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Abstrakt 

Caroline Karlsson och Helena Lundstedt 

 

Hur stimulerar och utmanar vi eleverna i matematik? 

En undersökning om olika grupperingar i matematik.  

 

How do we stimulate and challenge students in mathematics? 

A study about different groups in mathematics. Antal sidor: 44 
 

 

Detta examensarbete handlar om att utmana och stimulera alla elever i ämnet matematik. 

Vårt syfte med studien är att se för- och nackdelar med nivågruppering och gruppering med 

blandade förmågor. Nio elever i år 5 har i olika gruppkonstellationer löst ett matematiskt 

problem och därefter har vi analyserat deras tillvägagångssätt. Vårt resultat av studien bygger 

på en kvalitativ metod där vi har använt oss av fallstudie.  

  Vi har kommit fram till att det inte går att säga om nivågrupperingar är positivt eller 

negativt för den här gruppen av elever. Det beror mycket på individen själv, vilken grupp som 

är fördelaktig för deras del. Det är däremot viktigt att eleverna får stimulans, utmaning och 

variation vilket de kan få både i en nivågrupp och i en blandad grupp. Vi har sett i vår 

undersökning att eleverna i den medelpresterande gruppen kan missgynnas med 

nivågruppering, eftersom de inte har lika stor möjlighet till utveckling. Däremot har vi funnit 

vissa fördelar hos hög- och lågpresterande elever när de är nivågrupperade. 

 Det här arbetet kan vara intressant för dem som arbetar med matematik i skolan och för de 

som läser till lärare. Det kan även vara intressant för skolledare och lärare i andra ämnen när 

det gäller grupperingar av barn. 
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1 Inledning 

 

 

Vi är två lärarstuderande som under vår utbildning har läst matematikdidaktik, en av oss med 

inriktning mot de tidigare åren och den andra med inriktning mot de senare åren/gymnasiet. 

Vid vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi reflekterat över svårigheten att 

tillmötesgå alla elever i matematikundervisningen. Vi har mött både nivåindelade grupper och 

grupper med stor spridning när det gäller matematisk förmåga. Det är ofta svårt att veta vilken 

nivå undervisningen och genomgångarna ska ligga på.  För vissa barn är det svårt medan 

andra tycker att det är alldeles för enkelt och självklart. Ska man lägga mycket resurser på de 

svaga eleverna eller är det lika viktigt att ge de elever med större matematisk förmåga 

utmaning och stimulans? Det vi har mött under vår utbildning är att mycket kraft läggs på de 

svaga eleverna medan de duktiga kommer i andra hand. Detta har troligtvis att göra med att 

man som lärare vill att alla elever ska nå de nationella målen. Det ultimata är att kunna möta 

alla nivåer i klassrummet och ha variation i undervisningen, men hur ska man kunna göra det?  

 Det har visat sig i TIMSS-rapporten (Skolverket, 2004) att matematikkunskaperna bland 

Sveriges barn har försämrats. TIMSS står för den stora internationella undersökningen om 

matematikkunskaper hos elever runt om i världen. Ett stort antal länder har deltagit då man 

har studerat elever i åttonde klass gällande deras matematikkunskaper och inställningar till 

ämnet. Jämfört med andra länder och tidigare TIMSS-rapporter har främst de duktiga eleverna 

i matematik fått sämre kunskaper. Denna rapport har också skapat vårt intresse för hur man 

ska kunna möta och utveckla alla barns kunskaper i ämnet matematik. 

 

 

1.1 Syfte 
 
Vårt syfte med den här undersökningen är att få mer inblick i hur man kan möta elever med 

olika förutsättningar i ämnet matematik. Vi vill ha svar på om det kan vara fördelaktigt eller 

missgynnande att nivågruppera eleverna och se om det går att upptäcka ett bra sätt där alla 

barn få känna att de lyckas och blir stimulerade av matematik. Vi begränsar oss till att 

undersöka detta med hjälp av problemlösning i ämnet. 
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1.1.1 Frågeställningar 

Hur kan man som matematiklärare ge utmaning och stimulans till alla elever i samma 
klassrum när de har olika matematiska förmågor? 
 
Vilka fördelar och nackdelar finns med att eleverna grupperas efter olika förmågor i 
problemlösning? 
 
Vilka fördelar och nackdelar finns med att ha nivåblandade grupper i problemlösning? 
 
Vi hoppas under vår arbetsgång att vi får svar på dessa frågor. 
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2 Teoretisk referensram 

 

2.1 Barn och ungdomars olika väg till kunskap 
 
Lärare har som uppdrag att bedöma och utvärdera kunskap, men vad är egentligen kunskap? 

Sven-Erik Liedman (2003) beskriver kunskap som ett träd. Själva trädet är rotkunskaper 

vilken utgör förutsättningar för de flesta detaljkunskaper. Rotkunskaperna förändras 

kontinuerligt och det kommer till nya, en del visar sig vara ohållbara eller snarare 

otillräckliga. Men rotkunskapen finns och ger varje kunskapsmassa ett inre sammanhang. Han 

påstår att det finns människor som menar att kunskap är en färskvara, det är något som hela 

tiden förändras. Vidare menar författaren däremot att den som säger att kunskap är en 

färskvara inte har rotkunskaperna i åtanke utan snarare det lövverk som träden fäller varje 

höst. 

Skolverket (2002) beskriver i Bildning och kunskap kunskap på följande sätt: 

• Fakta – teoretisk fakta om ämnet.  

• Förståelse – man förstår faktan. 

• Färdighet – man kan praktiskt använda sig av kunskapen/faktan. 

•  Förtrogenhet – man kan sätta in kunskapen/faktan i andra sammanhang. 
 
 

2.1.1 Fyra mänskliga behov 

 
Åhs (1998) skriver om involveringspedagogikens upphovsman William Glasser, som påvisar 

vikten av att vi människor får de grundläggande psykologiska behoven tillfredställda. De 

grundläggande behoven är självupplevelse, samhörighet, sammanhang och struktur samt 

meningsfullhet. Behovstillfredsställelsen kan bli väldigt central i våra liv och påverka vårt 

beteende. Alla människor har ett behov av självupplevelse, samhörighet, sammanhang och 

struktur och meningsfullhet. Självupplevelse är således viktigt genom hela livet. Att få 

chansen att lyckas med något påverkar och har stor betydelse för vår självupplevelse och 

bidrar till en positiv självuppfattning. Vi har helt enkelt ett behov av att få känna oss 

kompetenta inom något eller några områden. Det är viktigt att få uttrycka sina tankar och 

åsikter inför andra utan att nedvärderas detta påverkar vår självuppfattning på ett positivt sätt. 

Behovet av att känna samhörighet med andra människor och skapa positiva relationer, menar 
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Glasser är något vi måste lära oss att tillfredställa. Vi måste både kunna ta emot, visa och ge 

känslor på ett bra sätt. Samhörighetsbehovet kan se olika ut för olika människor. Det kan vara 

nära relationer eller samhörighet i olika grupper. Genom att få vara i en miljö som andas 

vänlighet och värme kan vår prestationsförmåga förbättras (Åhs, 1998). 

 Sammanhang och struktur är viktigt för vårt psykiska välbefinnande. Att veta när vi gjort 

något bra eller dåligt stärker ofta vår självkänsla. Upplevelsen av sammanhang tillgodoses på 

ett bra sätt om vi får bra förståelse och kan hantera situationer och problem. En forskare som 

speciellt har intresserat sig för behovet av sammanhang är forskaren Aaron Antonovsky. 

Antonovsky har arbetat fram en mental beredskap som vi människor behöver ha för att kunna 

hantera våra liv, KASAM, som betyder känslan av sammanhang. Hans forskning visar att 

människor lär sig hantera livets svårigheter och måste på ett positivt sätt uppleva att det som 

händer är begripligt, hanterbart och meningsfullt. Beredskapen handlar om att man bygger på 

det positiva istället för det negativa i ens liv. Vi har ett behov av att känna mening i 

sammanhangen för att kunna engagera oss och på så vis få motivation och känna 

välbefinnande (Rydqvist & Winroth, 2004). 

 

 

2.2 Skolans mål och kursplan 
 

2.2.1 Vad säger läroplanen? 

 
I läroplanen för grundskolan (Lpo94) står det under skolans värdegrund och uppdrag att 

skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 

varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. 

 

Skolan skall sträva efter att varje elev: 

•  lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med 

andra /.../ 

•  lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som 

redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem /.../ 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola  

•  behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i 

vardagslivet när de slutar grundskolan /.../ 
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Läraren skall:  

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande. 

• stärka elevernas vilja att lära och öka elevens tillit till den egna förmågan.  

• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika 

uttrycksmedel. 

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. /.../ 

 

(Lpo94:11-14) 

 

 

2.2.2 Vad säger kursplanen i matematik? 

 
Grundskolan har till uppgift att ge eleverna sådana kunskaper och färdigheter i 

matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 

valsituationer, för att tolka och använda det ökande flödet av information och för 

att följa och delta i beslutsprocesser i samhället. 

(Skolverket, 2000:26) 

 

Utbildningen i matematik ska ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 

meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya 

insikter och lösningar på ett problem (Hagland m.fl.2005). 

 

I kursplanens mål står: 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven [...] förstår och kan 

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt tolka och värdera lösningar i 

förhållande till den ursprungliga problemsituationen. 

 (Skolverket, 2000:26) 

 

Skolan har en viktig uppgift att på olika sätt hjälpa barn att utveckla 

problemlösningsförmågan. Problemlösning kan även vara ett medel bland flera andra för att 

exempelvis: 

•  vid arbete i grupp utveckla social kompetens. 

•  i kommunikation utveckla sitt språk. 
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•  utveckla barns kreativa logiska tänkande. 

•  få barn att kommunicera och reflektera genom att berätta om och argumentera för sina 

lösningar samt lyssna till och tolka andras. 

•  hjälpa barn att uppmärksamma matematiken i vardagen. 

•  möjliggöra för barn att upptäcka och förstå samband mellan räknesätten. 

•  utveckla barns taluppfattnig genom att praktiskt använda aritmetiken. 

•   hjälpa barn att förstå andra ämnen. 

(Nämnaren, 2004)  

 

Skolverkets kursplan i matematik strävar bland annat mot att eleven utvecklar sin förmåga att 

formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera 

lösningar i förhållande till den ursprungliga problemsituationen. Eleverna ska utveckla sin 

förmåga att använda logiska resonemang, formulera, förklara och argumentera för sitt 

tänkande, både skriftligt och muntligt.  

 Problemlösning har enligt kursplanen i matematik alltid haft en central plats i 

matematikämnet. Många problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan 

att man behöver använda matematikens uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas ut från 

sitt sammanhang och ges en matematisk tolkning och lösas med hjälp av matematiska 

begrepp och metoder (Skolverket, 2000). 

 
 

2.3  Matematik för alla 
 
Loris Malaguzzi skriver: 

Ett barn har hundra språk 
men berövas de nittionio. 

Skolan och kulturen 
skiljer huvudet från kroppen. 

De tvingar en att tänka utan kropp 
och att handla utan huvud. 

Leken och arbetet, 
verkligheten och fantasteriet 

det inre och det yttre 
görs till varandras motsatser. 

 
(Växjö universitet) 
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2.3.1 Begreppsbildning och språkets betydelse för matematiken 

 
Den ryske psykologen Vygotskij betraktar inte språk som resultat av begreppsutvecklingen, 

utan som en del av själva begreppet. Han säger att språk och tanke utvecklar sig dialektiskt. 

Begreppsuttryck är språk i vid mening och allt uttryck för tanken, talat språk, tecken, 

kroppsspråk. Att uttrycka sig är en viktig del av begreppsutvecklingen. 

 Talet är ett hjälpmedel i själva begreppsutvecklingen och inte bara ett 

kommunikationsmedel. Vygotskij hävdar att det är viktigt i begreppsutvecklingen att man 

pratar med sig själv, egocentriskt tal. Det egocentriska talet går sedan över till ett inre, tyst, tal 

som senare går över till tänkande. Många tänker högt när de ställs inför ett besvärligt 

problem, vi talar medan vi tänker för att komma fram till en lösning. När vi tänker högt väljer 

vi det språk som är lättast för oss att uttrycka våra tankar genom och klargör begreppen för 

oss själva (Høines, 2003). 

 I undervisningen ska skolan sträva mot att eleven utvecklar intresse för matematik samt att 

den får tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att 

använda matematik i olika situationer (Lpo 94). Läraren ska väcka nyfikenheten hos eleverna 

genom att hjälpa dem att klargöra sina egna begrepp. En förutsättning är att eleverna använder 

ett språk som de har lätt att uttrycka sig genom, oftast via bilder. Läraren ska hjälpa eleverna 

att göra detta till ett mer matematiskt språk. För många barn är en siffra väldigt abstrakt. De 

kan inte koppla siffersymbolerna till något, utan ser dem bara som en bild. Läraren måste 

därför börja på elevens nivå och ge en förståelse för antal genom att använda sig av konkret 

material. Det är viktigt att läraren kopplar det till elevens tidigare erfarenheter samt till deras 

vardag för att de ska kunna få en grundförståelse (Nämnaren, 2005).   

 Många gånger råder det ett för stort glapp mellan elevernas verklighet och det innehåll som 

skolmatematiken förmedlar. Idealet är när dessa ”världar” överlappar varandra (Växjö 

universitet, kompendie).  

 Gudrun Malmer (2002) skriver i boken Bra matematik för alla att barn behöver vara aktiva 

och de behöver experimentera och laborera. Barn behöver undersöka konkret material och 

använda sig av matematiken i vardagen och prata matematik. Malmer menar att man ska 

arbeta utifrån ett analytiskt arbetssätt där eleverna själva testar och dra slutsatser. Det kan 

visas genom att barnen exempelvis får leka med fem bollar för att sedan rita av dessa på ett 

papper. Därefter får eleverna använda sig av annat liknande material exempelvis fem klossar 

som de sedan ska visa med fingrarna eller rita streck för hur många klossar de har. Så 



8 

småningom kan eleverna koppla tal till klossarna och fingrarna. Genom denna process 

utvecklas deras språk till ett nytt språk av andra ordningen, bildspråk, som sedan översätts till 

första ordningens språk, siffersymboler.  

 I klassrummet är det viktigt att eleverna får utbyta tankar och tillvägagångssätt vid 

lösningar. Detta för att elever som har svårt för matematik kanske lättare kan förstå en annan 

elevs förklaringar och lösningar än lärarens. Ett gemensamt språk och olika skrivsätt och 

lösningar gör att alla elever aktivt kan delta i diskussionen i klassrummet. Eleverna får ett 

vidare perspektiv genom att man i diskussion utbyter olika tankar och tillvägagångssätt 

(Hagland m.fl. 2005). 

 

 

2.3.2 Matematisk förmåga 

 
Inger Wistedt (2005) skriver i en artikel i Nämnaren nr 3 att det finns myter om begåvade 

barn. Elever som har fallenhet för matematik upplevs ofta som en grupp som klarar sig bra på 

egen hand. Det stämmer inte, utan dessa elever har olika intressen och är olika sinsemellan. 

Det är lätt att dra slutsatsen att barn med fallenhet klarar sig utan stöd, men alla kan inte ta 

egna initiativ till att hitta egna utmaningar och kan till och med upplevas som störande för 

många lärare. Många är understimulerade och presterar under sin kapacitet för att de tycker att 

de inte får tillräckligt med utmaning och kan istället bli uttråkade. Lärares bristande 

kunskaper i matematik kan därför döma ut elever som genom stimulans annars skulle prestera 

bättre. 

 

 

2.3.3 Hur upptäcks barns matematiska förmåga 

 
Carina Moldenius (2003) skriver i sin rapport Att möta matematikbegåvade barn i skolan om 

V.A. Krutetskiis forskning. Under åren 1955–1966 forskade den ryske psykologen Krutetskii 

om hur matematisk begåvning kan definieras och hur begåvningen kan utvecklas. Han menar 

i sin forskning att man inte upptäcker elevers tankar genom olika tester utan hans uppfattning 

är att alla barn är kapabla till samma saker men i olika grad. I sin studie visade han att 

”begåvning” är ett felaktigt begrepp att använda när man talar om människors fallenhet och 

intresse för matematik. Han föreslår istället att prata om förmågor. Begreppet förmåga 
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utvecklas av arbete och erfarenheter och är en kombination av intresse, stimulans och 

motivation. Det gäller att hitta alla barns olika fallenhet och utveckla, stimulera och öka 

intresset för matematik. Speciell uppmärksamhet måste ges till barn med bra matematisk 

förmåga. Krutetskii definierar att begåvade barns matematiska förmåga har följande viktiga 

egenskaper: 

• Insamla matematisk information 

Elever med fallenhet för matematik ser den matematiska strukturen. De ser de relevanta 

delarna i helheten och hur delarna förhåller sig till varandra. Dessa elever tänker logiskt 

och har förmåga att förenkla processen. De har talang att kunna ”se” vad problemet går ut 

på, det vill säga vad som efterfrågas i problemet och vilka svårigheter som kan uppstå. 

 

• Bearbeta matematisk information  

Eleven har förmågan att ”se” vad problemet går ut på, det vill säga vad som efterfrågas i 

problemet och vilka svårigheter som kan uppstå. De hittar en utgångspunkt att ta sig an 

problemet ifrån, och pröva sina hypoteser kring hur problemet ska lösas. De strukturerar 

och klassificerar innehållet i tillgänglig information och kan avgöra vilken information 

som är relevant för problemet. Det handlar om hur väl man använder sig av tillgänglig 

information för att välja problemlösningsstrategi och även använda sig av tidigare 

erfarenheter. Eleven har en bra förmåga att kunna förstå matematiska symboler och kunna 

tänka logiskt och generalisera matematiska förhållanden, objekt och operationer. En 

förenkling av problemet ses oftast i en tydlig hypotes där man sållat bort onödig 

information. De har förmåga till flexibilitet och kan exempelvis växla perspektiv och 

kunna se uppgiften på ett nytt sätt och våga prova en annan väg. Eleven strävar efter 

enkla, klara, ekonomiska och rationella lösningar. 

 

• Bevara matematisk information 

Elever med fallenhet har en förmåga att sortera och bearbeta den matematiska 

informationen och de har ett generaliserat minne för matematiska argument, metoder och 

bevis. Genom det logiska tänkandet kan de koppla ihop de olika delarna för matematiska 

förhållanden och förstå innebörden och kopplingen för ett sammanhang. 

 

• Allmänna syntetiska inslag 

Eleven har en förmåga till matematisk tankemodell. 
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Andra inslag kan också vara användbara men ändå inte nödvändiga som visar barns 

matematiska förmåga: 

- att arbeta snabbt är inte nödvändigt utan matematiker kan arbeta långsamt med 

grundlig noggrannhet. 

- att vara snabb och duktig i huvudräkning är inget säkert tecken för att man kan lösa 

enkla problem. 

- att minnas symboler, tal och formler kan många framgångsrika matematiker sakna. 

- att ha en bra rumsuppfattning. 

- att kunna visualisera abstrakta matematiska förhållanden. 

 

Krutetskii menar att det finns tre ”matematiska huvudtyper” som ses hos speciellt begåvade: 

 

• Analytisk som tänker verbalt och logiskt 

Eleven har lättare för algebra och löser lätt abstrakta problem. Den kan lösa problem 

uttryckta i konkreta bilder till en abstrakt nivå. 

 

• Geometrisk typ som tänker visuellt i bilder 

Den geometriska typen har lättare för geometri, har ett verbalt-logiskt tänkande, tänker 

gärna i bilder och kan ha behov av att visualisera även det abstrakta.  

 

• Den harmoniska typen som är en kombination av de båda ovanstående.  

(Moldenius, 2003) 

 
 

2.3.4 Elever med svårigheter i matematik 

 
Enligt Malmer (2002) bör undervisningen i matematik utformas så att elevernas möjlighet 

utifrån individuella förutsättningar tas till vara. Upplägget av undervisningen bör vara väl 

genomtänkt och inrymma rika tillfällen för upptäckter och vidgade erfarenheter. Särskilt för 

de svaga eleverna krävs en noggrann och systematisk planering och uppgifter som de har 

förutsättningar att klara. Det gäller att få lyckas så att inte ett dåligt självförtroende ytterligare 

urholkas och skadar mer än gör nytta. Malmer skriver att många slås ut tidigt i matematiken 

och orsaken till det beror till stor del på för lite tid och stöd för de grundläggande begreppen. 

Om en effektiv inlärning och förståelse ska kunna ske för alla elever krävs att samtliga 
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inlärningsnivåerna, som visas i bilden nedan, beaktas och blir en central del i undervisningen.

         

  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

(Malmer, 2002: 31) 

 

Att ha svårigheter i matematik är ett relativt begrepp som beror på förväntningar och krav 

som finns/../. I skolan har en elev inlärningssvårigheter om hon/han inte når de uppställda 

målen i styrdokumenten. 

  

Malmer urskiljer två olika svårighetstyper: 

•  svårigheter med avskrivning av siffror, manipulerande med tal i olika sammanhang. 

Eleven har ofta ett svagt visuellt minne och stavningssvårigheter. 

•  svårigheter att förstå matematiska sammanhang, analysförmåga, logiska slutsatser och 

relationsförhållanden. Eleven har ofta problem med innehållsuppfattning i läsning.  

      (Malmer, 2002) 
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2.4 Undervisningsmiljöns betydelse för barns matematikutveckling 
 
Det går inte att undvika att barn har olika nivåer i sitt lärande och brister på utmaning i skolan 

medför att en del är underpresterande. Ellen Winner (1999) skriver att högpresterande barn 

ofta blir uttråkade, frustrerade och upplevs av lärarna som problem som kan leda till 

konflikter. Dessa elever kan upplevas som egensinnade, ouppmärksamma, omotiverade eller 

arroganta när de vet mer än läraren eller förväntas lära sig saker de redan vet. Om miljön i 

skolan saknar utmaningar förloras intresset hos högpresterande och dessa elever tycker att 

familjen är viktigare än skolan för deras utveckling. James och Chen-Li Kulik är två ledande 

utbildningspsykologer som visar att högpresterande elever klarar sig något bättre när de 

undervisas separat. Däremot menar de att låg- eller mellangrupper inte heller skadas av att 

vara grupperade. Pedagogen Jeannie Oakes har däremot en annan åsikt att det är orättvist och 

skadligt för elever som inte är i de avancerande grupperna (Winner, 1999). 

 

 

2.4.1 Gruppering efter förmåga  

 
Jeannie Oakes argumenterar mot grupperingar i matematik och motsätter sig gruppering efter 

förmåga. Hon menar att den lägre gruppnivån känner sig obegåvade och lärarna har låga 

förväntningar på dessa elever. Gruppering efter förmåga anses vara ett uttryck för rasism och 

klasstänkande. Placering av högpresterande elever i en särskild grupp kan leda till arrogans 

och elitism.  

 Paret Kulik argumenterar för gruppering och menar att undervisningen för en 

högpresterande grupp blir mer stimulerande och specialiserad till deras nivå. De menar att 

självaktningen ökar något även hos de mindre avancerande grupperna när de inte längre 

behöver jämföra sig med högpresterande elever. Däremot menar de att självaktningen minskar 

hos de högpresterande eftersom de jämför sig med andra som presterar lika bra (Winner, 

1999). 

 Wallby (2001) konstaterar att forskning inte kan ge ett trovärdigt svar på om det är bra 

eller dåligt med nivågruppering. Gruppering efter förmåga kan ge vissa möjligheter men är 

även anknuten till vissa risker. Dessa risker kan däremot hanteras av en kompetent lärare.  
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Risker kan vara att elever: 

• missgynnas på grund av sociala och kulturella förhållanden. 

• placeras i fel grupp. 

• får problem att byta grupp på grund av innehåll. 

• begränsas till möjligheter i framtiden. 

• förväntas av läraren att prestera för lågt eller för högt. 

• påverkas negativt med dålig självkänsla och självbild. 

• undervisas utifrån en homogen syn på gruppen 

Möjligheter med nivågruppering: 

• grupper erbjuds kvalificerad undervisning som utgår ifrån elevernas erfarenheter och 

kunskapsnivå för att kunna nå höga mål. 

• de duktiga eleverna har vissa fördelar och möjlighet till utveckling 

       (Wallby, 2001)  

 

 

2.4.2 För och emot accelerering inom matematiken 

 

Accelerering kan betyda att man hoppar över klasser och inte är med sina jämnåriga utan mer 

på sin egen kunskapsnivå. Det kan även betyda att man kan vara med jämnåriga men får 

arbeta med uppgifter som är anpassade till högre åldrar och är mer individualiserade.  

 Forskare som är för accelerering menar att det är viktigt att barn har lika intellektuella 

förutsättningar och ges utmaning. De menar att det kan vara en stor risk att barnen saknar 

gemenskap med jämnåriga när de inte är på samma kunskapsnivå och det borde vara viktigare 

att ta till vara på individens förmågor istället för att lägga vikt vid ålder och fysisk storlek.  

 De forskare som är mot accelerering avspeglar en tro på att skolan i första hand är till för 

socialisering, inte lärande. Föräldrar som vill att deras barn ska börja skolan tidigare eller 

hoppa över årskurser anses som pådrivande och berövande för barnens barndom. Forskare 

mot accelering har en tro på att barn är lyckligare med barn i samma ålder oavsett förmågor 

eller intresse (Winner, 1999). 

 

 



14 

2.4.3 Lärarens kompetens och planering 

 
Det krävs variation i undervisningen för att skapa nyfikenhet och motivation. Matematik ska 

vara ett kreativt, levande och utvecklingsbart ämne och inte bara räkning i boken. För att 

eleverna ska tycka att matematik är ett roligt ämne så krävs bra kompetens hos läraren. 

Hagland (2005) har en mycket intressant lista över hur en bra matematiklärares roll bör vara: 

 

• ordna en miljö för lärande. 

• förvissa sig om att eleverna har de redskap för att ha en rimlig chans att  

 lyckas med att lösa en uppgift eller ett problem. 

• gå in med vägledning och stöd utifrån elevens eller gruppens tankar och 

 idéer. 

• söka reda på de idéer och tankegångar hos enskilda elever och/eller 

 elevgrupper,  som kan vara värdefulla att bära fram i en gemensam 

 diskussion. 

• leda diskussioner i klassen så att elevernas fruktbärande idéer uppmuntras 

 och utvecklas. 

• bedöma vad eleven kan snarare än vad hon inte kan. 

• förmedla engagemang för matematikämnet och vara en god förebild. 

• vara bärare av det matematiska språket och av matematik som ett kulturarv. 

(Hagland m.fl. 2005:19) 

 

 

2.4.4 Gruppering och roller 

 
Björn Nilsson (1993) hävdar i sin bok Individ och grupp att en grupp inte är en slumpmässig 

samling av människor utan att den är en helhet. Om en grupp har ett gemensamt mål och 

träffas regelbundet, som en klass, så kommer gruppmedlemmarna att bete sig relativt likartat 

från gång till gång. Detta innebär att det uppkommit regler och normer som styr vad de säger 

och gör.  

 En grupp består av människor och det behöver vara fler än en för att vara en grupp. Nilsson 

menar att två är ett par och minst tre är en grupp.  

 Nilsson visar med bilden på andra sidan vad som behövs för att en grupp ska fungera. 
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Författaren menar att om det finns regler som ger ett likartat beteende för hela gruppen eller 

delar av gruppen innebär det också att medlemmarna får roller. Rollerna formar relationer 

som knyter ihop medlemmarna på basis av makt, attraktion och behov. En roll är ett upprepat 

beteende som de övriga i gruppen känner till och därför förväntar sig olika saker ifrån de 

övriga i olika situationer. Till sociala roller hör en rad förväntningar på vad som passar och 

hör till. Rollerna blir därför en etikett som vi sätter på oss själva.  

 Det uppkommer alltid roller i grupper. Medlemmarna beter sig på olika sätt, får olika 

uppgifter och har olika sätt att vara på. Vanliga roller är den tyste, den pratsamme, den blyge, 

den skämtsamme och så vidare. Detta är förstås en fråga om generalisering men det finns 

också en risk att det blir en självuppfyllande profetia, det vill säga att man förväntar sig att 

den som har en blyg roll också är blyg. På så sätt kan man förvänta sig att han eller hon 

fastnar i en blyg roll (Nilsson, 1993).  

 De förväntningar som ställs på en roll kallas rollförväntningar. Dessa kan vara positiva och 

negativa. Negativa förväntningar begränsar perspektivet så att man till slut bara ser det som är 

negativt. Till exempel, om man bara ser Mattias som ett besvärligt barn ser man bara det 

negativa hos honom och inte alla hans positiva sidor. Han uppför sig då också illa för att infria 

förväntningarna. Har man däremot positiva förväntningar gör det att man bara ser personens 

positiva sidor som då blir förstärkta (Wikare m.fl., 2000).  

Samarbete 

Klimatet måste vara 
bra- inga konflikter 

Ledarskap 

Alla måste vara med och 
påverka 

Alla måste jobba för att lösa 
problemet, uppstår det en 

konflikt måste den redas ut 

Något som förenar 
Kommunikation 
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2.5 Problemlösning i undervisningen 
 
Läroboken får inte styra undervisningen i ämnet matematik. Om eleverna bara arbetar enskilt 

i sina böcker har de ingen möjlighet att nå målen i matematik. När elever arbetar i matteboken 

blir de färdiga i olika takt och det är vanligt att de snabba då får arbeta med problemlösning. 

Det finns då några elever som aldrig hinner med att arbeta med problemlösning (Nämnaren, 

2005).  

 Høines (2003) menar att det är viktigt att alla får lösa problem, eftersom eleverna då 

utvecklar sitt eget sätt att räkna och tänka. I läroplanen (1994) finns det som mål att eleven 

ska sträva mot att lösa problem med hjälp av matematik. De ska förstå och kunna använda 

logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och 

argumentera för sitt lärande. 

 I boken Rika matematiska problem (Hagland, 2005) skrivs att problemlösning ger variation 

och skapar nyfikenhet. Genom problemlösning finns inga givna svar och det finns ofta flera 

lösningar och uttrycksformer. Problemlösning ska vara en återkommande del i 

undervisningen då det främjar elevernas förmåga att tänka kreativt, självständigt, 

systematiskt, strukturerat samt logiskt. Genom problemlösningen förbereds också eleverna 

inför framtida livet då de ställs inför olika problem som de måste lösa. Problemlösning 

stimulerar även eleverna till att samla på sig olika lösningsstrategier, träna sina färdigheter 

och bygga upp sin begreppsförståelse. Utmaningar i problem kan öka elevens lust och 

självförtroende genom att de kan hitta en väg till att lösa problemet eller lyckas förstå någon 

annans lösning. 

 

 

2.5.1 Argument för problemlösning 

 
Berggren & Lindroth (1997) skriver i Kul matematik för alla om hur man kan använda sig av 

verkligheten när man arbetar med problem i matematik. Eleverna får göra egna problem till 

bilder och de får använda sig av bilder eller tidningar för att skapa och lösa problem. 

 För att man ska nå målen i matematik är det lämpligt att använda sig av problemlösning 

som ett verktyg. För att eleverna ska träna på att förklara och argumentera för sitt lärande är 

det bra att lösa problem och sedan berätta för kamraterna hur man har gjort. Det ger också 

möjlighet att se och förstå att det går att lösa uppgiften på olika sätt och att det kan finnas 

olika lösningar till ett problem.  
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Ann Ahlberg skriver i Nämnaren (2004) att när problemlösning introduceras tidigt blir 

eleverna inte låsta i ett räknesätt när de räknar utan de kan alternera mellan räknesätten och 

lösa ett problem på olika sätt. Hon skriver att det är viktigt att alla får tid till att själva tänka 

innan de tillsammans löser problemet i en grupp. Det finns en risk när man ger ett problem till 

hela klassen eller en grupp att ”klassens problemlösare” tar hand om hela uppgiften. 

Gruppernas sammansättning och storlek har också betydelse vid problemlösning. Det är 

viktigt att alla få möjlighet att tänka en stund själva och skriva/rita sina tankar innan de 

grupperar sig eller att läraren bestämmer grupper (Nämnaren, 2004). 

 Genom att lösa problem kan man utveckla tankar, idéer, självförtroende, analysförmåga, 

kreativitet och tålamod. Vi måste tänka på att anpassa uppgifterna och grupper efter elevernas 

nivå och för att de svaga ska tycka att det är roligt krävs att läraren kan anpassa texten och 

uppgiften så att de får lyckas (Malmer, 1997). 

 

2.5.2 Vad är ett problem? 

 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
Definitionen som ett problem ska uppfylla har tre villkor: 

• en person vill eller behöver lösa det. 

• personen ifråga har inte en på förhand given procedur för att lösa det.  

• det krävs en ansträngning av henne eller honom att lösa det. 

Ett problem kan vara en rutinuppgift för en person men ett problem för en annan (Hagland 

m.fl.2005). 

 

Uppgift 
Övergripande benämning 

Rikt 
problem 

Rutinuppgift 
Standarduppgift 
(Bekant & lätt) 

Problem 

Textuppgift 
Vardagsuppgift 

(Kan vara ett 
problem) 

Annat 
problem 
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2.5.3 Rika problem 

 
Ett rikt problem ska ha möjlighet att kunna ge diskussion om matematiska begrepp och 

procedurer. Definitionen på ett problem har inte tillräckliga krav för att inbjuda till reflektion 

och diskussion kring matematiska idéer. Följande kriterier bör därför uppfyllas enligt Hagland 

(2005) för att vara ett rikt problem: 

 

• Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa 
 lösningsstrategier. /.../ 
• Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha möjlighet att arbeta med det. 
 /.../ 
• Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta  
 tid. /.../ 
• Problemet ska kunna lösas på olika sätt, med olika strategier och 
 representationer. /.../ 
• Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas 
 skilda lösningar, en diskussion som visar på olika strategier, representationer 
 och matematiska idéer. /.../ 
• Problemet ska kunna fungera som brobyggare mellan olika matematiska 
 områden. /.../ 
• Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulera nya intressanta 
 problem.  

(Hagland m.fl.2005:28-30) 
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3 Metod 

Vi har valt fallstudie där vi undersöker om det är utmanande och stimulerande för eleverna i 

en klass att vara nivågrupperade eller att vara i en mer heterogen grupp när de löser 

matematiska problem. Nio elever är med i undersökningen och på grund av att vi begränsar 

antalet elever blir det en kvalitativ undersökning, vi kan således inte dra några generella 

slutsatser att det är så här i alla grupper.  

 

3.1 Fallstudie 
 
Vårt mål med undersökningen var att se vilka fördelar och nackdelar det är med olika 

grupperingar. Eftersom vi undersökte ett fåtal elever som är svaga-, medel- och 

högpresterande blev fallstudie vår undersökningsmetod. Anledningen till att vi valde 

fallstudie är att vi utgick från problemlösning där eleverna var aktiva och där vi studerade och 

observerade de medverkande. Patel & Davidsson (2003) menar att valet av fallstudie innebär 

en undersökning på en mindre grupp som kan vara en individ, en grupp individer eller en 

organisation. Fallstudie är användbart vid processer och förändringar vilket vi anser att 

problemlösning i olika gruppkonstruktioner är. Fallstudieforskningen kan leda till funderingar 

och visar hur det kan vara fördelaktigt eller negativt med grupperingar och vad som stimulerar 

och utmanar eleverna. Det går däremot inte att påvisa att det är så i alla grupper och i andra 

sammanhang.  

 Vi anser att det vi undersökt har god validitet, eftersom vi undersökt det vi har avsett att 

undersöka. Vi har gjort det med stor tillförlitlighet genom att vi har observerat eleverna 

noggrant med hjälp av band och video. Vi anser således att vi har en god reliabilitet.   

 

 

3.2 Urval 
 
Vi lämnade ut en förfrågan i år 5, där en av oss har gjort VFU, om eleverna fick vara med i 

vår undersökning. Klassen består av 17 elever som är under 18 år och därför behövde vi ha 

föräldrarnas godkännande för att deras barn skulle få vara med (se bilaga 1). Alla föräldrarna 

lät sina barn vara med i undersökningen, men tyvärr ville inte alla barn, däribland de allra 

svagaste. Detta tror vi beror på att en av de svaga eleverna inte ville vara med och hon 
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påverkade i sin tur sina kompisar. Det kan också bero på dåligt självförtroende hos eleverna. 

Slutligen fick vi tio elever som ville var med. Detta begränsade vår möjlighet till att få bra 

nivågrupperingar där det verkligen var skillnad på förmågor. Bortfallet kan ha påverkat vårt 

resultat eftersom vi inte hade så stort urval av elever. Under våren 2006 har klassen fått göra 

nationella prov och en av oss lärarstuderande har fått äran att under sin VFU vara med under 

hela processen. Tillsammans med deras lärare och resultaten av de nationella proven gjordes 

gruppindelningen av de medverkande. Eleverna fick sedan lösa ett rikt problem i grupp vid 

två tillfällen. 

 

 

3.2.1 Avgränsning  

 

Vår första tanke var att välja två klasser i olika åldrar där vi skulle kunna jämföra grupperna, 

men på grund av svårigheter med att analysera stoffet begränsade vi oss till år 5. Vi hade tänkt 

begränsa oss till nio elever för att det är lagom att dela in eleverna i tre nivågrupper med tre i 

varje grupp. Det blev sedan en avgränsning när endast tio elever ville vara med i 

undersökningen och vi valde att alla fick vara med. När det blev få elever att välja mellan var 

det svårt att dela in dem i bra nivågrupper eftersom det inte fanns några extremt svaga eller 

starka. Slutligen tillsammans med deras lärare och resultaten från de nationella proven delade 

vi in dem i tre nivågrupper med tre starka, tre medel och fyra svaga. Vid genomförandet var 

en av de starka eleverna sjuk, så vi fick konstruera om grupperna och endast nio medverkade. 

En elev från den svaga gruppen flyttades till medelgruppen och en från medelgruppen till den 

starka. 

 

 

3.3 Genomförande och bearbetning 
 
Vi hade tänkt att genom problembaserat lärande träffa dessa elever två gånger. Första gången 

var de indelade i blandade matematiska förmågor och vid andra tillfället nivågrupperades 

eleverna. Det var tre elever i varje grupp vid båda tillfällena. Eleverna fick ett rikt problem att 

lösa vid båda tillfällena som vi valde för att de uppfyllde kriterierna för ett rikt problem och 

var passande till gruppen (se bilaga 2 och 3). Vårt analysredskap blev inspelning med 

bandspelare och videofilmning, samt att eleverna lämnade in en gemensam lösning som de 
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skrivit ner. Kravet var att alla i gruppen var överens om lösningen och att alla skulle kunna 

förklara den gemensamma lösningen på problemet, innan de avslutade sitt samarbete i 

gruppen. Inspelning genom video och bandspelare har varit ett bra redskap för att kunna 

analysera hur elevernas förmågor visar sig och se skillnaden på att nivågruppera eller inte. Vi 

valde att filma eleverna eftersom det är svårt att analysera en bandinspelning när man bara hör 

elevernas röster. Vi har också genom videoinspelning haft möjlighet att göra observationer 

och iaktta elevernas kroppsspråk. Utan video hade det varit svårt att minnas elevernas 

beteende. Efter varje tillfälle har vi noggrant lyssnat av inspelningarna och dokumenterat 

skriftligt. Vi har försäkrat de deltagande att ingen annan ska få lyssna på banden och att de 

ska förstöras efter att vår undersökning är avslutad. Eleverna tyckte att det var spännande att 

bli filmade och de var väldigt intresserade av att se filmen efteråt. Johansson & Svedner 

(2004) påvisar vikten att ta hänsyn och respektera de medverkande och ge dem information 

om syfte, metod, anonymitet och att de alltid kan ställa frågor och ha möjlighet till att avbryta 

sin medverkan.  Vi fick göra ett tredje besök i gruppen efter att vi hade analyserat det första 

problemet som inte var fullständigt i någon grupp. Vi valde då endast tre stycken elever med 

blandade förmågor som vi ville se mer av och lät dem lösa problemet fullständigt. 

 Vi hade tillgång till två videokameror och bandspelare då vi träffade eleverna i varsitt 

slutet rum. Där kunde vi i lugn och ro filma och observera de olika grupperna utan att bli 

störda. Vår roll vid problemlösningen var att vara behjälpliga när det uppkom frågor, men 

syftet var att eleverna skulle komma fram till en lösning utan att bli ledda av oss. 

 Efter genomförandet tittade vi på videobanden där vi kunde observera eleverna. Vi 

lyssnade av banden och skrev ner det ordagrant. Vi plockade sedan ut bitar av dessa som vi 

använde i vår resultatdel. Vi tittade också på gruppernas lösningsförslag och analyserade dem 

utifrån de nivågrupper som vi tillsammans med läraren hade delat in dem i.  
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4 Resultat och analys 

Första gången hade vi tre blandade matematiska förmågor i de tre olika grupperna och vid 

andra tillfället var de nivågrupperade i hög-, medel- och lågpresterande grupp. Vi upplevde 

att eleverna inte var medvetna om att de var nivågrupperade.  

 Vi tänker i vår resultat/analysdel presentera var och en av de medverkande och analysera 

hur de kan påverkas i olika gruppkonstruktioner i problemlösning inom matematiken och vad 

vi observerat gällande deras matematiska utveckling. Självklart är personerna skyddade med 

andra namn än sina egna. Vi börjar först med att redovisa olika lösningar på problemen. 

 

4.1 Lösningsförslag som de medverkande använde sig av 
 

4.1.1 Problem 1 

 
Följande problem löstes när grupperna var blandade med olika förmågor (se bilaga 2).  
 

Klippa gräs 
Jenny klipper gräsmattan hos Bo på 2 timmar. Mona gör det på 4 timmar. 
a) Hur lång tid tar det om det hjälps åt 
b) Hitta på ett liknande problem och lös det 

(Hagland m.fl. 2005: 123) 

 

• Användning av konkret material 

Genom att använda ett rektangulärt papper som föreställer gräsmattan löses problemet. Mona 

klipper dubbelt så snabbt som Jenny på samma tid. Det går då att dela in rektangeln i tre delar. 

När de hjälps åt tar det bara 1/3 så lång tid som när Mona klipper själv, 1/3 · 4 = 4/3 = 1h och 

1/3h = 1 h och 20 minuter 

 

• Rita en bild 

Genom att rita en gräsmatta och dela in den i en halv del som Jenny klipper på 1 h och utav 

resterande 2/4 hinner Mona 1/4 på en timme. 

 

Kvar är 1/4 och om de hjälps åt gör Jenny det dubbelt så snabbt alltså 2/3 medan Mona hinner 

1/3.  

     J      M                     
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Mona klippte 1/4 på 1h men nu ska hon klippa 1/3 av 1/4 gräsmatta. Det tar då 1/3 av 1h och 

1/3 av 60 minuter är 20 minuter. 

Det blir liknande om vi istället tittar på Jenny som hinner 1/4 på 30 minuter och då hinner hon 

2/3 av 30 minuter som är 20 minuter. 

Totalt tar det 1h och 20 minuter att klippa den tillsammans. 

 

• Resonera logiskt 

Jenny klipper gräsmattan på 2 timmar medan Mona klipper den på 4 timmar. 

Tillsammans skulle de på fyra timmar kunna klippa tre gräsmattor. Nu ska de endast klippa en 

gräsmatta alltså 1/3 av tre gräsmattor. De hinner då 1 gräsmatta på 1/3 av tiden det tar att göra 

3 stycken alltså:   

1/3 av 4 timmar = 1/3 ·60 ·4 = 80= 1h och 20 minuter 

Det tar 1 timme och 20 minuter att klippa gräsmattan tillsammans. 

 

Det är också möjligt att göra en tabell, ställa upp en ekvation eller ett generellt uttryck men 

eftersom dessa elever i år 5 inte valde dessa metoder så presenterar vi inte dem här, utan 

överlåter till läsaren att se dessa i Hagland m.fl. ( 2005). 

 

Gemensam analys av gruppernas lösningar. 
Alla grupper påstod vid den första träffen att de hade två gräsklippare men löste problemet 

som om de hade en, där de klippte halva gräsmattan var. De fick svaret att det tog tre timmar, 

vilket det gör om man har en gräsklippare och klipper precis halva gräsmattan var. Nedan 

beskrivs när vi samlade hela gruppen och diskuterade för att få fram en gemensam lösning. 

Det var bara en del av eleverna som var aktiva i den stora gruppen, eftersom flera hade 

tröttnat och tappat koncentrationen. På grund av tidsbrist hann eleverna inte komma fram till 

en bra lösning. Vi valde tre elever som verkade vara inne på rätt spår som fick fortsätta med 

att lösa problemet vid ett annat tillfälle. 

 Genom mer vägledning från oss och genom att rita bilder samt resonemang kom de fram 

till lösningen 1 timme och 20 min.  

 Efter att ha ritat och resonerat kommer de till följande diskussion: 

 
S (Simon)- När de två börjar på den, då klipper ju hon snabbare 
M (Maria)- Jaha 
S- Ja hänger du med så länge? 
M- Redan 
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S- Ja och då klipper hon mer för hon är snabbare och hon är så himla sölig 
M- Då måste man ju dela upp det och då kan det inte bli så...för då har ju hon 
klippt 2/3 mer än henne 
S- Ja men det är så 
M- Men då måste hon klippa… 
S- Omen du sa ju att... 
M- ...en gång dubbelt så länge  
 

Här var Maria inne på 2/3, sedan tappade de spåret men efter ett tag kom de tillbaka till 

tredjedelar och började diskutera. 

 
M- Vad är 60 delat på tre? 
S- 60 delat på 3? 
M- Ja 
S- ...är 20. 20 och 20 är 40 och 40 + 20 är 60 
J (Jonas)- Då är det en timma 
M- 20, den tar 20 minuter för Jenny  
J- Jah 
M- Men det går ju inte. 
S- Nej för hon börjar också på den, och då tar det en kvart för henne och fem 
minuter för henne 
/.../ 
M- Då klipper de 20 min tillsammans 
J- Men kolla det tar en timma åh hon kan ju inte klippa det själv för hon hjälper ju 
till och hon är ju dubbelt så snabb. Alltså klipper hon..... 
M- Jag vet redan 
J- ...det och det klipper hon 
Maria ifrågasätter vad han menar men Jonas tycker att det är klart, Maria förklarar 
genom att visa på bilden 
M- ....så då blir det 20 minuter tillsammans av det lilla kvar.  
 

De ritade och resonerade men hade inte tillräckliga kunskaper att få ett bra lösningsförslag 

genom det matematiska symbolspråket.  

 

4.1.2 Problem 2 

 
Följande problem löstes när grupperna var nivågrupperade (se bilaga 3). 
 

Bollproblemet 
Allan har slutat spela golf. Nu vill han byta bort sina golfbollar mot tennisbollar 
och pingisbollar. Bodil byter gärna sina tennisbollar mot Allans golfbollar. Werner 
byter gärna sina pingisbollar mot Allans golfbollar. 
De kommer överens om att Allan kan byta 
3 st golfbollar mot 5 st tennisbollar,  
2 st golfbollar mot 7 st pingisbollar 
a) Hur många tennisbollar och pingisbollar kan Allan få om han byter alla sina 26 
st golfbollar? 
b) Hitta på ett eget liknande problem. Lös det. 

(Hagland m.fl. 2005:111) 
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•••• Göra en tabell exempelvis 

 
Golfbollar Tennisbollar Golfbollar 

kvar  
Delat på 2  Pingisbollar Lösning? 

0·3=0 0·5=0 26 13 13·7=91 Ja 
1·3=3 1·5=5 23 11,5  Nej 
2·3=6 2·5=10 20 10 10·7=70 Ja 

Osv. 
 
 
 
•••• Resonera logiskt 

Man resonerar sig fram stegvis till en lösning, man testar och kontrollerar tills man får ett 

rimligt svar där alla 26 byts ut. Man låser sig inte om det skulle bli en golfboll över utan går 

då ett steg tillbaka.  

 

Det finns också möjlighet att använda sig av konkret material, diagram och att ställa upp en 

ekvation men eftersom dessa elever i år 5 inte valde dessa metoder så presenterar vi inte dem 

här utan överlåter till läsaren att se dessa i Hagland m.fl. (2005) 

 

Gemensam analys av gruppernas lösningar. 

Alla grupper resonerade sig fram till olika lösningar. De hög- och medelpresterande 

grupperna löste problemet utan att anteckna under tiden. De använde sig bara av diskussion 

och argumentering. Alla var inte av samma åsikt och diskussionerna kunde bli väldigt livliga 

när de fick förklara mycket för varandra. Vi ville att eleverna skulle komma på flera 

lösningsförslag men efter två förslag gav de upp. 

 Den lågpresterande gruppen började resonera men skrev ned sina tankar stegvis för att få 

kontroll på siffrorna, ungefär som i följande tabell.  

Antal golfbollar som byts 

bort 

Antal bollar de får Antal golfbollar kvar 

3 5 tennisbollar 23 

2 7 pingisbollar 21 

3 5 tennisbollar 18 

2 7 pingisbollar 16 

osv. 
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4.1.3 Hitta på ett liknande problem 

 
I båda problemen var det meningen att de skulle hitta på ett liknande problem själva. 

Förslagen på dessa problem blev i alla grupper liknande de ursprungliga. Skillnaden på 

problemen var att de använde sig av andra tider och antal bollar med något svårare lösningar. 

Däremot gjorde den lågpresterande gruppen ett problem som följer nedan. 

 

Anders har 1 tennisboll. 
Linus har 1 pingisboll 
Jonas har 2 fotbollar 
 
Jonas vill byta bort sina fotbollar så att han får 1 pingisboll och 1 tennisboll.  
Hur ska han göra? 

 
De hade ingen större motivation att göra ett svårare problem utan valde det enklaste de kunde 

komma på. Detta kan ha att göra med att deras motivation och intresse hade tappats på grund 

av att det tog lång tid att lösa problemet och de ville bli klara snabbt. 

 
 

4.2 De elever som anses högpresterande inom matematik  
 
Camilla  

Hon är stark och drivande både för svaga och starka, eftersom hon försöker få alla att hänga 

med. Hon förklarar tydligt för de andra i gruppen, exempelvis i problem 2:  

 

C (Camilla)- Du har 3 stycken golfbollar mot 5 stycken pingisbollar 
P (Peter)- tennisbollar  
C- tennisbollar ja 
P- skulle bara hjälpa dig lite 
C- Och då gör man det här tre golfbollar mot 5 tennisbollar 6 gånger. Så man 
lämnar 3 golfbollar och får 5 tennisbollar 6 gånger och då har man använt 18 
golfbollar. Och då har man 8 golfbollar kvar och då byter man 2 stycken golfbollar 
mot 7 stycken pingisbollar. Då gör man det 4 gånger och då har man använt alla 8 
som man hade kvar. Då får man 28 pingisbollar och 30 tennisbollar. 
 

Hon vill ha struktur och tydliga argument, visar logiskt och analytiskt tänkande och kan 

bearbetar matematisk information i problemet precis som Moldenius (2003) skriver att 

Krutetskii menar att ett barn med matematiskförmåga kan. 

 För henne kan det vara fördel att vara med andra starka, kan ibland vara osäker på sig själv 

men får ändå andra att lyssna på henne. Winner (1999) skriver om paret Kuliks positiva 

inställning till nivågruppering där de anser att den högpresterande gruppen blir mer 
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stimulerande och specialiserad till deras nivå, vilket säkert är positivt för att Camilla ska 

utvecklas och stimuleras i matematiken. Hon kan lätt köra över en svag men samtidigt lyssnar 

hon på andra och kan övertalas till något hon kanske inte riktigt tror på. Detta har säkert med 

de grundläggande psykologiska behoven att göra och osäkerheten i sin självupplevelse.  

 

Peter  

Han har den ledande rollen i klassen och alla lyssnar på honom. Peter syns och hörs och är 

envis och måste få stimulans för att inte bli uttråkad. Många förlitar sig på honom och tror att 

han kan det mesta. Han försöker tänka problemet från botten och försöker få struktur.   

 Han har gott självförtroende men är öppen för andras argument och kan ändra strategi om 

någon övertalar honom men han ifrågasätter alltid om det är rimligt. Vilket märks i exemplet 

nedan där han ändrar sig fast han är på rätt spår.  

 

P (Peter)- Men Anders det kan inte bli 1 timma 
A (Anders)- Jo 
P- .....3 timmar 
A- Jo hälften var 
M (Maria)- Hälften av 4 
A- Hälften av 4 är 2 och.... 
P- Men hur vet du att de gör hälften var då? 
A- Men det är ju tillsammans. Om hon gör hela själv tar det 4 timmar och om hon 
gör hela själv tar det 2 timmar. Om de gör det tillsammans gör de ju hälften var 
P- Då borde de ju inte bli hälften av 2 
A- Jo, man tar ju bort hälften. 
P- Va det kan ju inte bli 
A- för de klipper ju bara halva 
P- Men jag tror hon hjälper till där då, om hon klipper halva då är ju hon inte klar 
och då kan hon hjälpa den andra med sin del 
A- Men hur ska man göra då då? 
P- Jag vet inte. Fråga den gubben som har gjort den här uppgiften. 

 

Peter är inte inne på samma spår som Anders men han viker sig för Anders är så säker på sin 

sak. Det är inte så viktigt att han får rätt men han vill ha en bekräftelse på det han gör. 

 Peters envishet märks i ett annat exempel då Camilla påstår att han tänker fel i en av 

lösningarna till problem 2. 

 

P (Peter)- Det är 4·2·7. Du tänker ju med arslet. Det är det  
C (Camilla)- Kolla här 
P-Kolla han har ju 8 
C- Lyssna 
P- Neh nu ska du lyssna på mig först fattar du. Titta här. När han har 18 bollar eller 
han har 8 bollar kvar upp till 26 
C- mm 
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P- Om han ger alla dom 8 bollarna ·7. Då får han ju 8 för varje 8·1·7 eller hur 
C- Nej det blir det inte  
P- Tänker du med röven eller? 
C- Det är två golfbollar mot 7 pingisbollar 
P- Okej om du tar det 2 + vad heter det. Om du tar det då. Då tar du ju 7·8 då 
(Verkar bli mer osäker) 
C- Nej för du tänker ju med. Kolla här.. 
P- Hälften, ja just det blir ju hälften. Hälften av 56.  Hur tänker jag 
M (Maria)- Hälften av 56 det är 
C- Det blir 28 så slipper ni räkna mer på det 
P- Skrattar 
C- Jaha vem har gjort fel då? 
P- Jo men jag tänkte inte så. 

 

Efter mycket övertalning ger Peter sig. Han är snabb i huvudräkning och tänker logiskt men 

har svårt att få ordning och reda och struktur på problemet. Han sitter hela tiden och leker 

med andra saker och slår pennan i bordet. Genom sitt starka självförtroende och hans 

muntliga matematiska resonemang visar han sin matematiska talang men skulle lika gärna ha 

blivit klassad som en svag elev. Precis som Wistedt (2005) menar så kan till och med elever 

som Peter upplevas som störande för många lärare. Om läraren inte har tillräckligt med 

matematisk kompetens så kan eleven på grund av dålig stimulans klassas som ointresserad 

och svag. För Peter har meningsfullheten i problemlösning en viktig roll och vi upplever att 

han får mer stimulans med högpresterande. Han tappar koncentrationen om han inte sporras 

av andra och vill att problemet ska lösas snabbt och smidigt. Han orkar inte sitta med det för 

länge.  

 

Maria  

Är försiktig och blyg tillsammans med de starka, samtidigt som hon i den stora gruppen kom 

fram när hon väl var säker på sin sak och sin lösning tack vare att pedagogen släppte in henne 

som i problem ett. 

 
J (Jonas)- Låt nu Peter eller Camilla prata nu. 
M (Maria)- Kolla här. Där tar det en kvart för Jennie 
Lärarstudent- Lyssna på Maria nu 
M- Då tar det. Det här klipper hon på 1 timme. Jennie hon klipper hela den här på 2 
timmar. Denna på 60 minuter. Då klipper hon en sån på 15 minuter och hon klipper 
den på 30 minuter. 
Lärarstudent- Försöker strukturera igen. Och leda in dem på rätt spår.  
M- Då gör hon så, titta dom klipper ju en kvart tillsammans 
Lärarstudent- De har inte riktigt klippt lika mycket då 
K (Kajsa)- men Och, vem bryr sig 
C (Camilla)- Ja tycker vi gör på det praktiska sättet att man låter gubben också 
hjälpa till. 
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För Maria är lärarens roll viktig. Hon kommer inte fram i gruppen utan anses av de andra som 

svagare. Hon har fått rollen som den tysta i klassrummet och säger inte mer än hon behöver i 

en grupp med andra starka. Däremot när hon är den starka får hon ta mycket ansvar och vågar 

diskutera mer. Maria har bra förmåga att se den matematiska informationen i problemet och 

vad som efterfrågas. Hon kan använda sig av sina matematiska erfarenheter. Kruteskii menar 

att barn med matematisk förmåga inte nödvändigtvis behöver vara snabba utan som Maria 

noggrann och arbeta i lugn takt men grundligt. När hon inte får komma fram utan blir 

avbruten upplever hon det som att hon har fel och säger att hon inte förstår istället.   

 Lärarens kompetens är viktig precis som Hagland (2005) skriver. Läraren måste gå in med 

vägledning och stöd och leda diskussionen så att hon får komma till tals. Wallby (2001) 

menar att nivågruppering kan medföra vissa risker när eleverna har dålig självbild och 

självkänsla, för Marias skull kan detta leda till att hon begränsar sina möjligheter och att hon 

hamnar i fel grupp. I det andra problemet då hon var med ”starka” elever fick hon knappt 

något talutrymme. Hon blir mer säker i den blandade gruppen då hon är en av de bättre.  

 

 

4.2.1 Gemensamt för högpresterande elever 

 
Camilla och Peter har starka personligheter och har bra självförtroende medan Maria är mer 

blyg och inte så säker på sig själv. Hos alla tre finns förmåga att sortera och bearbeta 

information och ett logiskt tänkande som är kriterier som uppfyller god matematisk förmåga. 

De lyssnar på andra och kan ändra strategier om någon kommer med något bättre. Dessa 

elever tycker inte vi uppfyller alla Kruteskiis kriterier som en begåvad elev har. De saknar 

förmågan att använda sig av metoder där de använder sig av matematiska symboler och att 

generalisera matematiska förhållanden. Däremot om de hade fått mer stimulans och utmaning 

så hade de säkert haft möjlighet att uppfylla kriterierna bättre. För dem är nivågruppering 

positivt då de genom kommunikationen kan utveckla sitt matematiska språk och argumentera 

på en högre nivå, vilket är positivt för deras utveckling. Det kan vara bra för vissa att vara i en 

grupp med blandade förmågor, men för andra kan det vara en risk att den starke dominerar.  
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4.3 De elever som anses medelpresterande inom matematik  
 
Simon 

Han har starkt självförtroende, talar först och tänker sedan. Simon är väldigt säker på sin sak 

och måste övertygas om han ska ändra sig. Han har svårt att lyssna på någon annans lösning. 

 

F (Filip)- Man tar 18 plus tre 
S (Simon)- Men VAD handlar det om? 
F- Man ska ta typ 3·8 
S- ...pingisbollar, grodanboll eller vad handlar det om? 
F- Treans tabell man ska byta de mot tennisbollar... 
S- Jaha nu säger du 
F- Ja, så jag är redan på 18 ja 9·2 är 18 ja, så om man byter + 3 det blir 21 ådå är 
det 35 där.  21..... 
S- Jag tror jag har svaret 
F- A åsso + 3 igen blir..... 
S- Jag tror jag har svaret. 
F- Det blir 24 
K (Kajsa)- Omen tyst då Simon. Lyssna på Filip.!!!! 
 

Kan vara i vilken grupp som helst och är mer beroende av vilka personer det är i gruppen än 

vilken nivå de ligger på. Han lyssnar mer på dem som har en högre position i gruppen än de 

med lägre. Simon tycker att det är viktigt att vara någon och vill vara bland de duktiga och 

visa att han är cool. Han försöker vara en pajas, dock lyckas han inte utan kan upplevas som 

störande. Han vill få problemet gjort och komma fram till en lösning och helst ska det gå 

snabbt och det spelar ingen roll om det blir rätt. Simon vill hela tiden föra ett resonemang och 

tänker och vill ha en slutlig lösning innan han antecknar vilket syns i problem 2 när de ska 

göra ett eget problem: 

 

F- men bara skriv något. Om han har 25 tennisbollar och byter det mot pingis och 
golfbollar, ska vi ta det? 
S- Allan har slutat spela golf då har han ett liknande, då har han  
K- Skriv då 
S- Vi måste ju berätta måste ju tänka att det blir rätt först innan jag skriver 

 

Simon kan inte göra det synligt med hjälp av laborativt material och bilder utan vill ha det 

abstrakt. Malmer (2002) menar att man behöver alla sex nivåer (se bild s11) för att få en 

effektiv inlärning och få förståelse och utvecklas i sin matematiska talang. Simon tänker, talar 

och löser uppgiften i huvudet och vill ha en färdig lösning innan han antecknar. Han behöver 

pedagogens hjälp för att kunna få struktur och förstå att svaret inte är det viktigaste, utan att 

visa hur man kommit fram till svaret. 
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Filip 

Han är tvåspråkig, en tänkare och han måste övertyga sig själv genom att prata högt och gör 

noggranna anteckningar under tiden. Han vill klargöra begreppen för sig själv och använder 

sig av ett egocentriskt tal.  

 
F (Filip)- Tänker högt. Det är ju tennis och pingisbollar /.../ 26 golfbollar... 
Lärarstudent- Skriv ner 
F- ...26 pingis och tennis så ska man ta, vänta 7 ·3 är 21 /mumlar/ 14 här +. Nej  
va nära. YES jag kan det! 

 
Høines (2000) menar att när man ställs inför ett problem, använder man sig av det språk som 

är enklast och då ofta genom att prata högt. Filip använder sig troligtvis av det egocentriska 

språket på grund av att han kan ha svårt att förstå problemet. Han har ofta bra förslag och 

lösningar men de kan bli fel på grund av språket. För honom är problemlösning ett bra sätt att 

få utveckla sitt språk och sin analysförmåga. Han har svårt att acceptera andras lösningar då 

han vet att han ofta har rätt och andra har svårt att lyssna på honom. I klassrummet har han 

rollen som killen som hela tiden stör och pratar rakt ut utan att ha något att säga. Många i 

klassen lyssnar inte på honom för att han har den rollen. Filip har svårt att koncentrera sig om 

han inte tycker det är meningsfullt, han behöver stimulans. Han behöver sammanhang och 

struktur precis som Antonovsky hävdar för att stärka sin självkänsla. För Filip spelar 

gruppsammansättningen inte så stor roll. Han behöver bara få bli accepterad av de andra i 

gruppen. 

 

 

Kajsa 

Hon är beroende av att få jobba med de hon gillar, vill ha bekräftelse på att det hon gör blir 

rätt och är osäker på sig själv. Hon frågar om hon inte förstår och litar på andra som hon 

upplever duktigare än henne själv. När hon inte hänger med på andras förslag tröttnar hon och 

kommer sällan med egna förslag. Hon behöver bilder och teckningar för att hänga med. I 

resonemanget nedan har hon problem med att hänga med när de inte ritar. 

 

F (Filip)- Jag tror faktiskt att det är rätt. Vänta får jag se 
S (Simon)- Vad tycker du? 
K (Kajsa)- Ingenting 
S- Men du sitter ju bara där. Jag blir orolig 
K- Men jag fattar inte sånt 
S- Inte jag heller 
F- Det är as svårt 
/.../ 
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K- Jooo, Men det är ju inte samma 
S- Nej för han tar bara pingisbollar i denna 
Bankar i bordet, hörs ej vad de säger. 
K-...det gör inget jag har inte fattat någonting 

 

Hon tröttnar och vid ett tillfälle lägger hon sig över bordet. Hon kan inte förstå det abstrakta 

utan behöver det konkret. Både Filip och Simon tänker abstrakt, därför hänger hon inte med. 

Det kan ha att göra med att hon är tvåspråkig eller att hennes begreppsuppfattning är svag. 

När hon är med en person som hon har förtroende för låter hon den förklara. Hon vill inte visa 

att hon inte förstår utan försöker visa att hon tycker det är tråkigt istället. Hon har ingen 

särskild roll i gruppen men vill inte göra bort sig. I Kajsas fall är pedagogen viktig, vilken 

behöver ta vara på hennes idéer och tankegångar och lyfta fram det hon kan och få henne att 

lyckas. 

 

 

4.3.1 Gemensamt för de medelpresterande eleverna. 

 
Både Filip och Kajsa har svårigheter med svenska språket eftersom de inte har det som första 

språk och kan därför missgynnas då de inte kan förmedla sina tankar. Det är precis som 

Malmer (2002) beskriver när hon urskiljer två svårighetstyper, de förstår inte innehållet i 

uppgiften och får därför svårigheter i att förstå det matematiska sammanhanget. Wallby m.fl. 

(2001) poängterar risker vid nivågruppering som läraren måste kunna hantera, att elever kan 

missgynnas på grund av sociala och kulturella förhållanden och att man undervisar utifrån en 

homogen grupp. Vi ser att dessa tre elever troligtvis kan vara i vilken grupp som helst, de är 

mer beroende av vilka personer de arbetar med. Risken med medelgruppen är att de blir 

stående på ett ställe och gör inga större framsteg. De behöver variation och stimulans och om 

de får det kan de troligtvis göra framsteg. Problemlösning i nivåblandade grupper är positivt 

för de medelpresterande då de kan se andra lösningsförslag som de annars kanske inte hade 

kommit på själva. 
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4.4 De elever som anses lågpresterande inom matematik  
 
Jonas  

Tänker logiskt och resonerar om vad som kan vara rimligt.  

 

S (Simon)- Läser problemet högt för de andra 
J (Jonas)- Det måste ju bli mindre tid 
S- Öh 
J- 1 timme 
S- Neh 
Paus 
J- Det borde det bli, erkänn att de är söliga då 
Alla tänker och mumlar för sig själva 
C (Camilla)- Kolla här 
S- 1 timme ungefär 
J- Det kan ju inte ta 3 timmar då gör hon ju ingenting 
C- Jo men kolla här. Om de tar hälften var 
S- Ja 
C- då tar det 1 timme för han att klippa hälften och så ta det 2 timmar för henne. 
S- Ja, det är sant 
J- Blir det 3 timmar då? 
C- Ja, jag tror det  

 
I det här problemet tänker han direkt på vad som kan vara rimligt, men låter sig övertalas på 

grund av att han har en svag ”kunskapsroll”. Han klassas som svag och tror själv att han är 

det. Det handlar om det Nilsson (1993) skriver att man kan ta till sig en roll för att man ska 

leva upp till den. Många som har svårt för matematik har någon gång fått höra det ifrån 

omgivningen och tagit till sig rollen på grund av att andra har låga förväntningar. Han är 

smart men orkar inte, Jonas behöver stimulans för att han ska tycka att det är intressant. På de 

nationella proven fick han låga resultat och vi tror inte det beror på att han är svag 

kunskapsmässigt utan för att uppgifterna inte är passande för honom. Han tycker det är tråkigt 

att skriva och uppgifter då han ska skriva hur man tänker, klarar han inte. Lärarens roll är att 

hjälpa honom att få struktur över sina anteckningar och på det sättet få honom mer 

intresserad. Han behöver konkret matematik för att utveckla sin matematiska 

begreppsbildning till ett mer abstrakt språk, men får inte det då han själv inte antecknar. 

Muntligt visar han mycket logiskt tänkande och kan se problemet. Problemlösning är bra för 

honom då han blir stimulerad och får diskutera och behöver inte skriva. Jonas får inte 

tillräcklig stimulans med de svaga och kan därmed upplevas som drivande när han är med 

bättre förmågor. Han kan känna sig obegåvad och läraren har låga förväntningar på honom. 

Läraren måste göra matematiken kreativ och det handlar om att väcka hans intressen och öka 
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hans motivation. Han behöver ha uppgifter med verklighetsanknytning. Han ifrågasätter ofta 

vad som är rimligt, men har svårt att förklara för andra hur han tänker. 

 

 

Linus 

Han har problem med begreppsbildning. Linus ser inte vad som är rimligt utan använder sig 

av de siffror som finns i frågan.  

 

Alla läser uppgiften för sig själva 
L (Linus)- Det tar väl 6 timmar 
K (Kajsa)- Nej 
L- Jo 
F (Filip)- Nej Linus, De hjälps ju åt 
L- Ja 
F- Ja då kan det inte ta längre tid 
L- Ja, då tar det 2 timmar 
F- Bo gör det på 2 timmar och hon gör det på 4. Då måste det ju göra på en tid 
tillsammans 
K- Va 
L- Försöker förklara för Kajsa. Hon gör det på 4 och han på 2. Då gör ju Bo det 
snabbare. 

 
Han har svårt att jobba både i grupp och individuellt. Han behöver en noggrann och 

systematisk planering med uppgifter som han känner att han kan klara. Han måste bygga upp 

sitt självförtroende, vilket är viktigt enligt Malmer. Han behöver mer tid och stöd för de 

grundläggande begreppen. Han väljer någon att förlita sig på och håller sedan med den. 

Behöver vara med likasinnade och få lyckas. Precis som Winner (1999) skriver att paret Kulik 

menar, kan hans självaktning öka när han inte behöver jämföra sig med de som är duktigare. 

Han har svårt att förklara för andra hur han tänker. 

 

 

Anders 

Tänker han en sak är det svårt att få honom att ändra sig. För honom är det positivt att vara 

med duktiga som kan förklara om han inte förstår. I en svag grupp då de andra inte kan 

förklara kan det bli så här: 

 

P (Peter)- 5 stycken tennisbollar för 3 stycken det är 23. 
A (Anders)- Va? 
L (Linus)- Ja 
A- Vadå 23? 
L- Jaha 
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P- 3 stycken ja då har han 5 stycken tennisbollar 
L- 3 stycken golfbollar för 5 stycken tennisbollar. 
P- Sen tar 2 där så blir det 21, då har han, vi tar....... 
A- VA? Jag fattar inte 
P- … tennis, 5 stycken har han då, sen har han 2 stycken pingis. Eller 7 stycken. 
A- Vaddå? Det blir ju inte rätt. 
L- Jo 
A- Hur då? 
/..../ 
Lärarstudent- Tänk på att alla i gruppen ska förstå eran lösning 
P- Får vi göra om det då. Anders kolla här, han har 26 stycken..... 
A- Mmmm 
P- … så köper han byter han golfbollar 3 stycken byter han. 
A- Ja 
P- Så får han 5 stycken tennisbollar, vad är 3 minus 26? Det är 23. Eller hur? 
A- Ja 
P- Mmmm då har han 5 stycken såna för han bytte och sen gör han det minus 2 för 
då byter han mot pingis. Minus 2 skriver vi där. 
A- Så får han 7 
P- Va? 
A- Så får han 7 
P- Ja så får han 21 där golfbollar så får han 7 och så fortsätter vi till 18, förstår du? 
A- Mmmm 
P- Då börjar vi igen 

 

Anders förstår inte hur de andra i gruppen tänker, de andra försöker förklara men det lyckas 

inte. Han är inte riktigt med under diskussionens gång. Vi tror att han blir sporrad när han är 

med någon starkare men han har inte tillräckliga matematiska kunskaper för att lösa 

problemet.   

 

4.4.1 Gemensamt för den lågpresterande gruppen 

 
För den svaga gruppen blir problem 2 för svårt då det är för många tankesteg. Eleverna 

blandar ihop hur många bollar Allan byter bort och hur många han får. De använder sig av en 

tabell när de löser problemet, som visar tydligt att de behöver konkret material och de kan inte 

tänka abstrakt. För dessa elever är det positivt att vara i en grupp där de arbetar på lika sätt 

och få känna att de lyckas. Samtidigt behöver de ibland en stark person som ser rimlighet och 

kan förklara när de inte förstår. Det är viktigt att läraren har bra planeringar och att de får 

uppgifter som de kan lyckas med. De behöver en undervisning som är väl genomtänkt och 

som inrymmer rika tillfällen för upptäckter och vidgade erfarenheter. De behöver tid och stöd 

för de grundläggande begreppen. 
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5 Slutdiskussion 

 

 

Vårt syfte med examensarbetet var att undersöka hur man stimulerar och utmanar alla elever i 

matematiken och om det är fördelaktigt eller inte med nivågruppering eller blandade grupper. 

Vi har i vår undersökning kommit fram till att det inte går att säga om det är positivt eller 

negativt med nivågruppering utan det beror på sammanhang och individen. Det är viktigare 

att man har variation i undervisningen, att jag som lärare har en dialog med eleverna och att 

de får uppgifter där de får möjlighet att kommunicera matematik med varandra. Det är också 

viktigt att alla få känna att de klarar av och förstår uppgifterna och att de får lyckas. Det 

handlar mycket om lärarens kompetens och planering, för att kunna ha olika 

gruppsammansättningar och ge eleverna utmaningar. Problemlösning är ett bra arbetssätt där 

man får in meningsfullhet, verklighetsanknytning, olika lösningsförslag med olika räknesätt 

och där det finns möjlighet att variera svårighetsgraden.  

 Vi anser att valet av metod har varit relevant och det bästa för vår undersökning. Vår 

fallstudie kan inte ge en heltäckande bild av grupperingar eftersom vi har begränsat oss till en 

klass. Vi valde problemlösning som arbetsmetod eftersom det i läroplanen (Lpo94) står att 

eleverna ska kunna arbeta både enskilt och tillsammans med andra. De ska kunna lyssna, 

diskutera och argumentera för att kunna lösa problem. Läraren har också som uppdrag att utgå 

från varje enskild individs behov. Vi tycker att problemlösning är en bra metod där 

individerna löser problemet utifrån sina egna förutsättningar och erfarenheter. I kursplanen för 

matematik (Skolverket 2000) står det även att skolan ska sträva efter att eleven ska förstå, 

formulera samt lösa problem genom att tolka och värdera olika lösningar. 

 Vi upplevde det positivt att vi valde att använda både kassettband och videokamera som 

redskap. Det har hjälpt oss mycket i vårt analysarbete. Vi har tittat på videon för att observera 

eleverna och sedan lyssnat av och skrivit ned vad som sagts. En vecka innan första 

problemlösningen förberedde vi eleverna genom information om att vi skulle filma och spela 

in dem på band. Detta gjorde att eleverna inte verkade distraherade, utan var avslappnade vid 

filmningen. Det var en trygghet för barnen att vi var närvarande under problemlösningarna. 

Om de blev osäkra hade de någon att fråga.  

 För att kunna säga vad en elev har för kunskapsnivå är det viktigt att veta vad kunskap är. 

Vi har märkt att eleverna har olika kunskapsnivåer. Eleverna som medverkade i vår 

undersökning har fakta angående det aktuella området men alla kan inte förstå faktan, alltså 
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vet de inte hur de praktiskt ska använda den. Vissa av eleverna har färdigheten att använda sig 

av sin kunskap men har inte förtrogenheten att använda den i alla sammanhang. Det finns 

däremot vissa som har förtrogenhet att kunna sätta in kunskapen i ett annat sammanhang.  

 Människans grundläggande behov är självupplevelse, samhörighet, sammanhang och 

struktur samt meningsfullhet. Om dessa behov inte blir tillfredsställda är risken stor att man 

känner sig misslyckad. Vi har märkt genom vår undersökning att det är viktigt för eleverna att 

de får känna att det är meningsfullt och att de får lyckas inför sina kamrater. Vissa av de 

medverkande prioriterar att få känna samhörighet med någon de tycker om, medan andra 

behöver vara med någon som stimulerar och utmanar dem. Flera av de medverkande har visat 

att de behöver känna mening i sammanhanget för att bli engagerade och motiverade.  

 Vi märkte att vissa av eleverna i undersökningen har dålig begreppsuppfattning i 

matematiken. Vi tror att det bland annat kan bero på att de har annat modersmål än svenskan. 

Det kan också bero på att alla inlärningsnivåerna som Malmer (2002) visar, inte är 

heltäckande och tillräckligt utvecklade för individen. Vissa elever behöver konkretisera och 

andra behöver utveckla sitt matematiska språk för att utvecklas mer i matematiken.  

 Høines (2003) skriver om Vygotskii som hävdar att för begreppsutvecklingen är det viktigt 

att använda ett språk som är lätt att uttrycka sig genom. Vilket kan innebära en anledning till 

att många använder sig av bilder eller pratar högt för sig själv, andra ordningens språk. Vi 

upplevde i vår undersökning att eleverna gärna använde sig av att rita och anteckna. Genom 

resonemang och utmaningar där de får möjlighet att använda ett matematiskt språk kan 

begreppsuppfattningen öka och det blir lättare att förstå det abstrakta språket. Har man en bra 

begreppsuppfattning blir det också lättare att förstå innebörden av mer avancerade lösningar 

vilket ger möjlighet till individens utveckling.  

 Vi tycker att lärarens kompetens och planering är viktig för varje individs matematiska 

utveckling. Läraren behöver hjälpa eleverna att hitta utmaningar som gör att de utvecklar sitt 

matematiska språk. Elever med särskild fallenhet för matematik behöver ibland få avancera 

till sin egen högre kunskapsnivå så att de inte tappar intresset. Trots att en elev har fallenhet 

för matematik kan inte alla ta egna initiativ, utan kan upplevas som störande om de inte får 

uppgifter på sin nivå. För dessa elever kan det vara bra med accelerering då de kan få arbeta 

med uppgifter som är anpassade för högre åldrar och mer individualiserade på deras 

kunskapsnivå. Vi upplever att de högpresterande eleverna i vår undersökning hade kunnat 

utveckla egenskaperna som Krutetskii (Moldenius 2003) menar att elever med fallenhet har, 

om de hade fått mer utmaning. Eleverna saknar vissa redskap för att kunna visa sina 

tankegångar och för att kunna förklara. Vi har märkt hur viktigt det är att läraren leder 
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diskussionen i gruppen så att alla kan komma till tals. Det är också viktigt att läraren visar 

engagemang och intresse för att kunna utveckla elevernas matematiska språk, och få dem att 

förstå vikten av att redovisa sina tankar både muntligt och skriftligt. 

 I en grupp handlar det inte alltid om att alla behöver vara på samma kunskapsnivå, utan det 

är minst lika viktigt att samspelet i gruppen fungerar. Klimatet i gruppen måste vara bra för 

att hantera diskussioner och eventuella konflikter. Det är också viktigt att alla strävar mot 

samma mål. I undersökningsgruppen märktes det tydligt vilka roller var och en hade och vi 

tror att detta påverkade hur grupperna fungerade.  

 

 

5.1 Avslutning 
 
Det är svårt att dra generella slutsatser då vi bara hade en grupp elever att analysera, detta gör 

att det vi har kommit fram till inte kan gälla alla grupper.  

 Det är svårt att säga om det är fördelaktigt med nivågruppering eller om det är bättre med 

gruppering med blandade förmågor. Efter vår undersökning kan vi inte säga att det alltid är 

fördelaktigt med det ena eller det andra utan mycket beror på individerna. Det är viktigt att 

eleverna får variation och stimulans och detta kan de få både i en nivågrupp och i en blandad 

grupp. 

 För lågpresterande elever kan det ibland vara fördelaktigt att vara i en grupp med 

likasinnade eftersom de lättare får känna att de lyckas. Det finns en risk när de är med starkare 

förmågor att de inte vågar säga vad de tycker utan blir oengagerade och tysta. Flera av 

eleverna i undersökningsgruppen har problem med att tänka abstrakt och det är viktigt för 

dessa att läraren är engagerad, vågar använda konkret material och gör undervisningen rolig 

och meningsfull. Problemlösning är stimulerande och utmanande där flera av eleverna ges 

möjlighet till att introducera viktiga matematiska idéer och kan ge olika lösningar som kan 

fungera som en brobyggare mellan olika matematiska områden. Ett problem behöver vara lätt 

att förstå och alla ska kunna arbeta med det oavsett matematisk begåvning då man löser det 

utifrån sina egna erfarenheter. Problemlösning, tycker vi, ska vara ett återkommande inslag i 

matematikundervisningen där man kan arbeta i olika grupper, ibland nivågrupper och ibland 

blandade.  

 Vi har sett i vår undersökning att de låg- och högpresterande eleverna kan ha fördelar av att 

vara nivågrupperade medan den medelpresterande gruppen inte har lika stor möjlighet till 
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utveckling. Den lågpresterande gruppen utvecklas när de får känna att de lyckas och den 

högpresterande gruppen sporrar varandra till nya och avancerade lösningar. En lågpresterande 

elev kan hamna i underläge då den är med starkare men den kan också blir sporrad.  

 Vår slutsats är att det ibland kan vara bra med nivågruppering men att det mer beror på 

gruppen, individen och vilken typ av undervisning det gäller. I problemlösning är det bra att 

variera gruppsammansättningen. Vi tror inte att det är positivt att alltid vara nivågrupperad i 

matematikundervisning utan det är bäst med variation och utmaningar för att öka 

matematikkunskaperna hos alla individer. 

 

 

5.2 Förslag till fortsatta studier 
 
Det hade varit intressant att undersöka fler grupper både i år 5 och andra årskurser. Det kunde 

även ha varit intressant att få lärarens syn på olika grupperingar i matematik och andra ämnen. 

Vi har i detta arbete även påpekat hur viktig lärarens kompetens och engagemang är för 

eleverna. Eftersom TIMSS rapporten visar på sämre kunskaper i matematik så skulle det vara 

intressant med mer forskning om lärares kompetens inom ämnet matematik. 
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Bilagor 

Bilaga 1     Åter till skolan senast 2006-04-25 
 

Hej föräldrar! 
 

Vi är två studenter som studerar på Lärarutbildningen vid Växjö universitet. Vi skriver ett 

examensarbete i matematik som handlar om olika grupperingar. Vi kommer att välja ut några 

elever från klassen som ska arbetar med problem. När eleverna löser problemen kommer de 

att filmas. Vi kommer sedan använda filmen för att se hur eleverna löser problemen. Detta 

kommer att ske vid två tillfällen under vecka 17 i skolan och vi kommer inte att nämna några 

namn i vår redovisning av resultaten, vi kommer inte heller visa filmen för någon. 

Anonymiteten kommer att skyddas på ditt barn och det är frivilligt att delta.  

  Kryssa i nedanstående ruta och sänd tillbaka till skolan senast 2006-04-25. 

 

� Mitt barn får filmas 
�    Mitt barn får inte filmas 

 

Barnets namn: __________________________________________ 

 

Målsmans underskrift: _________________________________________ 

 

Om det är något ni undrar över är ni välkomna att ringa. 

 

Vänliga hälsningar 

_____________________________________ ____________________________________ 

Caroline Karlsson 

Telefon: XXXX-XXXXX 

Mobil: XXX-XXXXXXX 

Helena Lundstedt 
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Bilaga 2  

Problem1 
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Bilaga 3  
Problem2 
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