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SAMMANFATTNING 

Forskningen ger pedagogerna ökad förståelse för hur matematikundervisningen bör utformas 

för att ge eleverna goda förutsättningar. För att pedagogerna ska lyckas bör de använda ett 

varierat arbetssätt som att låta eleverna både räkna i böckerna och använda sig av laborativ 

matematik. Enligt Skolverket sitter många av Sveriges elever och räknar enskilt i sina böcker, 

så även gymnasiesärskoleleverna. Syftet är att undersöka hur pedagoger i 

gymnasiesärskolorna arbetar med olika typer av uppgifter i matematikundervisningen. 

Intresset har vuxit fram genom arbetet som pedagog och klassassistent. Undersökningen har 

baserat sig på intervjuer och observationer, med fem pedagoger. Resultatet av studien visar att 

det finns lika många matematikstrategier i undersökningsgruppen som det finns pedagoger. 

Vad studien har uppmärksammat är att 3/5 av pedagogerna använder i huvudsak 

matematikböcker som undervisningsmaterial för eleverna. Detta betyder att de flesta av 

pedagogerna är traditionella vilket betyder att de i huvudsak låter eleverna räkna i 

matematikböckerna. Studien visar att matematikspråket inte har att göra med i vilket program 

inom gymnasiesärskolorna, individuellt (elever med högre gran av utvecklingsstörning) eller 

nationellt (elever med lindrig utvecklingsstörning), som undervisningen bedrivs i. Studien 

visar också att många av pedagogerna använder ett vardagligt språk t.ex. fyrkant, plus och 

minus (som eleverna känner till) och ett fåtal av pedagogerna använder det matematiska 

språket t.ex. kvadrat, addition och subtraktion, för att eleverna ska få en utökad kunskap om 

det matematiska språket.  

Nyckelord: Konstruktiv, matematikspråket, sociokulturellt perspektiv, matematikuppgifter, 

gymnasiesärskolan, matematikundervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FÖRORD 

Tankar kring min undersökning har vuxit inom mig en längre tid. Jag har tänkt på pedagogens 

sätt att lära ut i gymnasiesärskolan och har frågat mig hur kan man som pedagog utveckla sin 

pedagogik till att blir bättre, så att eleverna når uppsatta mål? Hur går det egentligen för min 

undersökningsgrupp i matematikundervisningen? Genom detta arbete har jag fått möjlighet att 

forska och försöka finna svar på mina frågeställningar! 

Jag vill börja med att tacka alla pedagoger som har medverkat i min undersökning. Jag vill 

också tacka alla elever som ställt upp och låtit mig vara med i klassrummet för att observera 

deras pedagoger. Jag är oerhört tacksam för de respondenter som ställt upp på intervjuerna, 

och gett mig många intressanta infallsvinklar till denna undersökning. Tack, till alla berörda! 

Min handledare, Gunilla Näsström, som har stöttat och hjälpt mig genom denna process ett 

STORT tack till dig Gunilla!  

Sist men inte minst så vill jag tacka de som har hjälpt mig med att korrekturläsa mina texter, 

och gett mig stöd. Ingen nämnd, ingen glömd. Tack! 

 

Umeå 2015-01-06 

Daniel Jonsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INLEDNING     1 

  

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  2 

 

3. BAKGRUND     3 

3.1 Läroplan     3 

3.2 Skollagen     3 

3.3 Diskrimineringslagen    4 

3.4 Barnens rättigheter    4 

  

4. TIDIGARE FORSKNING   5 

4.1 Matematiska språket    5 
4.2 Matematisk inlärning    5 

4.3 Kommunikation    6 

4.3.1 Sociokulturell teori    7 

4.4 Samarbete mellan pedagoger och elever  7 

4.5 Matematiskundervisning    8 

4.6 Laborativ matematik    9 

4.7 Kreativt lärande    9 

 

5. TEORETISK ANSATS    11 

5.1 Sociokulturellt perspektiv    11 

5.2 Konstruktivismens perspektiv   11 



 
 

6. METOD     12 

6.1 Val av undersökningsmetoder   12 

6.2 Intervjuer     12 

6.3 Observationer     12 

6.4 Val av respondenter    13 

6.5 Etiska överväganden    13 

6.6 Databearbetning    14 

6.6.1 Intervjuerna     14 

6.6.2 Observationerna    14 

6.7  Analys av intervjuer och observationer  14 

6.8  Trovärdighet för undersökningarna   15 

 

7. RESULTAT OCH ANALYS   16 

7.1 Beskrivning av pedagoger som observerades  16 

7.2 Vilka olika typer av uppgifter i matematik använde 17 

pedagogerna och på vilka sätt används dem?   

7.3 Vilka fördelar och nackdelar finns det enligt pedagogerna 18 

med olika typer av matematikuppgifter? 

7.3.1 Fördelar     18 

7.3.2 Nackdelar     19 

7.4 Hur används matematiska språket inom arbetet med 20 

matematikuppgifter?     

 

8. DISKUSSION OCH ANALYS   22 

8.1 Metoddiskussion    27 



 
 

8.2 Framtida forskningar    28 

8.3 Slutsats     28 

 

9. REFERENSER     29 

 

Bilaga 1: INFORMATIONSBREV OCH   

INTERVJUFRÅGOR 

 

Bilaga 2: OBSERVATIONSMALL  

 

 

 

 



1 
 

1 INLEDNING 

Idag debatteras det mycket kring många elevers svårighet med matematik, något som även 

Skolverket uppmärksammade i studien 2005 (Skolverket, 2005), se 4.6 

Matematikundervisning. I ett tidigare utbildningsarbete uppmärsammades skillnaden mellan 

1930-talets elever på dåvarande särskola (sinnesslöanstalten) och deras studier i matematik 

jämfört med 2014 års gymnasiesärskolelevers studier. I det arbetet uppmärsammades att 

1930-talets elever läste mera matematik än dagens gymnasiesärskolelever. Matematik ansågs 

vara ett mycket viktigt ämne, vilket medförde att eleverna under 1930-talet läste mer 

matematik än dagens särskolelever som enbart läser en timme per vecka. Kan detta vara en av 

orsakerna till de svaga matematikresultaten för dagens särskolelever?  

Människor med intellektuella funktionsnedsättningar har en fördröjd utveckling, beroende på 

hur omfattande utvecklingsstörningen är. Om eleverna har en försenad utvecklingsprocess så 

kan man också utgå från att eleverna i särskolorna har svårt att lära sig det mest 

grundläggande. Det är genom att lyssna, samtala, härma och samspela med andra som en 

person kan ta del av lärdomar, kunskaper och förmågor (Skolverket, 2011). 

Detta står i skollagen: 

”Utbildningen ska utformas så att den främjar socialgemenskap och utvecklar elevernas 

förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa 

kunskaper” (Skollagen 2010:800 s. 117 kap. 18-2§).  

I Skollagen står även: 

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 

uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” 

(Skollagen, 2010:800, 2013, s. 28, kap. 3-3§).  

Kan pedagoger följa denna lag?  

Som forskare är det intressant att undersöka, hur gymnasiesärskolpedagogernas 

matematikstrategier ser ut idag? Hur ser matematikundervisningen ut i en kommun? Finns det 

några pedagogiska förbättringsområden som skulle ge gymnasiesärskoleleverna ett bättre 

studieresultat i matematik? 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet:  

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i gymnasiesärskolan arbetar med olika 

typer av uppgifter i matematikundervisningen. 

Frågeställningar: 

1) Vilka olika typer av uppgifter i matematik använder pedagogerna och på vilka sätt 

används de? 

2) Vilka fördelar och nackdelar finns det enligt pedagogerna med olika typer av 

matematikuppgifter? 

3) Hur använder pedagogerna det matematiska språket inom arbetet med 

matematikuppgifter? 
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3 BAKGRUND 

3.1 Läroplan 

Läroplanen för gymnasiesärskolan säger att: 

”utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, får 

tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig 

utbildning, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel” (Skolverket, 2013, s. 17). 

Det är skolans ansvar att lära särskoleeleverna lika mycket som gymnasieeleverna, givetvis 

beror det på i vilken utsträckning särskoleeleverna är mottagliga för kunskap (Skolverket, 

2013). Läroplanen för gymnasiesärskolan säger även att eleven bör ha lärt sig att undersöka 

och studera både enskilt och gemensamt med andra och känna tilltro till sin egen begåvning. 

Det är också skolans ansvar att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära sig, så att 

skolgången blir positiv och lärande. Alla som arbetar i skolan ska ha ansvar för att eleven 

skall hitta sin egen personliga lärostil. Det är också viktigt att varje elev tar lärdom av att 

kunna argumentera och diskutera för att därigenom pröva sina nya kunskaper, till exempel 

kontrollera (nya) hypoteser, lösa svårigheter, reflektera över erfarenheter och förhållanden i 

samhället samt kritiskt undersöka och bedöma värdet i de påstådda (Skolverket, 2013). 

 

3.2 Skollagen 

I skollagen står det att de som går i gymnasiesärskolan på grund av en intellektuell 

funktionsnedsättning, har rätt att kräva en väl anpassad utbildning utifrån sitt handikapp. 

Studierna skall även främja en personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Utbildningen ska så långt som möjligt efterlikna den som ges i gymnasieskolan (Skollagen, 

2010:800, s. 117, kap. 18-2§). 

Det står också i skollagen att: ”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska 

fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 

informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för barnens och elevernas 

inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta 

initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. 

Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas 

och underlättas” (Skollagen, 2013, s. 33, kap 4-9§). 

I ”Särskolans regelbok” av Werner, L. (sammanställare) 2008 står det att eleverna ska få 

förutsättningar till utveckling så långt det är möjligt i så många ämnen som är rimligt. De 

skriver också att eleverna måste få diskutera med sina klasskamrater och pedagogerna vad de 

har fått delta i och fått kunskap om, enskilt och i grupp, samt vad som skall komma ut ur 

utbildningen. Genom detta kan eleven utveckla en tilltro till sig själv och den egna förmågan 

att medverka och förstå andra. Det står också att alla som arbetar i skolan skall sträva mot att 

eleven utvecklar sin förmåga att samspela med andra elever, samtidigt står det också att det är 
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oerhört viktigt med kommunikation, att kunna ge sina klasskompisar en möjlighet att ta del av 

andras åsikter. Den möjligheten ska inte hindras av att eleverna måste använda sig av 

kommunikationshjälpmedel. Längre fram står det också att eleverna ska få utveckla sin 

förmåga att tolka symboler och bilder, och det är till viss del vad matematik handlar om 

(Särskolans regelbok, 2008) 

 

3.3. Diskrimineringslagen 

Ytterligare något som alla i skolan skall förhålla sig till, lag 2006:67 (Diskrimineringslagen): 

”1§ Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan 

kränkande behandling. Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i 

skollagen” (Rättsnätet, 2008-10-22). 

Denna lag visar att det är viktigt att alla människor har lika stor rätt till exempelvis utbildning 

oavsett funktionshinder. 

 

3.4 Barnens rättigheter 

Barn och ungdomar har rätt till att utvecklas så mycket det går samt att de inte ska låta någon 

eller några se ned på personer som har någon sjukdom, intellektuell funktionsnedsättning eller 

något annat som kan vara utmärkande. I en integrerad skola där det sker ett möte mellan 

gymnasieelever och gymnasiesärskolelever är det viktigt att alla i skolan är uppmärksamma, 

så att alla elever får en trygg och säker skolgång. Alla elever ska ha samma rättigheter! 

(Regeringskansliet, http://www.regeringen.se/sb/d/14856, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regeringen.se/sb/d/14856
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4 TIDIGARE FORSKNING 

Uppföljningsarbetet till min forskning har uppmärksammat att gymnasiesärskoleleverna 

sällan använder det matematiska språket, varken enskilt eller i grupp. Eleverna sitter väldigt 

mycket själva och löser matematiska problem. Inför min undersökning togs kontakt med 

Skolverket som gav namn på två forskare, som genom mailkontakt föreslog ett antal artiklar, 

som kunde användas som stöd i studien. 

 

4.1 Matematiska språket 

Lunde (2011) tar i sin litteratur upp vikten av att dra likhetstecken mellan modersmålet och 

matematik. Det grundar Lunde på att om eleven inte förstår det mest väsentliga matematiska 

begreppen, då kan det vara svårt att lösa matematiska problem. Skolan har i uppgift att 

undervisa i matematik och matematik är så mycket mera än att räkna matematiska tal ur en 

bok. Får man inte kunskap om vad det är för skillnad mellan stor och störst blir det mycket 

besvärligare att utveckla en mer avancerad kunskap inom matematiken. Lunde menar att om 

inte eleverna får lära sig matematiska begrepp då kan de inte göra det matematiska språket till 

sitt eget språk. Lundes diskussionsämne, språket, ligger inte långt ifrån vad Berry och Kim 

fastslog när de gjorde en studie om samtalet mellan pedagogerna och elever. Vi kommer att 

gå lite djupare kring detta i nästa kapitel. 

 

4.2 Matematisk inlärning 

Kroesbergen och Van Luit (2005) har genomfört en studie som handlar om 

grundsärskolelever som har en lätt intellektuell funktionsnedsättning. Dessa elever har oftast 

svårigheter med matematisk inlärning och behöver speciell uppmärksamhet för att inhämta 

grundläggande matematiska färdigheter. Eleverna har också svårigheter med användning av 

effektiva intellektuella tankeprocesser som handlar om den egna tankeverksamheten, 

(metakognitiva) strategier för problemlösning, hämtningsprocesser och generalisering eller 

överföring (Geary m.fl., 1991). Utbildningen bör naturligtvis ta hänsyn till de särskilda 

problemen för de eleverna. Den internationella utvecklingen inom matematisk utbildning sker 

mer mot en konstruktivistisk (där eleverna själva skapar och konstruerar kunskap) grund att 

stå på i undervisningen, där elevernas egna produktioner spelar en central roll (t.ex. NCTM
1
, 

1989, 2000). Elever måste bli mera aktiva deltagare i inlärningsprocessen för att kunna skapa 

egna erfarenheter inom ämnet matematik.  

Även annan forskning visar att undervisning som bygger på att pedagogerna använder sig av 

praktiska övningar där eleven får bygga upp och lösa matematiska problem med hjälp av olika 

material, med andra ord laborativ matematik (konstruktivistiska principer). Detta arbetssätt 

leder till bättre resultat än mer traditionell matematikundervisning där eleven använder till 

                                                           
1
 NCTM = National Council of Teachers of Mathematics.  
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större delen matematikboken (Cobb m.fl., 1991; Gravemeijer m.fl., 1993; Klein, 1998). 

Resultaten visar att elevernas förståelse av matematik har utvecklats. Dessa resultat visar att 

elever med lindrigare intellektuella funktionsnedsättningar kan dra nytta av konstruktivistisk 

undervisning, även om de direkta instruktionerna (”direct instructions”) verkar effektivare. 

Många forskare har observerat att lärandet hos eleverna, enligt beskrivningen ovan, är mer 

motiverande och utmanande (Ginsburg-Block & Fantuzzo, 1998). Elever som lär sig att 

tillämpa aktiva inlärningsstrategier förväntas också få mer användbara kunskaper (Gabrys, 

m.fl., 1993). 

 

4.3 Kommunikation 

Berry och Kim (2008) undersökte pedagogers samtal under matematikundervisningen med 

elever integrerade från olika skolformer. Dessa båda forskare har uppmärksammat att elever 

med matematiksvårigheter måste få en effektivare och lämpligare matematikundervisning i 

sina klasser. Det innebär att eleverna får undervisning som tar upp deras enskilda svagheter i 

matematik och syftar till att påskynda deras sätt att lära sig matematik så att de kan utvecklas 

till samma nivå som sina klasskamrater. Denna begreppsförståelse utvecklas bäst när 

instruktionsprocesser kräver att eleverna: "take an active role in offering conjectures, 

responding to one another´s ideas (and the teacher´s), and defining and justifying their ideas 

and opinions" (Spillane & Zeuli, 1999, s. 5)
2
. 

Olika problemlösningar, gemensamt arbete och uppmuntran av eleverna som förklarar 

metoder och föreslå alternativa lösningar, är flera förslag till förbättringar i 

matematikundervisningen (Berry & Kim 2008). 

Den aktuella studien, Berry och Kim (2008), fokuserar på undervisningsstrategier i enlighet 

med amerikanska riktlinjer (NCTM, 2000b), där eleverna förväntas kunna använda 

kommunikation för att organisera det matematiska tänkandet, dela idéer på ett 

sammanhängande och tydligt sätt med andra, analysera och utvärdera matematiskt tänkande 

och uttrycka matematiska idéer.  

Genom att fokusera på dessa kommunikationsstrategier under matematikundervisningen kan 

pedagogerna/forskarna se stora förbättringar hos elever, både utifrån kommunikation och 

kunskapsmässiga aspekter (Berry. & Kim. 2008).  

Berry och Kim (2008) har identifierat sex kategorier av lärares dialoger med eleverna. Här 

beskrivs de som pedagogerna använde mest: a) fråga eleverna och framkalla en nyfikenhet 

hos eleverna, b) svara på elevernas frågor, c) organisera/ge instruktioner till eleverna, d) 

förklara talen för eleverna, e) utvärdera elevernas kunskaper och f) framkalla sociala 

människotyper av eleverna. Berry och Kim utvecklade individuella lärarprofiler för att 

illustrera undervisningsstrategier som användes av vissa pedagoger. I deras studie diskuterar 

Berry och Kim om konsekvenser som inkluderar a) behovet av att utveckla 

                                                           
2
 Att ta är en aktiv roll i att erbjuda gissningar, svara på en annans idéer (och lärarens), samt definiera och 

motivera sina idéer och åsikter (min översättning). 
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undervisningsstrategier som är både likformig med kommunikationsstandarden NCTM
3
 och 

effektivare för att utveckla tänkande och kommunikationsförmågor hos elever och b) behovet 

av att identifiera och ta bort hinder för att ge sådana instruktioner.  

 

4.3.1 Sociokulturella teorier  

Sociokulturella teorier används av pedagoger för att beskriva synen på social växelverkan 

som är grundläggande för lärandet. I den här vyn, är lärandet troligtvis både individuellt och 

socialt, så att deltagande i sociala utbyten är nödvändigt för lärandet och 

kunskapsupphämtning (Rogoff, 1995; Wells, 2000). Sociala samtal fungerar som ett verktyg 

för pedagoger att använda i uppbyggandet av effektiva undervisningsmetoder och utveckla 

aktiva inlärningsstrategier (Palincsar, 1998). I Cawleys (2002) observationsstudie, var det 

främsta syftet att undersöka klassrummets verbala samverkan mellan elever och pedagoger i 

matematikundervisningen i en förening med klassrummet. Elever med intellektuell 

funktionsnedsättning skulle ha nytta av matematikundervisning som uppmuntrar eleverna till 

att veta hur och varför, samt att producera problem eller uppgifter (Cawley, 2002). Därför är 

det viktigt att tankeverksamheter som bygger på samspel mellan människor (interaktiv) skapar 

förutsättningar för utveckling av lärandet. 

 

4.4 Samarbete mellan pedagoger och elever 

I Berry och Kim´s (2008) artikel framgår det att även om forskare och pedagoger har visat 

stort intresse för samarbete i undervisningen av allmänna ämnen, har väldigt få forskare 

undersökt samarbetet mellan pedagoger och speciallärare. Forskning bland yngre elever med 

intellektuell funktionsnedsättning är mera förekommande i forskningslitteraturen än bland 

äldre särskolelever, där det är mer problematiskt att hitta någon forskning. 

Feedback kan vara effektivt genom att man då uppmuntrar eleverna att anstränga sig och 

samarbeta med pedagogen och/eller klasskamrater under lektionstid, enligt Berry & Kim, 

2008. När feedback används kan eleven få ett lyckat resultat genom att lära och förstå delar av 

matematiken. Dock är feedback i allmänhet obearbetad, det vill säga att feedback inte är 

beprövat som en undersökningsmetod. Forskarna har också kommit fram till att erfarna lärare 

generellt är mera ”frågvisa” mot eleverna, med detta menar Berry och Kim att om man frågar 

eleverna så att de får tänka själva istället för oerfarna pedagoger som kan ge eleverna svaret 

direkt i frågan, det vill säga att de oerfarna pedagogerna är mindre framgångsrika än de 

erfarna pedagogerna. Hittills har få forskare undersökt pedagogsamtalen under 

matematikundervisningen som involverar elever i inkluderande klassrum. Den aktuella 

studiens syfte är att fylla denna lucka (Berry & Kim, 2008). Det var också tänkt att ge svar på 

                                                           
3
 NCTM = National Council of Teachers of Mathematics. 



8 
 

det angivna behovet av mer utredningar: "educator related factors such as knowledge of 

mathematical thinking and pedagogic skills" (Aunio, Hautamäki & Van Luit, 2005, s. 143)
4
.  

 

4.5 Matematikundervisning 

Skolverket (2011) har gjort en undersökning med hjälp av ramverket ”Describing Levels and 

Components of a Math-Talk Learning Community” (Hufferd – Ackles m.fl., 2004), som 

handlar om matematikundervisningen i grundsärskolan, den handlar om yngre elever från 

sjuåriga till 15 - 16-åriga elever. Under perioden 2009-2011 har kommunerna centralt i 

Sverige genom Skolverket beslutat att utveckla matematikundervisningen hos elever som går i 

grundskolorna och grundsärskolorna. Forskningen som Skolverket gjorde 2011 tyder på att 

det är ganska komplicerat att hitta några sammanhängande aspekter mellan olika 

undervisningsstrategiers effekt i pedagogers arbete med matematikundervisning.  

Genom att visa på en majoritet av strategier som pedagogerna använder för att ge eleverna 

hypoteser, komma med matematiska lösningar, utforma matematiska tankestrategier, ställa 

funderingar och utöka elevernas ansvarstagande och delaktighet i undervisningen så har man 

formulerat strategierna i sex kollektiva strategier: 

 ”Att fokusera på och konkretisera olika lösningsstrategier snarare än rätt eller fel 

 Att utforma undervisningssituationer där det finns flera olika möjliga alternativa lösningar 

 Att arbeta med material som konkretiserar och fokuserar på olika lösningsstrategier 

 Att direkt uppmana elever att bedöma och värdera sina egna men även andra elevers lösningar 

 Att läraren själv använder sig av och visar på bedömningsstrategi för att till exempel 

kontrollera även om lösningar är korrekta 

 Att utforma arbetsuppgifter och arbetsformer på ett sådant sätt att alla elever både kan och 

behöver bidra för att uppgiften ska kunna genomföras och lösas.”  

(Skolverket, 2011, s. 9)  

Skolverkets slutsatser utifrån forskningsrapporten är att särskolelever behöver mer och längre 

tid för att lära sig något nytt. Slutsatsen är också att om särskoleleverna räknar mera eller 

arbetar enbart med laborativ matematik så är risken att särskoleleverna fastnar i att de alltid 

måste ha hjälpmedel för att nå matematikkunskaper. Därför har man sagt att 

matematiklektionerna bör läggas upp så att eleverna växelvis får räkna laborativ matematik 

ibland och där emellan räkna i boken, det vill säga, abstrakt matematik (Skolverket, 2011).  

Löwing (2004) har skrivit en avhandling som handlar om matematik och om pedagogers 

organisation, planering, undervisning och ansvar att klargöra de svårigheter som finns inom 

matematik. Löwing talar också om ett antal ramar som pedagogerna kan påverka under 

lektionerna, hon kallar de för ”rörliga ramar”, t.ex. arbetsformer, arbetssätt och 

undervisningsmaterial. Löwing skriver om samspelet mellan elever i grupp, något hon tycker 

är mycket viktigt, eleverna får då möjlighet att lära sig av varandra. Pedagogerna tar förgivet 

                                                           
4
 Utbildare relaterade faktorer som kunskap om matematiskt tänkande och pedagogisk skicklighet, min 

översättning. 
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att eleverna har förstått innebörden med grupparbete, men det är inte självklart och ännu mera 

komplicerat är det om man ser på särskolornas elever. Ta till exempel begreppet ”en skola för 

alla” där är det angeläget att alla elever ska ges möjligheter att lära sig t.ex. matematik, både 

enskilt och i grupp. Varje elev lär sig på olika sätt och har olika möjligheter att förstå 

matematik, inte minst särskolelever. Därför spelar det stor roll om pedagogen kan 

konkretisera det abstrakta matematikproblemet med hjälp av t.ex. laborativ matematik, men 

det är lika grundläggande att kunna abstrahera det konkreta genom att överföra de praktiska 

övningarna till vad som uttrycks i matematikboken (Löwing, 2004).   

Skolverket, 2005, genomförde en stor nationell utvärdering som handlar om elevernas brist på 

motivation för matematik, elevernas problemlösande förmåga, arbetsformer och 

elevinflytande. Skolverket skriver i sin rapport (2005): ”Kursplanens fokus på kommunikation 

tycks inte ha slagit igenom/…/Den vanligaste arbetsformen i matematik är att eleverna sitter 

var för sig och arbetar och de gemensamma genomgångarna under lärares ledning har minskat 

påtagligt” (Skolverket, 2005, s. 66). Skolverkets slutsats är att många elever har förlorat sin 

drivkraft när det gäller ämnet matematik, även om de flesta eleverna anser att ämnet är 

mycket viktigt. Eleverna är övertygade om att de kommer att få användning av sina 

matematikkunskaper, dock finns det en avsevärt stor grupp som tycker att ämnet matematik 

inte intresserar dem (Skolverket, 2005). 

 

4.6 Laborativ matematik 

Malmer (2002) har studerat mycket kring laborativ matematik och publicerat en del litteratur 

som handlar om matematik. Hon menar att när elever arbetar laborativt och analytiskt har 

eleverna själva fått ta del av konkreta handlingar som möjliggör utveckling och förbättrar sin 

tankeverksamhet samt sina insikter om matematik. Just därför att man får ”ta i talen”, 

eleverna och pedagogerna konkretiserar och gör talen mera verkliga. Malmer menar att det är 

då eleverna skapar, förkovarar sig och utvecklar ett ansvarstagande i matematik. Även 

Malmer skriver att både pedagogen och eleven bör komma ifrån den strikta 

matematikboksundervisningen, genom att ibland arbeta laborativt och experimentera med det 

som matematiken har att erbjuda, för att få se matematiken från nya sidor och därmed stärka 

elevernas begreppsbild. Speciellt angeläget är det för elever med dyskalkyli eller med 

intellektuell funktionsnedsättning. Laborativ matematik ger ett annorlunda synsätt för 

pedagogerna och eleverna som arbetar på detta sätt. Elever som är mera praktiska får då en 

chans och särskilt de elever som har svårt att läsa längre texter, då kan laborativ matematik ge 

en helt annan utgångspunkt av de matematiska uppgifterna.  

 

4.7 Kreativt lärande 

Hattie beskriver i ”Synligt lärande” (2014) vad som påverkar elevernas skolresultat. Hattie 

menar att eleverna har en nyfikenhet och ett engagemang och det gäller för pedagogen inte 

förminska denna egenskap. Det är pedagogens uppdrag att ständigt ha förväntningar på 
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eleverna och uppmuntra elevernas ansträngningar, så att de inte tappar sin nyfikenhet att lära 

sig. Hattie har även nämnt om hur centralt det är för pedagogerna att skapa engagemang hos 

alla elever. Hattie menar att lekbaserade lektioner har många positiva aspekter för eleverna. 

Däremot blir svårare och svårare att genomföra denna typ av undervisning ju högre upp i 

årskurserna man kommer.  

Något som är mycket uppskattat, enligt Hattie (2014), är utomhus- och äventyrslektioner. 

Hattie skriver bland annat om kreativt lärande som en framgångsfaktor. Hattie menar också 

att pedagogernas närhet till eleverna är mycket centralt, genom att eleverna känner sig 

bekräftade och uppmuntras av pedagogens engagemang. Effekterna av pedagogens närhet till 

eleverna blir mycket stark. Han nämner ”begåvningsanpassad undervisning”, men han skriver 

också att det inte finns många undersökningar som ger stöd för denna typ av undervisning. Ett 

förslag är att man som pedagog låter eleverna gå ihop i mindre grupper och använda datorn, 

ett arbetssätt som underlättar och utvecklar ett kreativt lärande hos eleverna. T.ex. skriva en 

saga tillsammans, räkna matematik på datorn i grupp eller spela ett sällskapsspel. Men det 

gäller att ge eleverna specifika samarbetsinriktade inlärningsstrukturer, genom att uppmuntra 

eleverna att arbete tillsammans, de får då en träning som ger erfarenhet till ett lärande (Hattie, 

2014). 
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5. TEORETISK ANSATS 

5.1. Sociokulturellt perspektiv 

Undersökningen utgår från ett sociokulturellt perspektiv i den teoretiska ansatsen. 

Sociokulturellt perspektiv handlar om samspel och samverkan mellan individer. I samspelet 

mellan individer utvecklar personerna sina grundläggande kognitiva
5
 färdigheter, där eleverna 

lär sig av varandra. Det sociokulturella sammanhanget tycks vara av stor betydelse för elevens 

mognad och utveckling. Människan lär sig hela tiden, i alla sociala sammanhang (Imsen, 

2006). 

Det var Lev Semjonovitj Vygotskij som var upphovsman till att göra begreppet Sociokulturellt 

perspektiv känt inom västvärlden. Men det som Vygotskij var särskilt intresserad av var 

skillnaden mellan vad barn kan lära sig på egen hand och vad som kräver en vuxens hjälpande 

hand (Imsen, 2006). Men även Roger Säljö har utvecklat den sociokulturella teorin i Sverige. 

Säljö menar att lärandet sker mellan individer och att man i ett sociokulturellt perspektiv 

intresserar sig för hur människan och grupper lär sig att använda fysiska och kognitiva 

tillgångar (Säljö, 2000).  

 

5.2. Konstruktivismens perspektiv 

Konstruktivismen och sociokulturellt perspektiv handlar båda om att eleverna själva 

konstruerar sina kunskaper, men där sociokulturella perspektivet ser det sociala 

sammanhanget och utmaningen som en viktig utgångspunkt. Även i konstruktivismen finns 

kunskapen inom människan. Konstruktivismen anser att eleverna själva är sina kunskaper, 

med pedagoger som utmanare och stöd. Motpolen mot båda dessa teorier är behaviorismen, 

men denna undersökning tar bara upp sociokulturellt och konstruktivismens perspektiv. 

Konstruktivismen står för kunskapsteorin om vad det innebär att kunskapen inom människan 

är en social bärare i samhället. Alla människor har en grundmotivation att vilja lära sig, det 

finns inom oss alla. Som tänkande människor har vi inget annat alternativ än att konstruera, 

utforma, uppfinna och tillverka vår kunskap ur vår upplevelse. ”Learning by doing”, har blivit 

konstruktivismens kännemärke, d.v.s. genom att aktivt utföra detta begrepp så skapar det en 

erfarenhet för lärande (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

Det var Jean Piaget, som blev en känd psykolog inom konstruktivismen. Han menade att 

”inlärning är ett resultat av vad människan gör med stimuleringen, inte av vad stimuleringen 

gör med människan” (Imsen, 2006, s. 49). Det finns ingen automatik i lärandet utan vi som 

människor måste vara aktiva. Om man är en ”riktig” konstruktivist, som utvecklar lärandet 

genom ”Learning by doing”, så är det ändå omöjligt att lära sina elever om de inte själva 

hittar sin motivation. Kunskapen kan inte komma självmant om inte eleverna har en egen vilja 

och motivation att lära sig. Det är eleverna som kan konstruera sin kunskap genom olika 

skepnader av tänkande och uppbyggnad av insikter (Imsen, 2006). 

                                                           
5
 Sina egna och andras uppfattningar om olika aspekter, medvetandet. 
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6. METOD 

Genom att genomföra en undersökning och jämföra strategier som använts av pedagogerna 

inom gymnasiesärskolorna, genomförs observationer hos fem pedagoger med sina klasser för 

att se hur pedagogerna genomför sina lektioner och hur pedagogerna löser uppkomna 

problem. Hur kommunicerar pedagogerna med eleverna för att lära ut det matematiska 

språket? Därefter ska samma pedagoger intervjuas. 

 

6.1 Val av undersökningsmetoder 

Bedömde att alla eller nästan alla skulle ställa upp i min undersökning, eftersom pedagogerna 

som skulle kunna delta i min undersökningsgrupp är kända av mig. Metoden som har använts 

för att besvara syfte och frågeställningar, se kap. 2, är en kvalitativ metod. Det som är bra med 

en intervju är att man får kvalité på svaren och om respondenten inte förstår frågan, så 

omformuleras den. Det som är bra med observation är att pedagogen kan inte dölja något för 

observatören som noterar det och därefter undersöker om det finns en samstämmighet med 

vad pedagogen svarade i intervjun (Bryman, 2011).  

 

6.2 Intervjuer 

En provintervju genomfördes för att se om intervjufrågorna gav svar inom det område som 

studien ville undersöka och om antalet intervjufrågor höll sig inom den uppgjorda tidsramen. 

Provintervjun gav en bra indikation, både på tidsramen och också att svaren var inom det 

utbildningsområde som undersökningen kommer att handla om. Intervjuerna hölls enskilt i 

pedagogens klassrum, de planerades till 30-45 minuter per intervju. Vid genomförandet av 

intervjuerna med pedagogerna blev tidsdifferensen 27-47 minuter. Intervjuerna var av 

semistrukturerad art, där det förekom följdfrågor, se bilaga 1.  

 

6.3 Observationer 

Beslutades att studien skulle använda fria observationer, det betyder att man ska försöka hålla 

en lagom styrning/kontroll av det man som forskare ser (Kylén, 2004). Observationen 

genomfördes och dokumentationen gjordes med egna ord. Genom en egenproducerad 

observationsmall som gav stöd i studien av pedagogens arbete i klassrummet, se bilaga 2, 

noterades vad pedagogen gjorde eller inte gjorde i samspelet mellan elev och pedagog. 

Observationsmallen blev omfattande eftersom det inte gick i förväg att förutse vilken strategi 

pedagogerna skulle använda. Anteckningar i observationsmallen och fria anteckningar vid 

observationerna var till stor hjälp vid uppföljningen av lektionerna. Observationerna som 

genomfördes hos de utvalda pedagogernas klasser skedde vid ett tillfälle. Tiden för 

observationen varierade mellan 30 – 60 minuter. 
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Observera är inte enbart enkelt konstaterar Kylén: 

”Flera personer som observerat samma händelse ger ofta olika beskrivningar av vad de varit 

med om. Varje person ”ser med egna ögon”, vi får in personliga redogörelser. Antingen ger 

de en sann beskrivning av vad de sett eller också är den mer eller mindre vinklad för att ge oss 

en bild av vad de vill förmedla” (Kylén, 2004, s. 97). 

 

6.4 Val av respondenter 

Valet av respondenter gick till på följande sätt. En rektor kontaktades med förfrågan om att få 

namn och mailadresser på alla de pedagoger som undervisar i matematik på 

gymnasiesärskolorna i en kommun. Svaret på denna förfrågan innehöll namn på 15 

pedagoger. Dessa kontaktades genom mail, med information om att jag just påbörjat den sista 

kursen på speciallärarutbildningen med inriktning mot utvecklingsstörning. Pedagogerna 

informerades också om att undersökningen skulle handla om vilka matematikstrategier som 

kan finnas inom de kommunala gymnasiesärskolorna. Efter en tid hade åtta pedagoger svarat 

på förfrågan om att delta i studien och de godtog att bli observerade och efteråt bli 

intervjuade.  

Undersökningen riktar sig mot att observera och analysera olika matematikstrategier som kan 

finnas inom gymnasiesärskolorna. Om undersökningen skulle läggas upp med flera besök hos 

varje pedagog är bedömningen att pedagogen skulle uppträda på liknande sätt vid alla 

tillfällen Bestämde därför att besöka flera pedagoger, utgick ifrån att besök hos ett större antal 

pedagoger skulle ge en utökad möjlighet att få se omfångsrikare strategier hos ett större antal 

pedagoger.  

En lottdragning genomfördes för att välja ut fem pedagoger som skulle ingå i undersökningen. 

För att inte påverka vilka som blev utvalda fick en kamrat i uppdrag att välja ut fem 

namnlappar av totalt åtta. På så sätt fick studien fram fem pedagoger som blev studiens 

undersökningsgrupp, eftersom bedömningen var att fem pedagoger var en bra omfattning för 

undersökningen. Kontakt togs därefter för att boka lämpliga tider för träffarna. 

 

6.5 Etiska överväganden 

Det finns fyra huvudkrav inom forskningsetiska principer och de är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, de har uppmärksammats och 

beaktats (Olsson, H., Sörensen, S., 2011). Var och en av de 5 pedagogerna som ingick i min 

undersökning, fick dels ett skriftligt brev med intervjufrågor och ett följebrev, se bilaga 1.       

I brevet beskrevs syftet med studien som utgörs av två moment, dels observationer i 

lektionssammanhanget och på den intervju av de pedagoger som deltar i studien. De 

konfidentiella uppgifterna som kommer fram i intervjuerna får inte avslöjas, vilket också 

beskrevs i brevet. 



14 
 

6.6 Databearbetning 

6.6.1 Intervjuerna 

Intervjuerna spelades in på min skoldator med hjälp av programmet Audacity. 

Respondenterna fick de kodifierade namnen ped. 1 till ped. 5. De inspelade intervjuerna 

transkriberades till en sammanhållande text, för att lättare kunna behandlas och analyseras 

utifrån de frågor som respondenterna svarade eller inte svarade på. Intervju- och 

observationsbearbetningen finns enbart hos mig och ska inte föras vidare. Alla frågor och svar 

sammanställdes i en skriven text. Stakningar, harklingar och andra ticks utelämnades. Detta 

gjordes för att tiks skapar ”stopp” i texten, och man tappar ”flowet” i arbetet. I redovisningen 

görs pedagogernas svar tydliga genom att deras svar anförs i texten med citattecken och 

klockslag när citatet kommer i ljudupptagningen.  

I min roll som intervjuare fanns en medvetenhet om att det är samtalsledaren som styr 

genomförandet av intervjun. Detta har också Backman (2008) beskrivit i sin litteratur där han 

visar på att intervjuaren är ett verktyg som kan inverka på intervjun. Han formulerar det så 

här: 

”En vanlig missuppfattning är att det är lätt att genomföra kvalitativa studier. Intervjuer ställer 

mycket stora krav på den som genomför dem utifrån ett kvalitativt perspektiv” (Backman, 

2008, s. 59). 

Fokus i intervjuerna har koncentrerats kring syftet och frågeställningarna, dessutom har 

intervjuaren visat sin förmåga att känna till och hantera pedagogens svårigheter. På ett 

holistiskt synsätt har studien försökt klargöra vilka data som har samlats in (observation och 

intervju). 

 

6.6.2 Observationerna 

Observationsmallen är uppbyggd med en viss frihet, eftersom det är pedagogens strategier 

som studien vill observera. Observationsmallen förenklar arbetet genom att forskaren noterar 

vad pedagogen gör eller inte gör. Egna anteckningar gjordes för att få ett bra underlag för 

uppföljning av lektionsbesöket. Observationsresultatet kom att användas som en förstärkning 

och ett klarläggande i det fortsatta arbetet när intervjuerna genomfördes. Observationerna var 

även till stor hjälp för att hitta möjliga mönster och skapade tydlighet att uppmärksamma 

resultat och diskussion. 

 

6.7 Analys av intervjuer och observationer 

Efter transkriberingen har materialet bearbetats. Bearbetningen gick till så att materialet från 

transkriberingen lästes samtidigt som anteckningarna från observationerna analyserades. Båda 

metoderna, intervjuerna och observationerna, tolkades så objektivt som möjligt. I de material 
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som då kom fram uppmärksammades likheter och skillnader för att kunna dra olika slutsatser, 

jämförelser och konsekvenser.  

 

6.8. Trovärdighet för undersökningarna 

Ett hinder vid intervjuerna var att intervjuaren personligen känner till de flesta av 

pedagogerna, vilket kan ha gjort samtalsledaren mindre observant och objektiv till skillnad 

om någon annan har utfört studien som inte tidigare är känd av pedagogerna. När den 

intervjuade pedagogen framställde sina strategier i ämnet matematik, inflikar samtalsledaren 

ett antal gånger med subjektiva tankegångar, även om syftet var att försöka vara så objektiv 

som möjligt. Detta kan ha påverkat den intervjuade och kan även ha inverkat på tolkningen av 

svaren, oberoende av utgångspunkten. 

I och med att intervjuerna spelades in, så kunde respondenten inte besvara intervjufrågorna 

lika avspänt och ärligt, som om vi inte hade haft någon inspelningsutrustning. Efter intervjun 

ställdes frågan hur det kändes att vi spelade in intervjun, men ingen av pedagogerna tyckte att 

det påverkade dem, vilket förhoppningsvis tyder på att pedagogerna kunde svara på 

intervjufrågorna så ärligt som möjligt. Om någon ytterligare aspekt ska nämnas så är det att 

ibland kan den intervjuade besvara frågan direkt och spontant, om de hade fått lite mer 

betänketid kan man anta att pedagogerna kan ha svarat något annorlunda. För att förhindra att 

pedagogerna skulle vara oförberedda skickades intervjuunderlag en vecka i förväg, se bilaga 1 

och i underlaget beskrevs även hur lång tid intervjun skulle ta. Intervjufrågorna och ett 

beskrivande brev skickades till de berörda så att respondenterna skulle ha god tid till att 

förbereda sig inför intervjun.   

Eftersom urvalet är mycket litet kan man inte dra generaliserbara slutsatser, men det är inte 

heller syftet med studien. Fördelen med studien är att det har genomförts både intervjuer och 

observationer med samma pedagoger på olika skolor vilket ger studien en bredare aspekt på 

hur pedagogerna arbetar i matematik. Genom att studien har använt dessa två metoder kan 

undersökningen göra en jämförelse med vad pedagogerna säger sig göra och vad de faktiskt 

visar att de gör, och detta är studiens styrka.  
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7 RESULTAT OCH ANALYS 

Undersökningen har direkt gått in på syfte och tre frågeställningar. Studien kommer även 

ibland att använda egna frågor för att beskriva, bearbeta och analysera matematikstrategierna 

bland gymnasiesärskolornas pedagoger. Detta är min tolkning av undersökningen som 

genomförts. 

 

7.1 Beskrivning av pedagoger som observerades 

Pedagog 1: En klass med nio elever, ungefär lika många flickor som pojkar. Eleverna går i ett 

nationellt program, i klassen fanns det ingen klassassistent. Klassens pedagog är en 

specialpedagog. Studiemiljön var lugn och eleverna koncentrerade, det enda som bröt 

tystnaden var när eleverna hade något att fråga pedagogen om, vilket endast skedde ett fåtal 

gånger. Pedagog 1 har ett traditionellt arbetssätt som låter eleverna enskilt lösa 

matematikproblem som finns i matematikböckerna. Hos pedagog 1 observerades att istället 

för matematik skulle eleverna ha ett ”veckokryss”. Det bestod av allmänna frågor kring vad 

som hänt under föregående vecka. Det tog cirka 20 minuter att besvara frågorna som 

pedagogen läste upp. Efter frågorna återstod endast 40 minuter av lektionen! Dessutom fick 

eleverna sluta ungefär 10 minuter tidigare. Klassen har därmed bara 30 minuter matematik per 

vecka, matematiklektionen var också sist på fredagarna. Just efter att intervjun var avslutad så 

uttryckte pedagogen:  

”så matte är inte så hårt…(prioriterat)” (Ped. 1, 23:30).  

Pedagog 2: Klassen består av fem elever, alla pojkar. Den dag besöket genomfördes var två 

elever på praktik och klassens två assistenter följde med dessa elever. Två elever från andra 

individuella klasser, kom för att delta i klassens övningar som var att spela ett spel. 

Pedagogen tyckte att när vi nu var två pedagoger, så var det fullt möjligt att ha med de två 

eleverna, (se vidare i metoddiskussion, kap. 8.1). Något som är viktigt att informera om är att 

denna klass går i ett individuellt program.
6
 Klassens pedagog är specialpedagog. Dagens 

uppgift var att spela ett spel, ett spel som pedagogen själv hade skapat. Spelets syfte gick ut på 

att eleven skulle få en begreppsbild på pengars värde. Anmärkningsvärt var att eleverna blev 

stimulerade av detta arbetssätt, mer än vad en traditionell lektion skulle kunna ge. 

Pedagog 3: Klassen består av sex elever, men det var fyra elever som var frånvarande, det två 

resterande eleverna var pojkar. Dessa elever går i ett nationellt program. I klassen ingår en 

klassassistent, när det nu skulle genomföras en observation tyckte pedagog 3 att 

klassassistenten kunde göra något annat. Före matematiklektionens början talade eleverna om 

för mig att matematik inte var något högprioriterat ämne. Pedagogen var inriktad på att 

eleverna skulle räkna tematiskt och/eller laborativt vilket gav utfallet att eleverna tyckte det 

                                                           
6
 Det som skiljer individuellt program mot det nationella programmet är att de som går på nationella programmet 

oftast har en svag utvecklingsstörning, vilket gör att de inte särskiljer nämnvärt mycket mot ”vanliga” elever. De 

på individuella programmet är mer utvecklingsstörda vilket gör att de eleverna har ett större behov av särskilt 

stöd än de som går på nationella programmet. 
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var roligt. Ett exempel från lektionen var att eleverna skulle lära sig hur tiden mäts. För att 

underlätta uppgifterna hade eleverna en ”låtsas klocka” så att de kunde räkna ut tiden mellan 

två klockslag. 

Pedagog 4: I denna elevgrupp går det åtta elever och i klassen ingår en klassassistent. Klassen 

har en pedagog som är specialpedagog. Eleverna går i ett nationellt program, med en ganska 

jämlik könsfördelning. Enligt pedagogen ska klassen delas i två halvklasser med resursstöd, 

just på grund av att klassen är så intensiv och utåtriktad, vilket också var tydligt vid mitt 

besök. Pedagogen arbetade utifrån ett traditionellt arbetssätt som lät eleverna lösa 

matematikproblem som finns i matematikböckerna. 

Pedagog 5: Klassen innehåller elva elever, med två klassassistenter och två pedagoger. 

Eleverna går i nationellt program med skilda inriktningar. Den ena inriktningen innehåller 

fyra elever och den andra sju elever. Även i denna klass var eleverna högljudda och livliga. 

Pedagogen arbetade utifrån ett traditionellt arbetssätt som låter eleverna lösa 

matematikproblem som finns i deras böcker. 

 

7.2 Vilka olika typer av uppgifter i matematik använder 

pedagogerna och på vilka sätt används dem? 

 

Vid besöket hos pedagog 2, skulle eleverna testa ett spel, som pedagogen själv hade skapat. 

Spelet gick ut på att eleverna skulle ta varsin papperslapp som motsvarade enkronor där det 

kunde stå +1 eller -1, upp till +3 eller -3, alltså kunde man få minus om man hade otur. 

Eleverna började i turordning och när man fått ihop fem enkronor, skulle man växla dessa till 

en femkrona. När man fått ihop två femkronor, växlade man det till en tiokrona. Den som 

först kunde växla till en tjugolapp vann. Pedagog 2 sade bara till eleverna, idag ska vi spela 

spel, hen nämnde aldrig ordet matematik, men spelet var fyllt av konstruktiv matematik och 

eleverna spelade med inlevelse! Tog upp frågan ifall eleverna hade någon matematikbok? Det 

hade de och boken används när eleverna ska göra sina bänksysslor, som aldrig pågick längre 

än femton minuter.  

Analys: Har pedagog 2 tagit lärdom av Skolverkets rapport 368 (2011)? Där det står: 

matematiklektionerna bör genomföras varierande växelvis med att räkna laborativ matematik 

och räkna traditionellt i boken, det vill säga abstrakt matematik. 

Pedagog 3: Hen arbetar så gott som enbart med laborativ matematik (konstruktiv matematik) 

eller som hen sade ”tematisk matematik”.  

Analys: Tittar man tillbaka på tidigare forskning under Skolverket (2011), så står det att om 

pedagogen enbart använder konstruktiv/laborativ matematik så kan eleverna lätt fastna i 

laborativ matematik.  

Resterande pedagoger 1, 4 och 5 lät eleverna räkna uteslutande i matematikböckerna.  
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Analys: Visserligen hade pedagogerna under intervjun gett ett helt annat svar. Min insikt om 

deras arbetssätt genom observationerna och mötet med eleverna visade att pedagogerna inte 

ser ut att ha något annat arbetssätt än att räkna i matematikböckerna. De flesta av pedagogerna 

anser att eleverna känner en trygghet i att få räkna i matematikböckerna.  

 

 

Figur 1. Studiens observationer av pedagogernas matematikundervisning. 

 

7.3 Vilka fördelar och nackdelar finns det enligt pedagogerna med 

olika typer av matematikuppgifter? 

 

7.3.1 Fördelar 

Pedagog 1: ”Möjligheterna är ju att de (eleverna) är ganska flexibla trots allt, och de vågar att 

prova på olika saker, men det är inte säkert att de tycker, finner något nöje i det, eller liksom 

det kan vara det att motivera de till att fortsätta med det här, oftast vill de ju ha sin egen, på 

sin egna takt, sin egna nivå.” (Ped. 1, 13:15) 

Pedagog 2: Hen tycker att en fördel är att koppla matematikproblemen till elevens verklighet 

och intressen. Hen känner att det inte är lika svårt i de andra ämnena, där kan man alltid stärka 

ämnets faktakunskaper t.ex. med bilder. Fördelarna tycker pedagog 2 är att man som pedagog 

känner eleverna, både deras svagheter och styrkor. Genom detta har pedagog och 

klassassistenter, en större möjlighet att göra lektionerna mera lärorika och intressanta för 

eleverna. ”det är väl specifikt med den här typen av elever, alltså när man har få elever så kan 

man liksom hitta kanske dom små ingångarna till kunskap.” (Ped. 2, 27:39) En positiv aspekt 

är också att när eleverna spelar spel med sina klasskamrater, klassassistenter och pedagogen, 

20% 
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Typer av uppgifter i matematik för  
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ett spel som dem tycker om, så har pedagogen ett syfte att eleverna ska få möjlighet att lära 

sig på ett lustfyllt sätt. 

Pedagog 3: Hen har arbetat i cirka 20 år i på högstadieskolor och gymnasieskolor. Hen anser 

att det är en fördel att kunna arbeta mer med laborativ - och tematisk matematik och det gör 

att pedagogen och eleverna kan arbeta mer obundet och på ett fritt sätt. 

Pedagog 4: Hen menar att det är en fördel att få en mindre grupp att arbeta med. Det gör att 

hen kan underlätta för elever som önskar få hjälp och det gör att hen får mera tid för varje 

elev. Det är inte enklare bara för att pedagog 4 har fått en mindre grupp! Därför att hen har en 

grupp elever som är stökiga och skapar svårigheter. Pedagogen ansåg att det var positivt att 

det har kommit fler bra dataprogram eller data-appar, som hens elever älskar. 

Pedagog 5: Positivt är det om man som pedagog hittar rätt nivå för eleven, att det är en trygg 

och tillåtande miljö utan att vara kravfylld, så att eleverna vågar visa hur det verkligen är och 

att man som elev får utvecklas från varje elevs förutsättningar. Om man tillåter detta, kan alla 

elever utvecklas utifrån deras egen nivå. 

 

7.3.2 Nackdelar 

Pedagog 1 tycker i sin intervju att en nackdel kan vara att eleverna oftast är på olika nivåer. 

”Alltså, det är svårt att hålla en enhet när de (eleverna) är på olika nivåer.” (Ped. 1, 13:14) 

Pedagog 2 tycker att matematiken är väldigt abstrakt, vilket är en nackdel, så att det är näst 

intill omöjligt att konkretisera talen.  

Pedagog 3 tycker att en nackdel är att hen inte har någon utbildning i att undervisa elever med 

särskilda behov  

Pedagog 4 tycker att oftast är svårt att hitta olika uppgifter som passar just hens elever med 

tanke på elevernas vardag och intressen. Eleverna har ett visst kunskapstak, något som 

pedagog 4 uttryckte i intervjun att eleverna kommer aldrig att lära sig eller förstå vad t.ex. 

multiplikation har för funktion.  

Pedagog 5 tycker att nackdelen med matematikuppgifter är just matematikspråket, eleverna 

har fått det inpräntat att de inte kan det matematiska språket och inte klarar de matematiska 

problemen. ”det sitter i kroppen att dom har misslyckats i matte” (Ped. 5, 19:35).  

Sammanfattningsvis uppvisar dessa fem pedagoger en stor spridning på fördelar och 

nackdelar av det pedagogiska matematikarbetet. Det finns inte ett svar bland pedagogerna 

som är det andra likt! 
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7.4. Hur används matematiska språket inom arbetet med 

matematikuppgifter? 

 

Här går observationerna och intervjuerna åt skilda håll. På samma sätt som den föregående 

frågeställningen har undersökningen bearbetats på liknande sätt, med citat och jämförelser 

mellan observation – intervju. Det har blivit ett förtydligande av resultatet genom att en del av 

pedagogernas svar på intervjufrågorna inte stämmer överens med hur de genomförde 

lektionerna. 

Pedagog 1 har under intervjun svarat att hen försöker att nämna båda begreppen (Det 

matematiska språket och det förenklade matematiska språket, t.ex. kvadrat – fyrkant) så långt 

det är möjligt. Pedagog 1 försöker att konkretisera det abstrakta talet med pengar, då ökar 

elevernas förståelse. Men här visade hens svar och min observation helt olika. Vid 

observationen lade observatören inte märke till några matematiska ord, utan vid det tillfället 

uppmärksammades endast uttrycket ”plus”, ”minus” etc. 

Pedagog 2 säger att hen inte brukar använda matematiska ord som addition, subtraktion etc. 

för att hens elever inte är vana vid sådana ord, utan de är vana vid det traditionella språket 

med ord som minus och plus. Men detta gäller inte alla av hens elever, en elev kan läsa 

instruktioner och om det står: ”addera eller räkna addition då kan man ju som, han kan ju 

förstå det att addition är det samma som plus” (Ped. 2, 20:49)  

Pedagog 2 försöker arbeta så att eleverna ska känna igen olika geometriska figurer, t.ex. 

rektangel och triangel. Pedagogen säger: ”Alltså, det är ju geometri på mer, på den nivån att 

man skall känna igen, vad är en triangel, vad är en cirkel” (Ped. 2, 21:28). 

Pedagog 3 försöker alltid att kommunicera med eleverna kring de matematiska orden eller 

språket. Hen säger: ”det är viktigt att man kan de matematiska begreppen även om man säger 

att man plussar saker, så försöker jag säga, addera eller åtminstone bägge två, men det 

försöker jag vara väldigt noga med i all matematikundervisning” (Ped. 3, 3:34, i den andra 

delen av intervjun):”Utmaningen är ju att de skall gå från talspråk till språkligt matematiska, 

även om vi säger addition så finns det massor med synonymer till det som inte är korrekt 

matematiskt så det finns ju en uppsjö, men jag försöker nog att göra, ja alltså en händelse som 

man kan, en händelse i vardagslivet” (Ped. 3, 5:35, i den andra delen av intervjun). 

Pedagog 4 berättar att:  

”Då behöver man inte säga att det är matematik för det är ju ointressant, utan grejen är ju till 

för att jag ska finna strategier för att klara mig, de är gymnasiet, arbete, fritid, jag ska klara 

mitt vuxenliv att säga matematik, fråga någon, tycker dom om matematik? Jag hatar 

matematik det är någon enstaka som kan tycka att det är roligt, det handlar om att tradigt 

räkna, det är något som är den här timmen, det känns inte som de skulle säga å nu har vi 

matematik, när jag har en samling till exempel men det händer. Jag tycker att jag tar 

stunden…” (Ped. 4, 18:23).  
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Pedagog 4 har oftast en samling med hens klasser, som inleder lektionerna och då går hen 

igenom olika begrepp, hen beskriver dem och låter dessutom eleverna få tänka var de 

används.  

Pedagog 5 berättar om hur hen gör för att eleverna ska få en större förståelse inom det 

matematiska språket: ”Alltså, det försöker jag göra, alla fall, alltså det är inte många som 

hinner jobba med geometri ska vi säga på det sättet med kvadrater och så, naturligtvis nämner 

vi det, eller jag, så fort det handlar om det att man säger fyrkant heter det kvadrat och när man 

håller på med plus så heter det addition och när man håller på med gånger så är det 

multiplikation, så det tjatar jag ganska frekvent om” (Ped. 5, 14:41).  

Pedagog 5 nämner att de är två pedagoger och två assistenter, därför att de har slagit ihop två 

klasser, en av eleverna får följa med en av pedagogerna för att få personlig hjälp där de går 

igenom svåra ord.  

Analys: När studien ser tillbaka på observationerna så kan man se stora skillnader mellan 

respondenterna, men det fanns även likheter. Något att lägga märke till var att det individuella 

programmet (svagpresterande elever) får större möjlighet att lära sig matematik, än de elever 

som går i de nationella programmen, se ped. 3 i 7.4. Ett av svaren från pedagog 3, efter 

frågan: ”Har du märkt att eleverna kan det matematiska språket genom att de använder det, 

eller?” (D, 4:34, i den andra delen av intervjun hos ped. 3).  

Pedagog 3 noterar: ”Jag tycker överlag att eleverna är dåliga på att använda ett korrekt 

matematiskt språk, inte bara i det muntliga utan även i det skriftliga när det är muntligt på 

något sätt man använder gärna alltså talspråk, men jag vet ju också att i skarpt läge till 

exempel i den muntliga delen på ett nationellt prov, jäklar då sitter det som en ”smäck”, dom 

här begreppen då är dom jättenoga, så dom kan men kanske inte känner sig bekväma med att 

använda det.” (Ped. 3, 4:36, i den andra delen av intervjun). 
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8. DISKUSSION OCH ANALYS 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger i gymnasiesärskolorna arbetar med olika 

typer av uppgifter i matematikundervisningen. En av frågeställningarna handlade om vilka 

typer av matematikuppgifter som pedagoger använder och på vilka sätt de används. Studien 

visar att tre av de fem pedagogerna använder traditionellt arbetssätt, vilket innebär att 

eleverna sitter var för sig och arbetar i matematikboken. Detta resultat stämmer överens med 

Skolverkets (2005) rapport, där de konstaterar att enskilt arbete är den vanligaste formen i 

matematik. Dessutom har många elever tappat sin motivation och iver för matematik de 

senaste tio åren enligt Skolverket. Om gymnasiesärskolans pedagoger arbetar med ett 

traditionellt arbetssätt med mycket enskilt arbete kan det leda till att eleverna tappar intresset 

för matematik. Pedagogerna gav varierande svar under intervjuerna kring för- och nackdelar 

med olika typer av matematikuppgifter. Skolverket (2011) konsaterar i en rapport att 

särskoleleverna får en större möjlighet att lära sig matematik om pedagogerna använder 

varierade arbetssätt och inte håller fast vid en och samma arbetsform. Visst kan 

särskoleeleverna känna trygghet i att arbeta enskilt i matematikböckerna, men ett mer varierat 

arbetssätt kan ge eleverna mer intresse och spännande sätt att lära sig matematik. En av fem 

intervjuade pedagogerna använde ett varierat arbetssätt och det är positivt. Även om denna 

studie endast har intervjuat fem pedagoger, verkar resultaten stämma överens med 

Skolverkets (2005) och därmed visar på behovet av att få pedagoger att variera sitt arbetssätt i 

gymnasiesärskolornas matematikundervisning. 

Den sista frågeställningen handlade om hur pedagogerna använder det matematiska språket 

inom arbetet med matematikuppgifter. Under arbetet med studien har det framkommit att 

bland eleverna finns ett visst ointresse och brist på motivation för matematik. Det vill säga att 

det inte är så spännande eller ”coolt” att kunna det matematiska språket. Det måste gälla något 

mer för att man som elev ska se nyttan av det matematiska språket i vardagen, men även att 

man vill sträva mot ett bra betyg eller ett bra resultat i ett nationellt prov. Eleverna bör ha ett 

tydligt mål, matematik är så mycket mera än att bara lösa matematiska problem. 

Utvecklingskurvan skulle bli högre hos eleverna om pedagogerna arbetade så att eleverna 

lärde sig det matematiska språket (Lunde, 2011). Detta skulle göra det lättare för eleverna att 

läsa och lösa vad matematikböckerna kräver av dem, och då skulle pedagogerna få mera tid 

till att hjälpa elever med större svårigheter och därmed ökar möjligheterna att höja alla elevers 

kunskaper i matematik.  

Forskarna (t.ex. Lunde, 2011) påvisar att det är oerhört angeläget för eleverna att lära sig det 

matematiska språket. Här i studien har det tolkats så att eleverna är mera vana med att höra de 

förenklade orden. Under observationen så hördes inget annat än att pedagog 1 använde ett 

förenklat språk, plus, minus etc. När frågan togs upp i intervjun med pedagog 1 svarade hen 

att de använde båda begreppen. Studien har visat att bland dessa fem pedagoger och deras 

klasser använts det matematiska språket i begränsad omfattning, en bedömning som görs 

utifrån svaren i intervjuerna och observationerna, vilka inte är samstämmiga, se kap. 7.4. 

Språkets betydelse är en självklarhet för att göra var och ens argument tydliga, även de elever 

som behöver vissa hjälpmedel för att göra sig hörda. Vi använder språket för att förstå, tänka 
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och lära oss för egen del och för att uttrycka att vi förstår människor runt omkring oss, så även 

de med intellektuellt funktionsnedsättning. Språket blir en länk mellan den yttre 

kommunikationen och det inre tänkandet
7
 (Dysthe, 2003 och Imsen, 2006). Enligt studien har 

det matematiska språket en lika viktig betydelse för att eleverna ska få insikt och förståelse för 

matematiska problem, se kap. 4.1 och 4.3. Forskarna, Berry och Kim (Exploring teacher talk 

during mathematics instruction inclusion classroom) och författaren Lunde (När siffrorna 

skapar kaos, matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv) talar om hur viktigt 

det är att ha kommunikation med eleverna, både det vardagliga och det matematiska språket.  

Under intervjuerna framgick det att de flesta pedagogerna ansåg att en timme matematik per 

vecka är alldeles för lite. Pedagog 4 tyckte att en timme var helt acceptabelt eftersom hen 

tyckte att eleverna går i särgymnasium och det som eleverna ska lära sig är ett yrke.  

Analys: Pedagog 4 uttalade sig om att eleverna inte tycker om matematik, det låter lite 

konstigt, för det gäller ju att eleverna ska kunna ”få upp ögonen för matematik”. När hen 

säger så är det inte konstigt att eleverna tycker att matematik är tråkigt, se ped. 4, 7.4. 

Pedagog 1 tyckte att det var alldeles för lite tid med en timme per vecka, se ped. 1, 7.4. Hen 

genomförde matematiklektionerna på fredagarnas sista lektioner, och det kan inte vara så 

lämpligt att ha matematik då.  

Jag tror att pedagog 1 ville visa hur bra hen hanterar sina matematiklektioner, men hens 

”fasad” går inte att försköna, eftersom eleverna är vana med att göra som de brukar, d.v.s. ha 

”veckokryss” och de brukar få sluta lite tidigare. Pedagogen försökte att dölja det genom att 

säga, matematikundervisning är inte så prioriterad. Matematik är ju svårare för 

särskoleeleverna i jämförelse med hur andra gymnasieelever uppfattar ämnet. Hur kan denna 

situation vara möjlig? Om vi leker med tanken att vi har en elev med förkortat närminne, hur 

ska då eleven med en timme per vecka någonsin kunna lära sig matematik?  

Jag har förstått att i min undersökningsgrupp finns det lika många matematikstrategier som 

det finns pedagoger. Detta kan ha att göra med hur mycket särskoleleverna måste lära sig i 

jämförelse med övriga elever i gymnasieskolan, men även med att särskoleleverna är på så 

olika nivåer i matematikkunskap. Detta borde medföra att skolorna bör lägga mer 

matematiktimmar för särskolelever i gymnasiesärskolorna.  

Om man tittar på teorin kring sociokulturella aspekterna (se sociokulturella perspektiv 4.1) 

och den laborativa matematiken så är de slående lika. Med detta menar jag att båda 

arbetssätten går ut på att en grupp elever ska lära sig att samarbeta där flera elever kan komma 

med olika lösningar. Som pedagog ska man vara koncentrerad och uppmärksammad på att det 

kan finnas olika lösningar snarare än vad som är rätt eller fel. Det skrev jag under Tidigare 

Forskning, 4.6, där uppmärksammar jag också hur Skolverket med hjälp av ramverket 

                                                           
7
 Den pedagogiska frågan är i hur hög grad och på vilket sätt kontext och sociala aspekter inverkar på lärandet 

enligt Dysthe (2003). Hon väljer att framställa den sociokulturella synen på lärande kring sex centrala aspekter: 
1) Lärande är situerat 2) Lärande är huvudsakligen socialt 3) Lärande är distribuerat (utdelat) 4) Lärande är 
medierat (förmedlat) 5) Språket är grundläggande i läroprocesserna 6) Lärande är deltagande i en 
praxisgemenskap. 
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”Describing Levels and Components of a Math-Talk Learning Community” beskrev hur 

laborativ matematik bör se ut för elever med intellektuella funktionsnedsättningar. Man bör 

ställa olika lösningar i centrum, hellre än att visa vad som är rätt eller fel, att man bör planera 

sina matematiklektioner så att det finns mer än ett svar eller lösning, att man bör arbeta med 

konkreta material och ha mer än en lösningsstrategi, eller att eleven får försöka bedöma sina 

egna och andra klasskompisars lösningar, detta ger en träning i socialgemenskap och eleverna 

får se att det finns flera lösningar på de olika uppgifterna.  

Vi som pedagoger bör också använda bedömningsstrategier, för att lära eleverna att man ska 

sträva mot att alla i en klass ska kunna vara med, bidra och vara till hjälp för att hitta en eller 

flera lösningar. Det finns många forskare som instämmer i vikten av att eleverna i de olika 

lektionsuppgifterna får en social träning, t.ex. Hattie, (2014), Löwing, (2004), Malmer, 

(2002). Något jag uppmärksammat i min undersökning är att detta enligt pedagogerna är 

otänkbart. Personligen tror jag att det är lättare för pedagogerna att ”bara” sätta igång eleverna 

med att räkna där de slutade förra veckan eller förra lektionen. När jag frågade pedagogerna 

hur ofta de använder uppgifter där alla i elevgruppen aktiveras för att komma fram till en 

lösning, har jag fått detta svar av nästan alla: Eleverna har oftast svårt att samarbeta med 

andra elever för att komma med en gemensam lösning. Det kan vara så att eleverna inte vet 

vad som kommer att hända med ett sådant arbetssätt, när de har räknat enskilt i alla år, från 

grundsärskolan till gymnasiesärskolan. Givetvis kan orsaken till detta vara att särskoleleverna 

har så olika grundkunskaper i matematik. En möjlighet till utvecklat lärande är att den elev 

som är mera bevandrad i matematik får försöka beskriva för den andre eleven hur han eller 

hon tänker rent matematiskt.  

Hur ska pedagogerna göra för att eleverna inte ska bli oroliga när de inte vet hur 

lektionsarbetet kommer att genomföras i matematiklektionerna? Om särskoleleverna vet i 

förväg hur lektionen kommer att se ut, då kan eleverna koncentrera sig på matematikinlärning 

och komma längre i sin matematikkunskap. De pedagoger som arbetar traditionellt med 

matematikböckerna har en konstruktivistisk syn (lärandet sker inom eleverna och utifrån deras 

tidigare arbete) medan forskning visar på stöd för teorin kring sociokulturellt perspektiv då 

varierat arbetssätt ger bättre resultat i matematik.  

Om vi tittar tillbaka på resultatet, och den första frågeställningen ser vi att bara 1/5 gör som 

forskarna kommit fram till och som Skolverket rekommenderar, det vill säga att växelvis 

använda sig av konstruktiv matematik eller laborativ matematik och matematikböcker. Något 

som även Hattie, 2014 och Löwing, 2004, har skrivit om. Det visar sig att 4/5 pedagoger jag 

observerat har ”fastnat” i en strategi, det betyder att de flesta är traditionella i sin 

matematikundervisning. Det tycker jag är lite skrämmande! Det blir tydligt när jag tänker 

tillbaka på hur eleverna arbetar generellt, eleverna har sina matematikböcker som de arbetar 

med. Det finns många forskare (t.ex. Malmer (2002), Hattie (2014) och Löwing (2004) som 

säger, för att få elevernas uppmärksamhet gäller det att fånga deras engagemang.  

Jag anser att pedagog 5´s matematikundervisning skulle vara mycket bättre om den var mera 

inriktad på matematik, eftersom jag tittade på orden och såg att det handlar om komplicerade 

svenska ord istället för matematiska ord, se kapitel 7. Det är bra om eleverna får lära sig 
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komplicerade svenska ord men jag tycker inte att pedagogerna ska ta tid från 

matematikundervisningen. 

När jag ser tillbaka på observationen hos pedagog 2 uppmärksammade jag något intressant, 

för hen inledde lektionen bara med att säga att idag ska vi spela spel, och hen nämnde aldrig 

ordet matematik även om spelet är fyllt av konstruktiv matematik. Då eleverna spelade så slog 

det mig att det var ett bra sätt att skapa motivation. Det medförde att eleverna fokuserade på 

att spela spel, men i själva verket så lärde de sig mycket matematik.  

Om vi tittar på pedagog 5´s upplägg av matematiklektionen, så anser jag att det är för många 

”vuxna” (pedagoger och klassassistenter) i lektionssalen. Vet inte bakgrunden till varför det 

ser ut som det gör, men rent objektivt så kan eleverna känna sig sämre än vad de är, p.g.a. att 

det finns två pedagoger och två klassassistenter i klassrummet. Tycker att det vore bättre om 

de delade klassen och personalen i två lika stora grupper, det skulle inte öka kostnaden för 

undervisningen.  

Enligt Hattie, 2014, så menar han att man som pedagog ska låta eleverna organiseras i mindre 

grupper och använda datorn som verktyg, ett arbetssätt som underlättar och utvecklar ett 

kreativt lärande hos eleverna. En del av särskoleleverna gillar att använda datorn, vilket 

bekräftas av pedagogerna i undersökningsgruppen. Troligtvis kan man utveckla detta ännu 

mera. Idag finns det ju också många matematikbaserade program eller appar, som kan 

nivåanpassa svårighetsnivåerna för eleverna, och då kan man under samma matematiklektion 

anpassa svårighetsgraden för varje elev. Vi som pedagoger måste fungera ”out of the box” 

och försöka hitta flera arbetssätt som eleverna stimuleras av, för det gäller att hitta något som 

eleverna tycker är spännande och engagerar dem. Jag tror inte att det bara går att hjälpa 

eleverna med en matematikbok och sedan löser det av sig själv. 

Man kan undra om det stämmer in på pedagogerna som läst specialpedagog/speciallärare att 

man använder sig av en undervisningsstrategi som Hattie förordar, (2014) och som 

Skolverket, (2011) beskriver som konkret/laborativ matematik. Det framkommer av studien 

att detta inte är fallet, för det är 2/5 av pedagoger i studien som inte har specialkompetens. En 

av pedagogerna använder sig av växelvis matematik (laborativ och traditionell matematik) 

och en använder enbart laborativ matematik. Det var 3/5 som har specialkompetens, som i 

huvudsak använder traditionell metod med räkning utifrån matematikböckerna. Så det kan 

inte vara det som är orsaken och det tyder på att det måste ha att göra med den enskilde 

pedagogens inställning om man är sociokulturell eller konstruktivist som avgör hur 

undervisningen planeras.  

Teorin om vad sociokulturellt perspektiv står för, visar hur lika sociokulturella perspektiv och 

laborativ matematik kan anses vara. Huvudsyftet i lärandet är att eleverna ska försöka 

samarbeta, komma på flera olika lösningar och att pedagogerna ska se till att varje enskild 

elev ska vara delaktiga i lösningen, så att alla ska kunna bli stolta och få en större självkänsla. 

Vilka olika typer av uppgifter i matematik använder pedagogerna och på vilka sätt används 

uppgifterna? Vilka fördelar och nackdelar finns det enligt pedagogerna med olika typer av 

matematikuppgifter? Detta är två av mina frågeställningar, som sätter en viss prägel på min 
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undersökning. Det skulle vara oerhört intressant om vi visste hur mycket eleverna kunde lära 

sig på egen hand och när de behöver en pedagogs hjälp.  

Egna tankar: Anser att den garanterade undervisningstiden i matematik är för kort, när det 

bara omfattar en timma per vecka. Då kanske man förstår att eleverna tappar intresset, men 

med mera tid per vecka tror jag att det skulle ge eleverna större chans att lära sig mer 

matematik. Att aktivera duktiga särskolelever i matematik är en utmaning, risken finns att 

dessa elever inte får något stöd och tappar inspirationen att lära sig och därmed kommer de 

eleverna inte att utvecklas till den nivå som skulle vara möjlig.  

Matematikupplägget liknar den som genomförs på den vanliga gymnasieskolan och 

grundskolan. Jag vet att där har de flesta pedagogerna valt en ”bra” bok, som passar elevernas 

utbildningsnivå och utveckling. På gymnasiesärskolorna är det däremot en rekommendation 

att varje elev ska få arbeta i en bok som passar deras utvecklingskurva. I min undersökning 

har jag uppmärksammat att matematiklektionerna är upplagda på likartat sätt vecka efter 

vecka, år efter år, något som synliggjorts efter möten med pedagogerna och eleverna. 

Eleverna i gymnasieskolorna har matematikprov, men har gymnasiesärskoleleverna 

matematikprov? Nej, orsaken till pedagogernas ställningstagande är att inte låta eleverna göra 

några matematikprov, kan vara för att underlätta skolgången för eleverna i behov av särskilt 

stöd. Hjälper man som pedagog särskoleleverna om man plockar bort proven? Jag tror inte 

det, men som pedagog kan man inte gå fram lika snabbt som med elever vid gymnasieskolan. 

Pedagogerna måste se till att träna särskoleleverna att sitta stilla en så lång tid som ett prov 

pågår eller så kan man som pedagog dela upp proven i mindre delar, se till att varje elev får 

ett individuellt prov beroende på hur mycket eleven kan och har lärt sig.  

Det är inte svårt att förstå om de flesta av eleverna tycker att matematik är komplicerat och 

tråkigt. En enkel förklaring kan vara att om de flesta pedagogerna aldrig gör egna uppgifter 

som handlar om elevernas vardag eller intressen kan man inse varför matematiken blir 

ointressant. Om pedagogerna skulle få göra samma typ av matematikuppgifter i fyra år, kan 

jag ana att även de skulle tycka att det blev lite ensidigt. Men jag kan även tänka mig att 

pedagogerna har varit engagerade och fyllda av idéer och problemlösningar, men de har inte 

fått någon respons av eleverna.  Om man vill satsa på matematik, då måste man satsa på alla 

årskurser inom skolorna, annars kan det bli svårt att uppnå målet, d.v.s. att alla ska förstå hur 

man ska göra för att lösa matematiska problem.  

Jag tror att man som pedagog borde variera undervisningen, så att eleverna ges möjlighet att 

räkna matematik enskilt och i grupp redan i första klass. Det kan uppstå en del protester från 

eleverna, men efter några lektioner så tror jag att eleverna vet vad som ska hända när de 

räknar i grupp, och då kan man utgå från att det kan gå bättre och bättre på 

matematiklektionerna! Förhoppningsvis så kommer man då som pedagog att få se att 

kunskapsnivåerna mellan eleverna blir mindre och mindre.  Eleverna kommer därför 

förhoppningsvis bli mer fyllda med glädje och stolthet, istället för att endast ett fåtal elever 

blir stolt över att ha löst problemet. Detta skriver också Hattie, 2014, det är nödvändigt att 

kunna arbeta i grupp. 
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8.1. Metoddiskussion 

På den första frågeställningen i kapitel 2, så förekommer det två frågor i en fråga. Vilket gör 

frågan svår att besvara. Studien har försökt arbeta utifrån ett helhetsperspektiv (Holistiskt 

synsätt) och har visat intressanta slutsatser i resultatet. 

Att nästan veta vilka alla pedagoger är, kan ses som en positiv aspekt. Men efter hand så 

förändrades den synen hos mig. Då både jag som samtalsledare och respondenten lätt kunde 

komma in i ett vardagligt skolsamtal, istället för att vara koncentrerad och fokuserad på 

frågeställningarna. Jag anser att det är bättre att man som forskare är ”utomstående”, men å 

andra sidan känner man då inte till pedagogens arbetsmiljö. Men det kan underlätta att ha 

några respondenter på ganska nära håll, vilket gör det lättare att genomföra det praktiska 

arbetet. Det är också positivt att det oftast är lättare att skapa en grupp av pedagoger som vill 

vara med i en undersökning, när de känner till forskaren sedan tidigare, det förkortar även den 

tid det tar att skapa ett förtroende mellan forskaren och respondenten. Det kanske låter banalt, 

men det skadar aldrig att i förväg tänka på alla konsekvenser. 

I efterhand har jag insett hur fel det blev när några pedagoger ansåg att jag som observatör 

skulle agera assistent under observationerna i klassen. När jag också skulle agera assistent så 

fanns det risk att tappa eller inte se en mängd intressanta aspekter. Men jag kan inte skylla allt 

på pedagogerna! Jag skulle ha fullt ut tagit rollen som observatör och sagt att det går inte att 

vara både observatör och klassassistent samtidigt! 

Den fråga som finns hos många forskare som har gjort undersökningar liknade denna är om 

respondenterna berättat sanningen? Jag har insett att inte alla pedagoger har läst igenom mina 

frågor innan intervjun eller gjort sig förberedda så att de vet hur de ska svara på 

intervjufrågor. När jag ser tillbaka på intervjuerna och observationerna, så är det uppenbart att 

de försöker försköna sitt lektionsarbete.  

Det är ganska självklart att man uppmärksammar mer det man är intresserad av, därför gäller 

det att försöka vara objektiv och notera det som händer i klassrummet och inte lägga till sina 

egna synpunkter och slutsatser. Utifrån syftet med min undersökning har jag koncentrerat mig 

på att redovisa svaren som kommit fram utifrån mina frågeställningar.  

Bortsett från dessa kritiska synpunkter tycker jag att detta är en intresseväckande 

undersökning. Ju mer jag bearbetar och analyserar mina observationer och intervjuer desto 

mera finner jag intressanta och tänkvärda infallsvinklar. Förhoppningen är att denna 

undersökning ska skapa intressanta diskussioner mellan pedagogerna. Det viktigaste är att vi 

som personal på alla nivåer arbetar för elevernas bästa! 
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8.2 Framtida forskningar 

I en framtida undersökning skulle det vara intressant om det gjordes forskning med fokus på 

elever i behov av särskilt stöd och undersökte elevernas intresse för ämnet matematik, finns 

något som verkligen fångar deras intresse och lust att lära sig?  

Det skulle vara intressant om det gjordes en jämförelse mellan individuellt- och nationellt 

program (se skillnaden mellan programmen kap. 7.1, fotnot 6) men då måste forskaren utgå 

från vilken kunskapsnivå eleverna har utvecklat när deras utbildning börjar, jämfört med hur 

mycket de lärt sig när utbildningen är slutförd! Jag tror att det blir ett omfattande arbete, där 

inte 15 högskolepoäng räcker. Fick det berättat av pedagog 2, att eleverna som går i 

individuellt program, har geometri som de arbetar med under några lektioner, något som 

pedagogerna som undervisar på nationellt program sade, ”det är inte många som hinner jobba 

med geometri” (Ped. 5, 14:46).  

 

8.3 Slutsats 

Jag tycker att hela mitt arbete är fylld av viktiga frågor, som gärna kan tas upp till diskussion 

mellan pedagoger. Studiens resultat får mig att fundera om undervisning i matematik inom 

gymnasiesärskolan präglas av att pedagogerna lägger upp undervisningen som pedagogen 

själv tycker och inte tar hänsyn till Skolverkets rekommendationer. Dels utifrån läroplanen, 

traditioner inom både skolformen och ämnet, men också t.ex. elevernas olika 

utvecklingsnivåer som man inte tar hänsyn till.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

9. REFERENSER 

Aunio, P., Hautamäki, J., & Van Luit, J. E. H. (2005). Mathematical thinking intervention 

programmes for preschool children with normal and low number sense. European Journal of 

Special Needs Education, 20, 131-146. 

 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Berry, R., & Kim, N. (2008). Exploring teacher talk during mathematics instruction inclusion 

classroom. The  Journal of Educational Research, 101(6), 363-377. 

 

Bryman, A., Nilsson, B. (översättare) (2011). Samhällsvetenskapliga metoder, uppl. 2. 

Malmö, Liber. 

Cawley, J. F. (2002). Mathematics interventions and students with high-incidence disabilities. 

Remedial and Special Education, 23, 2-6. 

  

Cobb, P., Wood, T., Yackel, E., Nichills, J., Wheatley, G., Trigatti, B. & Perlwitz, M. (1991) 

Assessment of a problem-centered second-grade mathematics project, Journal for Research in 

Mathematics Education, 22, 3–29. 

 

Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande, Lund, Studentlitteratur. 

 

Gabrys, G., Weiner, A. & Lesgold, A. (1993) Learning by problem solving in a coached 

apprentice system, in: M. Rabinowitz (Ed.) Cognitive science foundations of instruction 

(Hillsdale, NJ, Erlbaum), 119–147. 

 

Geary, D. C., Brown, S. C. & Samaranayake, V. A. (1991) Cognitive addition: a short 

longitudinal study of strategy choice and speed-of-processing differences in normal and 

mathematically disabled children, Developmental Psychology, 27, 787–797. 

 

Ginsburg-Block, M. D. & Fantuzzo, J. W. (1998) An evaluation of the relative effectiveness 

of NCTM Standards-based interventions for low-achieving urban elementary students, 

Journal of Educational Psychology, 90, 560–569. 

 

Gravemeijer, K. P. E., Van de Heuvel-Panhuizen, M., Van Donselaar, G., Ruesink, N., 

Streefland, L., Vermeulen, W. M. M. J., Te Woerd, E. & Van der Ploeg, D. A. (1993). 

Methoden in het rekenwiskundeonderwijs: een rijke context voor vergelijkend onderzoek 

[Methods in mathematics education: a rich context for comparative research] (Utrecht, CD-β 

Press). 

 

Hattie, J., (2014) Synligt lärande. En syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som 

påverkar skolresultat. Översättare: Karin Ashing. Stockholm: Natur & Kultur. 

Hufferd - Ackles, Kimberly; Fuson, Karen C. ; Sherin, Miriam Gamoran (2004). Describing 

Levels and Components of a Math-Talk Learning Community. Journal for Research in 

Mathematics Education, Vol. 35(2), s. 81-116. 



30 
 

Imsen, G. (2006). Elevens värld, introduktion till pedagogisk psykologi. 4: upplagan, 

översättare: Retzlaff, J. Oslo: Studentlitteratur. 

Klein, A. S. (1998). Flexibilization of mental arithmetic strategies on a different knowledge 

base: the empty number line in a realistic versus gradual program design (Utrecht, CD-β 

National Council of Teachers of Mathematics (1989) Curriculum and evaluation standards 

for school mathematics (Reston, VA, NCTM).  

 

Kroesbergen, E., & Van Luit, J. (2005). Constructivist mathematics education for students 

with mild mental retardation. European Journal of Special Needs Education, 20(1), 107-116. 

 

Kylén, J-A., (2004). Att få svar, intervju, enkät, observation. Stockholm: Bonniers Utbildning 

AB. 

 

Lunde, O., (2011). När siffrorna skapar kaos, matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv. Stockholm: Liber AB. 

 

Löwing, M., (2004). Matematikundervisningens konkreta gestaltning. En studie av 

kommunikationen lärare - elev och matematiklektionens didaktiska ramar. 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/16143/3/gupea_2077_16143_3.pdf  

 

Malmer, G. (2002). Bra matematik för alla, nödvändig för elever med inlärningssvårigheter. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and NCTM standards for 

school mathematics (Reston, VA, NCTM). 

 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000b). Communication. In 

Principles and standards for school mathematics (kap. 3). Retrieved May 20, 2008, from 

http://standards.nctm.org/document/chapter3/comm.htm 
 

Olsson, H,. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen, kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber AB. 

 

Palincsar, S. (1998). Social constructivist perspectives on teaching and learning. Annual 

Review of Psychology, 49, 345−375. Press). Remedial and Special Education, 23, 2−6. 

 

Rogoff, B. (1995). Observing sociocultural activity on three planes: Participatory 

appropriation, guided participation, and apprenticeship. In J. V. Wertsch, P. del Rio, & A. 

Alvarez (Eds.), Sociocultural studies of mind (pp. 139−164). New York: Cambridge 

University Press. 

Regeringskansliet, (2014). Barnets rättigheter. http://www.regeringen.se/sb/d/14856  

Rättsnätet, (2008). Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 

barn och elever. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HYcruYIIxZIJ:www2.notisum.com/pub/Defa

ult.aspx%3Fpageid%3D109+&cd=8&hl=sv&ct=clnk&gl=se  

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/16143/3/gupea_2077_16143_3.pdf
http://standards.nctm.org/document/chapter3/comm.htm
http://www.regeringen.se/sb/d/14856
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HYcruYIIxZIJ:www2.notisum.com/pub/Default.aspx%3Fpageid%3D109+&cd=8&hl=sv&ct=clnk&gl=se
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HYcruYIIxZIJ:www2.notisum.com/pub/Default.aspx%3Fpageid%3D109+&cd=8&hl=sv&ct=clnk&gl=se


31 
 

Skollagen 2010:800, (2013). Norstedts Juridik, tredje upplagan. Stockholm: Erlanders Sverige 

AB. 

Skolverket, (2005). Matematik årskurs 9, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, 

rapport 251. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket, (2011). Matematikundervisning i grundsärskolan, en utvärdering av 

Matematiksatsningen, rapport 368. Stockholm: Fritzes.  

Skolverket, (2013). Läroplan för gymnasiesärskolan 2013. Stockholm: Edita Västra Aros AB. 

Sohlberg, P., & Sohlberg, B-M. (2013). Kunskapens former, Vetenskapsteori och 

forskningsmetod. Stockholm: Liber AB. 

Spillane, J. P., & Zeuli, J. S. (1999). Reform and teaching: Exploring patterns of practice in 

the context of national and state mathematics reforms. Educational Evaluation and Policy 

Analysis, 21, 1-27. 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts. 

Wells, G. (2000). Dialogic inquiry in education: Building on the legacy of Vygotsky. In C. D. 

Lee & P. Smagorinsky (Eds.), Vygotskian perspectives on literacy research: Constructing 

meaning through collaborative inquiry (s. 51−85). Cambridge, England: Cambridge 

University Press. 

 

Werner, L. (sammanställare) (2008). Särskolans regelbok – bestämmelser om obligatorisk 

särskola, förskoleklass och fritidshem, första uppl. Nordstedts juridik. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 1: 

INFORMATIONSBREV OCH INTERVJUFRÅGOR 

 

Till dig som undervisar i matematik vid gymnasiesärskolan. 

 

Hej! 

Mitt namn är Daniel Jonsson, är en student som läser sista kursen på 

speciallärarutbildningen vid Umeå Universitet, med inriktning utvecklingsstörning. 

Slutarbetet i utbildningen är att skriva ett examensarbete på 15 högskolepoäng.  

Din medverkan skulle bestå i att Du säger ja till att bli observerad, och sedan medverka 

i en intervju för att försöka att belysa vad Du som matematikpedagog använder för 

strategier i arbetet med eleverna.  

Syftet med studien är att belysa undervisningsstrategier i ämnet matematik i 

gymnasiesärskolan. 

Intervjun består av 12 frågor (vissa med följdfrågor). Intervjun ta mellan 30-45 

minuter. Så svara så ärligt och kortfattat som möjligt! 

Det är självklart helt frivilligt att delta! 

Resultatet av studien kommer att publiceras och läggas ut på Umeå Universitets databas 

och därmed vara tillgängligt för alla.  

Vidare vill jag informera om att intervjuanonymitet är en självklarhet! Det är endast 

jag och ev. min handledare som kommer att ta del av vad jag får fram av min forskning. 

Så det enda jag vill är att ni ska vara så ärliga som möjligt! 

Du har när som helst rätt till att avbryta din medverkan utan närmre förklaring! 

 

 

Med vänliga hälsningar: 

Daniel Jonsson 

 

 

 

 

 



 
 

Intervjufrågor till pedagogerna inom min kommun: 

1. Hur ofta använder du dig av elevuppgifter där det finns flera svar eller 

lösningar?  

 

2. Hur ofta ger du exempel och visar på olika lösningar på specifika matematiska 

problem?  

 

3. Hur ofta uppmanas eleverna att bedöma sina egna och sina klasskamraters 

lösningar eller svar?  

 

 

4. Hur ofta använder du dig av uppgifter där alla i elevgruppen aktiveras för att 

komma fram till svaret?  

 

 

5. Hur ofta använder du dig av elevernas vardag och intressen för att skapa 

uppgifter i ämnet matematik eller göra eleverna mer intresserade av 

matematik?  

 

 

6. Hur går du tillväga för att konkretisera ett tal som är abstrakt? 

 

 

7. Hur ofta individualiserar du elevuppgifter utifrån svårighetsgrad? 

 

 

8. Hur ofta kommunicerar du med matematiska begrepp (ex. kvadrat istället för 

fyrkant, addition istället för plus) i ämnet matematik till eleverna? 

 

 

9. Hur förklarar du för en elev som inte förstår det matematiska språket?  

 

10. Hur skulle du beskriva möjligheter och svårigheter som du har mött i 

matematikundervisningen?  



 
 

11. Vilka typer av uppgifter använder du i matematikundervisningen? Varför då? 

Vilka är ”vanligast”? 

 

 

12. Vilka för- och nackdelar finns det med olika uppgifter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 2: OBSERVATIONSMALL: 

Datum: Kl. 

  

Pedagog: 

 

     

Hur ofta hjälper hen eleverna: 

 

 

 

 

Hur ofta frågar eleverna hen om hjälp: 

 

 

 

Elevuppgifter med flera svar eller lösningar: 

 

 

Ger exempel/lösningar med specifika 

lösningar med matte problem: 

 

 

Eleverna uppmanas att bedöma sina eller sina 

klasskamraters svar och lösningar: 

 

 

Ger eleverna uppgifter som alla ska lösa 

tillsammans eller hitta ett svar: 

 

 

Använder elevernas vardag eller intresse för 

att skapa uppgifter/intresse: 

 

 

Konkretiserar ett abstrakt tal: 

 

 

Individualiserar elevuppgifter utifrån 

svårighetsgrad: 

 

 

Kommunicerar med matematiska begrepp: 

 

 

Förklarar för en elev som inte förstår det 

matematiska språket: 

 

 

Pedagogens frågor och svar: 

 

 

 

 

Uppgifter hämtade ur läroboken: 

 

 

Öppna/slutna: 

 

 



 
 

 

Verklighetsanknutna uppgifter: 

 

 

Pedagogens egna uppgifter till eleverna: 

 

 

 


