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Abstract
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The purpose of this study is to compare different ways to teach mathematics in the school's 

lower age groups, and to examine whether certain practices increase students' desire and 

motivation to learn the subject. The questions used to determine the purpose is the following:

• What vision has the students in the class at maths? 

• How does the teaching of mathematics in the class look like? 

• What vision has the students in the class at working with different approaches in education? 

• Does the traditional approach and the options that I am examining meet the steering 

documents requirements?

The essay is organized as a qualitative study. The study was conducted in an elementary 

school in Sweden, third grade. The methods used included interviews with students and 

observations in the classroom. I have also completed three lessons in which I introduced 

students to three different approaches. Mathematics lessons that this third grade has, begins 

and ends with the students work individually with the math book. Is it possible to increase 

students' desire to mathematics by introducing different approaches? For example if the 

mathematic lesson is based on a mathematics contest, in which students work in groups to 

discuss and argue for solving various problems. When using different methods in mathematics 

does the students have the chance to find their way of learning, where the different 

approaches gives students the chance to examine the mathematics with different senses. All 

are individuals, and therefore have different ways to learn.

Keywords: Laboratory work, lust and mathematics

Nyckelord: Laborativt arbetssätt, lust och matematik.
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1. Inledning

Utifrån mina erfarenheter från egen skolgång i grundskolan (år 1995-1998) tillsammans med 

tidigare erfarenheter från min verksamhetsförlagda utbildning (VFU), har ett intresse väckts 

hos mig om hur man kan öka elevernas lust till matematik genom att arbeta med olika 

arbetssätt. Matematiklektionerna från min skolgång hade enbart ett arbetssätt, nämligen att 

arbeta i läroböckerna. Under dessa lektioner fanns det exempelvis inte plats för diskussioner, 

grupparbeten, laborativt arbetssätt eller rörelser till matematik. Vi fick inte använda olika 

sinnen för att arbeta med matematik. Med detta arbetssätt kunde jag sällan relatera 

matematiken till vardagslivet, vilket gjorde att jag inte riktigt förstod varför vi höll på med i

matematik. Matematik var något jag inte hade lust till.

Jag har observerat och deltagit i matematiklektioner på en skola där jag haft min 

verksamhetsförlagda utbildning. Jag har upptäckt att matematikundervisningen inte har 

ändrats märkbart från min skolgång. Än idag genomsyras större del av matematiklektionerna 

av att eleverna skall arbeta enskilt i läroboken. Därför har jag valt att studera inom detta 

område. Jag vill få reda om man kan öka elevernas lust till matematik genom att använda 

varierande arbetssätt.

Naturligtvis är läroböcker viktiga i matematikundervisningen. Men de bör användas med fokus på det 

studerande skall lära sig, med variation i arbetssätt och arbetsformer och med hänsyn till intresse och 

förkunskaper (SOU 2004:97 s.131).

Denna studie riktar jag till nyblivna pedagoger med förhoppningen att studien kan vara ett 

stöd i deras val av metod för matematikundervisningen och även visa fördelar med att 

använda sig av olika arbetssätt till matematiken.

1.1 Disposition av uppsats

I detta avsnitt kommer innehållet i denna studie att redovisas. Dessa avsnitt är Bakgrund, 

Metod, Resultat, Analys och Sammanfattning. Bakgrunden tar upp tidigare forskning och 

olika teorier som stödjer valet av att arbeta med flera varierande arbetssätt till matematiken. 

Även läroplan (1994) för det obligatoriska skolväsendet och kursplanen tas upp som jag 

senare i analysen diskuterar hur de olika arbetssätten överensstämmer med styrdokumentens 
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krav och intentioner. Metoden tar upp hur forskningen är uppbyggd, samt de metoder som 

användes för att inhämta information för att göra denna studie möjlig. I resultatet t redovisar 

jag den information och material som jag har inhämtat från undersökningen. I analysen 

diskuteras de fyra frågeställningarna. Detta genom att jämföra resultat avsnittet med de olika 

teorier och tidigare forskning som tas upp i bakgrunden. I sammanfattning görs en kort 

redovisning av studien och därmed en diskussion av en fortsatt forskning.

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att jämföra olika sätt att lära ut matematik i skolans lägre åldrar,

samt att undersöka om vissa arbetsmetoder ökar elevernas lust och motivation till att lära sig 

ämnet. 

1.2.1 Frågeställningar

 Vilken syn har eleverna i den aktuella klassen på matematik?

 Hur ser matematikundervisningen ut i den aktuella klassen?

 Vilken syn har eleverna i den aktuella klassen på ett varierande arbetssätt i 

undervisningen?

 Hur uppfyller traditionella arbetssätt och de alternativ som jag undersöker 

styrdokumentens krav?

1.3 Begreppsdefinition

1.3.1 Matematik

Matematik har funnits över femtusen år. Matematiken utvecklas fortfarande bland annat för 

att få fram nya kunskaper/verktyg för att hantera vardagliga problemställningar. I ”Lusten att 

lära – med fokus på matematik” förklarar Skolverket med följande citat varför elever behöver 

kunskaper i matematik.
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De behöver dem för att lösa vardagsproblem, kunna förstå och granska information och reklam, kunna 

fungera i rollen som medborgare och värdera och kritiskt granska påstående från t.ex. politiker, 

journalister och marknadsförare (Skolverket, 2003 rapport nr 221:10).

Genom att vara matematikkunnig kan man lösa många vardagliga problem, hitta lösningar i 

yrkeslivet. Matematikkunnandet ger oss möjlighet till att påverka samhället. Med 

demokratiska rättigheter kan alla ta del av och påverka beslutprocesser. För att man skall 

kunna göra detta måste man ha ett matematiskt kunnande för att förstå och se lösningar i och 

för samhället (Skolverket, 2003 rapport nr 221:10).

1.3.2 Laborativt arbetssätt

Elisabeth Rystedt och Lena Trygg (2009:3-5) som båda är matematiklärare, menar att 

laborativt arbetssätt innebär att man använder experiment i undervisningssyfte. Elever är 

aktivt deltagande och får arbeta med matematik på ett praktiskt sätt. Eleverna får möjlighet till 

att arbeta i grupp där de får arbeta med olika praktiskt situationer. När eleverna arbetar med 

praktiskt material finns det rum för gruppdiskussioner för att komma fram till olika lösningar 

på problemet. Vidare menar Rystedt och Trygg att med ett laborativt arbetssätt ser man 

matematik på flera olika sätt. Detta ger eleverna möjligheten att hitta olika sätt att lära och 

upptäcka matematikens innehåll vilket i sin tur leder till att eleverna hittar sitt sätt att lära.

1.3.3 Lust och motivation

Enligt skolverket är det inte enkelt att definiera begreppet lust. Lust är en känsla som kan 

uppfattas olika från person till person. En utbildningsinspektör har bett ungdomar, barn och 

vuxna att beskriva ett tillfälle då de känt lust till att lära. Svaren som utbildningsinspektören

fick var bland annat följande: ”…då både kropp och själ har engagerats”, ”…aha-upplevelser, 

då de har förstått ett samband eller äntligen begripit ett matematikproblem.” (Skolverket, 

2003 rapport nr 221:8). Gemensamt för alla svaren är att eleverna både har känt och tänkt. De 

beskriver att lusten har upplevts som glädje för personlig utveckling både intellektuellt och 

socialt. ”I upplevelsen av lust finns nyfikenhet parad med fantasi, upptäckariver och glädje.”  

(Skolverket 2003, rapport nr 221:8). Detta kan upplevas enskilt eller tillsammans men andra 

elever i klassen då de har klarat av en uppgift och gemensamt fått ny kunskap. Forskare 

kopplar även lust till känslan av ”flow”, det vill säga ett tillstånd då man känner sig fullt 
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absorberad av den uppgiften man arbetar med, vilket leder till att man presterar maximalt 

(Skolverket, 2003 rapport nr 221:8).

Eftersom definitionen av lust är svår stärker jag det med att definiera begreppet motivation 

eftersom dessa har en koppling till varandra. Motivation kan tolkas på ett flertal sätt, men 

internationellt väletablerad forskning tolkar begreppet motivation som då en person strävar

efter ett mål, med en riktning mot något som känns viktigt för individens liv och utveckling, 

både nu och i framtiden. Motivation används också som ett begrepp för egenskap för 

studieintresse och inlevelse i skolarbetet (Skolverket, 2003 rapport nr 221:8).

2. Bakgrund

Diskussioner kring att arbeta laborativt har pågått under en längre tid. I detta avsnitt kommer 

tidigare forskning och olika teorier att tas upp om att arbeta med olika arbetssätt inom 

matematik. Här kommer även styrdokument att tas upp som läroplanen och kursplanen. 

Avsikten med studien är att genom att observera och intervjua elever i en mångkulturell skola 

få en bild av om elevernas lust till matematik väcks genom att arbeta olika arbetssätt.  

2.1 Tidigare forskning

Jag kommer att ta upp ett examensarbete som har liknande syfte som min studie. Detta arbete

är ”Matematik i förskoleklass – en studie av mål, medel och metoder.” skriven av Carina 

Kruseborn & Anne-Karin Nordenberg år 2006. Jag kommer även att ta upp två stycken 

böcker. Den ena heter ”Bra matematik för alla” skriven av Gudrun Malmer år 2002, och den 

andra heter ”Förskolebarnens gemensamma lekar” och är skriven av Annica Löfdahl år 2004.

Jag kommer följande att ta upp dessa tidigare forskningar för att sedan kunna jämför den med 

min uppsats i analys delen, där jag diskuterar litteraturen och mitt resultat

2.1.1 Matematik i förskoleklass – en studie av mål, medel och metoder

I denna studie har det undersökts vilken matematik undervisningsmetoder, -mål och -medel

som förekommer i förskoleklasser. Kruseborn och Nordenberg (2006:2) skriver i studien att 

syftet med undervisningen skall vara att skapa lust och motivation, samt väcka elevens 



8

intresse och nyfikenhet. Denna studie tar även upp tidigare forskning. Författarna tar bland 

annat upp deras olika teoretikers tankar kring matematik, lust och motivation.

Kruseborn och Nordenberg (2006:5) refererar till Gudrun Malmers teorier kring lusten för 

matematik och menar att det krävs flera olika arbetssätt, där många sinnen kan användas.

Detta för att eleverna ska utveckla intresset för matematik, olika matematiska begrepp och

hålla kvar lusten att lära sig matematik. Det är även viktigt att lärarna har ett mål med material 

och arbetsuppgifter som barnen använder. Kruseborn och Nordenberg (2006:26) kom fram till 

i sin undersökning att det krävs ett varierat material och arbetssätt, för att fånga elevernas 

intresse för matematik. Ett varierat arbetssätt utvecklar elevernas nyfikenhet, och gör det 

roligt. Eleverna emellan utvecklar ett socialt samspel då eleverna får möjlighet att utveckla 

dialoger kring matematik. Utan ett socialt samspel blir inlärningen svår. Kruseborn och 

Nordenberg (2006:9) refererar även till psykologen Jean Piaget som menar att vi får en annan 

syn på världen genom våra handlingar, genom att tänka och utföra handlingar uppstår många 

förändringar av hur vi tänker vilket är viktigt för att förstå saker och ting omvänt. Ett exempel 

som Piaget tar upp för att förklara detta är att barn exempelvis kan förstå att kulor i rad är lika 

många som när de är utspridda. Det är även viktigt att man använder konkret material, detta

för att ge eleverna möjlighet till att koppla matematiska begrepp till sina egna vardagliga 

erfarenheter.

2.1.2 Bra matematik för alla

Gudrun Malmer (2002:28) som är en speciallärare, klasslärare, skolledare och metodiklektor i 

specialpedagogik skriver i sin bok ”Bra matematik för alla” att alla elever kan nästan omöjligt 

följa en gemensam  lärobok i samma takt. Detta eftersom en del elever behöver mer tid för att 

fortsätta med nästa uppgift och andra behöver mer utmaning och krävande uppgifter. Men 

ändå följer många lärare lärobokens arbetsgång eftersom att de är vana vid att följa den 

lärogången och känner en trygghet i detta. Matematik är det ämne som har mest bundenhet till 

läroboken i jämförelsevis till andra ämnen. Elever upprepar under följande uppgift den 

lösningsmodellen som presenterats i början av ett nytt kapitel. Detta medför att eleverna 

hindras från att utveckla egna tankegångar kring olika lösnings kring olika uppgifter. Ett 

sådant arbetssätt menar Malmer att det strider mot Lpo 94 då barnen inte utbildas till att tänka 

kritiskt.
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2.1.3 Förskolebarnens gemensamma lekar

En intersubjektivitet utvecklas när man tillsammans med andra skapar mening. Detta förklarar 

Löfdahl (2004:14ff) med att referera till Davidson som menar att skapa mening innebär att 

man får möjlighet till kommunikation med andra, både verbalt och kroppsligt. Det handlar om

att respektera och vara öppen för andras vetanden. I samspel med andra finns det nyfikenhet 

och motivation hos var och en av personerna, detta gör att ett intresse utvecklas utifrån de 

skillnaderna som upptäcks i egna tankar jämfört med andras.

2.2 Teori

2.2.1 Att arbeta på olika arbetssätt

Rystedt och Trygg (2009:5) skriver i sin bok ”Matematikverkstad” att arbeta med flera olika 

arbetssätt är viktigt. Genom att arbeta med flera olika arbetssätt ger man eleverna möjlighet

att hitta sitt sätt att bäst lära matematik. Elever kan upptäcka de spännande sidorna av 

matematik. Vissa elever tycker om att arbeta enskilt med papper, penna och läroboken. Andra 

vill vara med på omväxlande lektioner, där de får använda sig av olika sinnen. Till exempel 

arbeta med händerna, samtala och samarbeta med kamrater, dans och musik. Rystedt och 

Trygg menar att alla elever är olika. Därför behöver alla elever möta på olika arbetssätt för att 

lyckas med att nå matematikens mål. Rystedt och Trygg (2009:39-41) refererar till 

artikeln ”Rethinking concrete manipulatives” som är skriven av Douglas H Clements och Sue 

McMillen. I sin artikel redovisar även Clements och McMillen sin syn på varför laborativt 

arbetssätt bör användas. Clements och McMillen menar att man skall inse att alla eleverna är 

olika. Genom att arbeta laborativt får eleverna olika erfarenheter av att lösa uppgifter, vilket 

hjälper dem att bygga upp och befästa förståelsen. Laborativt arbetssätt leder till att elever 

finner meningsfullhet i att pröva olika matematiska idéer. I ”Lusten att lära – med fokus på 

matematik” Skolverket (2003:14) tar man upp lusten till lärandet som ett viktigt verktyg. För 

att skapa lust för matematik krävs det att eleverna får arbeta med matematik på flera olika sätt. 

Skolverket menar att det inte går att utgå från ett arbetssätt för att kunna garantera hög kvalitet.

Arne Engström (1998:59) som är universitetslektor i pedagogik, tar upp i ” Matematik och 

reflektion” att kommunikation är viktigt för lärandet. Med kommunikation menar han inte 



10

bara språket, utan även kroppsspråk och gester. Att undervisa med kommunikationen som ett 

verktyg under matematiklektionerna leder till att eleverna utbyter kunskaper och stödjer 

varandra vid fortsatt lärande. 

Malmer (2002:92-93) benämner att elever med matematiksvårigheter ofta har en svag 

abstraktionsförmåga och oklara föreställningar vilket ofta beror på att deras ordförråd är 

alltför begränsat. Om man arbetar med laborativt arbetssätt får eleverna möjlighet att använda 

olika sinnen. Till exempel kan elever få arbeta genom att använda hand och öga kombinerat 

med att de berättar vad de gör. Då eleverna får arbeta på detta sätt blir deras begreppsbildning 

större. Vidare ökar laborativt arbetssätt även koncentrationsförmågan då eleverna tycker att 

det är roligare och lättare att arbeta på detta sätt. Malmer tar även upp att av egna erfarenheter 

har hon fått bevis för hur rörelse under lektionerna kan frigöra elevernas tankar ifrån 

blockeringar.

Pedagogerna Berit Bergius och Lillemor Emanuelsson (2008:1-2) hävdar ”Hur många prickar 

har en gepard?” att de är övertygade om att elevernas intresse och lärande ökar, när de blir 

engagerade i meningsfulla aktiviteter. Meningsfullhet skapas då eleverna bland annat får leka, 

skapa och utforska under matematiklektionerna. Under dessa meningsfulla lektioner har

eleverna möjlighet att samtala, reflektera och arbeta uthålligt. Bergius och Emanuelsson 

menar även att eleverna får nya kunskaper genom egna upplevelser som de får under 

meningsfulla matematiklektioner.

Marit Johnsen Høines (2000:144) är en norsk pedagog i grundskolan som anser att det är 

viktigt att man använder leken i sammanband med matematiklektionerna. Barn lär sig genom 

leken. Genom att använda sig av leken på matematiklektionerna kan man göra 

matematiklektionerna meningsfulla för eleverna. Under leken använder eleverna även sina 

naturliga tankesätt i lärandet.

Rystedt och Trygg (2009:35) skriver om Gillans Hatch tankar kring att arbeta med spel i 

matematikundervisningen. Hatch har gjort en studie om vilka konsekvenser det får för eleven 

när de spelar spel med algebrainriktning. Hatch menar att genom att spela spel kan nya och

svåra begrepp introduceras för eleverna på ett roligt sätt som utmanar tankarna. Spel 

uppmuntrar även eleverna till samarbete där de tillsammans kan söka efter lösningar. Spelens 

avslappnande atmosfär leder till att eleverna kan prestera bättre. Med detta som underlag 
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menar Rystedt och Trygg att spel kan utnyttjas då det är för svårt att introducera nya idéer och 

begrepp på ett annat sätt.

Rystedt och Trygg (2009:23-25) tar även upp att laborativt arbetssätt fungerar som en länk 

mellan det konkreta och det abstrakta. Meningen med detta är att matematiken inte ska bli 

verklighetsfrämmande för eleverna. Meningen är att göra matematiken enklare för eleverna 

att relatera till sin verklighet. Rystedt och Trygg tar upp följande exempel: Fem äpplen och 

två äpplen tillsammans blir sju äpplen. Genom att sätta ihop första gruppen med den andra 

gruppen med äpplen, blir de tillsammans en gemensam grupp av sju äpplen. Detta är en 

konkretion av 5 + 2 = 7. Om man nu bara använder sig utav 5 + 2 = 7 utan att visa det konkret 

framför ögonen på eleverna, kan det abstrakta uppfattas som verklighetsfrämmande. Ju fler 

sinnen man använder när man arbetar med matematik, desto mer uppfattas matematiken inte 

bara som ett skolämne av eleverna, utan något eleverna kan ha nytta av i verkligheten.

Kajsa Molander (2005:11) som är fritidspedagog tar även upp att eleverna har möjlighet till 

att hitta sin inlärningsmetod om man flyttar undervisningen till naturen. I naturen har eleverna 

möjlighet av att använda sig utav hela kroppen och alla olika sinnen, genom att exempelvis 

använda material från naturen som stöd för att lösa olika problem.

2.3 Styrdokument

Nedan kommer jag att redovisa innehållet i de viktigaste styrdokument, läroplanen och 

kursplanen. I analysen diskuterar jag sedan hur de olika arbetssätten lever upp till 

styrdokumentens krav och syften.

2.3.1 Lpo 94 

Skolan skall sträva efter att varje elev ska

 Utveckla nyfikenhet och lust att lära, (Lpo 94:17).

 Utvecklar sitt eget sätt att lära, (Lpo 94:17).

 Lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra,

(Lpo 94:18).

 Behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet, 

(Lpo 94:18).
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Riktlinjer – Läraren skall

 Utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,

(Lpo 94:21).

 Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

(Lpo 94:21).

2.3.2 Kursplan

Mål att sträva mot för varje elev

Eleverna skall under sin utbildning utveckla ett intresse för matematik och få möjligheter att

samtala med matematikens språk och uttrycksformer. Eleven skall även under sin utbildning i 

matematik få möjligheter till att samtala kring matematik i meningsfulla och relevanta 

situationer för att utveckla en förståelse, nya insikter och olika lösningar på problem.

(Skolverket, 2008:6).

 Utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 

förmågan att lära sig matematik och använda matematik i olika situationer,

(Skolverket, 2008:6).

 Utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 

och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande,

(Skolverket, 2008:6).

 Inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer, (Skolverket, 2008:6).
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3. Metod

3.1 Datainsamlingsmetoder

Denna studie är uppbyggd som en kvalitativ undersökning. Staffan Stukàt (2005) är dr i 

pedagogik och menar följande:

Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de resultat som framkommer, inte att 

generalisera, förklara och förutsäga. Man vill karaktärisera eller gestalta något (Stukát, 2005:32).

Jag har använt mig av två kvalitativa metoder för att ge undersökningsområdet en så rik 

datainsamling som möjligt och för att få väsentlig information som motsvarar mitt syfte och 

frågeställningarna. Dessa två kvalitativa metoder har använts för att få ett material från en 

skola med elever i årskurs tre. Den ena kvalitativa metoden som har används är observation, 

som enligt Stukát (2005:49) är en lämplig metod för att undersöka det människor gör och inte 

bara talar om att de gör, eftersom en informant inte alltid talar sanning. Den som studerar 

använder sig själv som mätinstrument genom att studera kroppsspråk, höra muntliga 

konversationer samt registrera händelser. Detta med hjälp av en löpande protokoll som 

innebär att man hela tiden följer och skriver ner händelser med egna ord, i en så kallad 

loggbok. Jag använde mig av observation för att se och anteckna bland annat hur lärare 

arbetar med matematik och vilken inställning eleverna har till matematik i den klass som jag 

har valt att studera. Händelserna och attityderna observerades och nedtecknades i en loggbok 

som jag hela tiden hade med mig. Vidare menar Stukát (2005:49), att det även finns negativa 

samband med att observera. Metoden är tidskrävande och tänkandet och känslor går inte att 

observera. Därför har jag även valt att använda mig av kvalitativa intervjuer för att få en 

djupare förståelse av vad matematik betyder för eleverna och vilket förhållningssätt eleverna 

har till laborativt arbetssätt under matematiklektioner. Ann Kristin Larsen (2009:83) som är 

sociolog menar att kvalitativa intervjuer används för att få en djupare förståelse av ett 

sammanhang och innebär att informanten kan utrycka sina tankar muntligt för att utveckla 

sina svar, istället för att kryssa i svarsfrågor.
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3.2 Passiv och aktiv deltagande observation

Den ena metod av kvalitativ observation som användes under studien, var den så 

kallade ”Passiv deltagande observation”, detta vid de två tillfällen som jag observerade 

lärarens undervisning i matematik. Jag observerade händelserna och situationerna som jag 

antecknade i min loggbok. Larsen (2009:90) förklarar innebörden med att forskaren inte 

försöker påverka den situation han/hon närvarar vid för att genomföra sin studie. Forskaren 

fokuserar på det som sker och antecknar händelserna. Den andra som kallas för aktiv 

deltagande använde jag när jag tillsammans med eleverna i den aktuella klassen utförde mina 

tre undervisningstillfällen, då jag bestämde vilken uppgift de skulle arbeta med och därefter 

iakttog situationerna för att se informanternas reaktioner. Denna metod beskriver Larsen

(2009:91) som att forskaren har en aktiv roll, vilket betyder att forskaren bestämmer vad som 

skall ske i olika sammanhang. Forskaren kan experimentera för att se informanternas 

reaktioner inom olika bestämda situationer eller sammanhang. 

3.3 Ostrukturerad intervju

Den metoden av intervju jag valde att genomföra i min undersökning kallas för ostrukturerad 

intervju. Larsen (2009:84) menar att vid en ostrukturerad intervju används en form av en 

intervjuguide. Detta innebär en lista med en rad frågor eller stödord som hjälper till att få 

igång en intervju. Larsen menar att den som intervjuas får prata fritt kring det som tas upp och

att den som intervjuar inte ska styra intervjun utan bara ser till att samtalet styrs in på det 

forskaren vill att informanten ska prata om. Detta hade jag i åtanke under intervjuns gång. 

Larsen menar fortsättningsvis att intervjuguiden är till för att checka av de punkter eller frågor 

som forskaren vill ha svar på. Det är sådana frågor och stödord som passar ihop med 

frågeställningarna, som ska ge en bred information för att kunna dra slutsatser samt besvara 

forskningsfrågorna. Därför är det viktigt att man kontrollerar att frågorna och stödord man 

använder under en intervju är kopplade och täcker de frågeställningar man vill besvara med 

sin studie.  



15

3.4 Gruppintervju

En annan metod som jag har använt mig av är gruppintervju. Larsen (2009:85-86) menar att i 

en gruppintervju diskuterar människor om olika ämnen. Denna typ av metod kan användas för 

att ta reda på gemensamma och olika åsikter i en grupp. I en gruppintervju kan även de 

deltagande komplettera varandras svar eller vara oeniga vilket leder till vidare diskussion. Det 

kan vara lättare för individer att diskuterar i en grupp. Deltagarna i en gruppintervju kan 

påverka varandras svar och åsikter och hur dessa element kommer till uttryck. Däremot menar 

Larsen att nackdelen med en gruppintervju kan vara att deltagarna inte vågar vara fullt ärliga 

med sina svar då de befinner sig i andras närvaro. Jag upplevde till en liten del att 

informanterna under gruppintervjun påverkade varandras svar något, men även att situationen 

gav informanterna möjligheten till att komplittera sina svar. Till skillnad från individuell 

intervju upplevde jag att eleverna hade det lättare att diskutera i en grupp

3.5 Urval

Jag har valt att genomföra min studie i en skola i en liten mångkulturell stad. Skolan 

innehåller omkring 700 elever som är uppdelade från förskoleklass till årskurs 9. I en årskurs 

tre genomfördes observationer, intervjuer samt tre undervisningstillfällen. Jag valde denna 

årskurs för att jag har varit där vid min tidigare verksamhetsförlaga utbildning. Detta gav mig 

själv och eleverna större trygghet när jag genomförde observationerna och de tre 

undervisningstillfällen i klassen, samt även vid intervjuerna med eleverna. I denna klass går 

det totalt 23 elever, 13 pojkar och 10 flickor. Pedagogen i klassen är en nyexaminerad lärare 

som har arbetat i denna skola i drygt tre år. Av de 23 eleverna valdes åtta till ostrukturerad 

intervju, och sex elever till gruppintervju. Urvalet av eleverna till intervjuerna gjordes med ett 

kvoturval. Med kvoturval menar Larsen (2009:78) att man bestämmer i förväg hur många 

informanter som skall intervjuas, samt vilka olika karaktäriska drag som skall utgöra urvalet. 

Exempel på detta kan vara att forskaren i förväg vet vilka åldrar informanterna skall ha, hur 

många av informanterna som skall vara pojkar respektive flickor. Sedan gör forskaren ett 

slumpmässigt urval från dessa kategorier. Inför urvalet av elever till intervjuerna valde jag att 

intervjua ett jämnt antal av pojkar och flickor, vilket resulterade i fyra pojkar och fyra flickor.
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3.6 Etiska principer

Larsen (2009:13-14) menar att när man utför ett vetenskapligt arbete skall man ta hänsyn till 

etiska principer. Detta för att de deltagande i studien skall kunna lita på forskaren och det 

material som forskaren samlar. Det handlar även om att kunna ta bort det som kan kännas 

obekvämt eller känsligt för individer som deltar i studien. De etiska reglarna omfattar fyra 

huvudkrav, Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet, Nyttjandekrav. Jag 

kommer att redovisa under avsnittet Genomförande var kraven för de etiska principerna har 

tillgodosetts i studien.

3.6.1 Informationskravet

Informationskravet kräver att forskaren till en början presenterar sitt namn tillsammans med 

sin institutionsanknytning. Därefter se till att alla som är medverkande i studien skall vara väl 

informerade om studiens syfte, tillvägagångssätt och hur resultaten kommer att presenteras 

och användas. Deltagarna skall även vara informerade om att delta i studien är helt frivilligt. 

Detta ger dem rätt att avbryta sin medverkan i studien när som helst (Stukát, 2005:131). 

3.6.2 Samtyckeskravet

Ifall deltagarna är under femton år och studien är etiskt känslig bör samtycke av föräldrar eller 

vårdnadshavare inhämtas. Undersökningar som inte har privata frågor eller inte är etniskt 

känsliga får samtycks ges av företrädare för deltagarna, som exempelvis skolledningen eller 

läraren. Undersökningsdeltagare har rätten till att bestämma över sin medverkan i studien, hur 

länge de vill delta och på vilka villkor de skall delta. Undersökningsdeltagaren har även rätt 

att bestämma över sitt beslut ifall de vill fortsätta eller avbryta sin medverkan i 

undersökningen utan att utsättas för otillbörliga påverkan eller påtryckningar (Stukát, 

2005:131). 

3.6.3 Konfidentialitetskravet

Konfidentialitetskravet kräver att de medverkande i studien är informerade om att de är 

anonyma. Att vara anonym innebär att all data som kan identifiera den medverkande inte 
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kommer att redovisas. Det ska ska vara omöjligt för den som läser studien att kunna veta vem 

den deltagande individen är. Detta genom att inte ta upp några namn på varken individen eller 

namn på den miljö individen befinner sig i, som exempelvis arbetsplats eller skola. Forskaren 

rekommenderas även att presentera för de deltagande var forskningsresultatet kommer att 

publiceras, även att de kan få en sammanfattning av undersökningen ifall de är intresserade av 

resultatet (Stukát, 2005:131-132).

3.6.4 Nyttjandekravet

Nyttjandekravet innebär att all data som insamlas till studien inte får användas för icke-

vetenskapliga syften eller kommersiellt bruk, utan endast för forskningsändamål. Information 

får inte offentliggöras så att de deltagande i studien kan bli skadade. (Stukát, 2003:132). 

3.7 Genomförande

Första steget var att ta kontakt med min tidigare handledare från den verksamhetsförlagda 

utbildningen genom ett e-mail. Detta ledde vidare till ett telefonsamtal där jag förklarade 

vilket syfte jag har med studien, hur jag kommer att genomföra studien, vilken metod jag 

kommer att använda mig av och hur materialet kommer att användas. Under detta samtal 

frågade jag även om det behövdes ett godkännande från elevernas föräldrar för att kunna 

genomföra denna studie. Svaret var nej, då jag inte tar upp etiskt känsliga frågor, namn på 

skola, klass eller elever i denna studie.  Efter ett godkännande av min handledare bestämde vi 

tid och datum då jag kunde komma förbi för att börja med observationerna. De två första 

matematiktillfällen jag fick vara med om, bestämde jag mig för att observera. Under 

observationen placerades jag i ett hörn där jag hade total översikt över klassrummet. Här satt 

jag med papper och penna och förde ett löpande protokoll över det som skedde under 

matematiklektionen. Som jag tidigare nämnde menar Larsen (2009:90) att när en studie 

genomförs med hjälp av en observation, önskar forskaren att dennes närvaro inte upplevs som 

störande för situationen som studeras. Min närvaro kunde dock upplevas intressant för en del 

elever som många gånger kunde fråga vad jag gjorde och vad jag skrev.

Till intervjutillfället började jag med att fråga vilka elever som var villiga att gå på en intervju. 

Lyckligtvis svarade alla ja. För att få ett slumpmässigt urval så valde jag att ställa alla pojkar i 
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ett led, och flickorna i ett annat. Sedan gick jag fram till en och en i pojkledet där pojkarna 

fick dra upp en pappersbit från min ”hemliga påse”. Den ”hemliga påsen” innehöll fyra blå 

pappersbitar och även tillräckligt många röda pappersbitar för att alla i ledet skall få en färg. 

De pojkar som fick en blå pappersbit fick delta i ostrukturerad intervju. Av de resterande 

pojkar valde läraren nu slumpmässigt ut vilka tre pojkar som skulle delta i gruppintervju. 

Sedan genomgick flickorna samma process för urvalet. Syftet med detta var att få jämt antal 

intervjuer av både könen. 

Vid början av alla intervjuer som gjordes förklarade jag de etiska principerna för eleverna. Jag 

förklarar för eleven syftet med studien, om eleven vid något tillfälle under intervjun känner 

obehag som leder till att eleven antingen vill avsluta sin medverkan eller hoppa över en fråga. 

I så fall är detta tillåtet. Vidare att det inte finns några rätt eller fel svar till frågorna som ställs, 

och att inga namn kommer att tas upp i denna studie. Jag använde en mobiltelefon för att 

spela in intervjuerna. Jag förklarade för eleverna att mobilen kommer att användas för att 

spela in samtalet så att jag efteråt kan reflektera och skriva ner det som sagts under intervjun, 

samt att ingen annan än jag kommer att få lyssna på dessa samtal. Vid de ostrukturerade 

intervjuerna var endast jag och en elev åt gången närvarande. Till gruppintervjun var det jag 

och åtta elever, där vi använde oss av handuppräckning ifall man vill svara på frågan som 

ställts, alternativt fick ordet gå runt från mig till höger tills alla elever hade sagt sitt.

3.8 Bearbetning

Efter det insamlade materialet av intervjuer och observationer, bearbetades materialet. Stukàt 

(2005:40) hävdar att det material man får fram utav intervjuer registreras med hjälp av 

bandspelare, därefter kan man eventuellt transkribera materialet. Detta innebär att materialet i 

sin helhet skrivs ut, där bland annat pauser och skratt är inkluderade.  Efter alla intervjuer 

lyssnade jag först igenom mitt material. Därefter transkriberades detta material i sin helhet. 

Jag valde endast ut den information som jag ansåg var lämplig och relevant för min 

undersökning. Pauser och skratt etc., valde jag att utesluta från det resultat som jag har valt att 

presentera i denna uppsats. Därefter sammanställdes materialet i resultatavsnittet. Efter 

observationerna sammanställde jag materialet från det löpande protokollet som skrevs vid 

observationerna och valde ut det relevanta för att kunna besvara syftet och frågeställningarna i 

uppsatsen. Jag observerade två lektioner som jag även valt att presentera.
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3.9 Tre undervisningstillfällen med olika arbetssätt

Jag har haft tre undervisningstillfällen vid tidigare verksamhetsförlagd utbildning som jag har 

hållit i med den aktuella klassen i denna studie. Material från dessa tillfällen använder jag för 

att beskriva elevernas upplevelse av att arbeta med olika sätt i matematikundervisningen. 

3.9.1 Plump

Plump är ett spel där eleven övar sig i huvudräkning. Till en början ska läraren dela klassen 

upp i grupper med max fyra elever. Varje grupp får en spelplan som har 42 rutor. I varje ruta 

finns ett tal mellan 1 till 42. Tillsammans med spelplanen får grupperna tre tärningar var. 

Eleverna ska med hjälp av tärningarna och olika räknesätt få fram ett tal. Detta tal kryssas på 

spelplanen och ger antalet poäng som kryssas för. Exempel då träningarna visar 3, 3 och 4. 

Med dessa tal kan man göra 4*3 = 12, 12*3 = 36. Nu har man fått 36 poäng och skall vidare

kryssa rutan med 36 på spelplanen, vilket indikerar att nästa spelare inte kan utnyttja rutan 36. 

Mot slutet av spelet kommer det att uppstå en massa kryss på hela spelplanen. Om detta leder 

till att en elev inte kan kryssa i någon ruta med hjälp av sina tärningar, får eleven en Plump!

Efter att man samlat på sig tre Plumpar blir man utesluten! När någon är ute räknar man ihop 

alla poäng och sedan ser man vem som har lyckats samla på sig flest poäng.

3.9.2 Utematematik

Till en början delas klassen in i mindre grupper. Därefter visar läraren konkret hur lektionen 

skulle gå till på följande sätt: eleverna tilldelas olika uppdrag under lektionens gång. Exempel 

på uppdrag kan vara att man ser till att alla grupper lägger fram en längd med fem centimeter 

blad. Sedan placerar läraren bladen framför sig på marken och när eleverna är klara och 

uppskattar att man har blad i fem centimeter så skall någon i gruppen räcka upp händerna. När 

de gör det går läraren fram och visar med måttband hur lång fem centimeter är och sedan 

jämför detta med gruppens fem cm med blad. Den grupp som kommer närmast det mått 

läraren efterfrågat per uppdrag får flest poäng. Exempel på uppdrag som eleverna kan få är

följande: 10 cm stenar, 1 meter i kvistar, 2 dm i kottar, 7 cm i blad och slutligen. 
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3.9.3 Under hökens vingar kom

Läraren börjar med att tilldela alla elever siffror på papper med ensiffriga tal. Med dessa 

siffror får eleverna samarbeta för att kunna få fram det talet jag (höken) efterfrågar. Eleverna 

får använda alla fyra räknesätten. Exempel:

Läraren – Under hökens vingar kom!

Eleverna – Vilket tal!

Läraren – 50!

Här kommer eleverna fram och visar de sätt som de löst detta på. Ett exempel kan vara 5*5*2 

= 50. Dessa elever låter jag gå förbi mig. Elever som inte lyckats få fram talet 50, ska försöka 

springa förbi läraren som är ”höken”, och inte bli tagen. Om ”höken” lyckats ta fast en elev

blir eleven en del av mig som ”höken”. Detta fortsätter tills att alla elever har blivit en del 

av ”höken”.

4. Resultat

I detta avsnitt följer en redovisning av intervjuerna, observationerna och de tre 

undervisningstillfällen. 

4.1 Intervjun

4.1.1 Fråga 1: Vad tycker du om matematik?

Individuella intervjuer

Informant 1- Jag tycker att det är roligt, för att jag bara gillar matte.

Informant 2 – Det är roligt för att det är tyst och att man lär sig.

Informant 3 – Jag tycker att det är roligt när det går bra. Jag gillar även att arbeta med siffror.

Informant 4 – Det är bra, men det är mycket störande när andra pratar, för att dem förstör min 

koncentration.

Informant 5 – Tycker att dem är bra. Roligt att arbeta med plus och minus.
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Informant 6 - Jag tycker att det är bra och roligt att arbeta med minus, plus och gånger.

Informant 7 – Ibland dåligt, ibland roligt. Dåligt när det finns massor av siffror, blir svårt för 

mig och när jag räcker upp handen tar det ibland länge tills läraren kommer. Ibland roligt när 

det är tal med bilder.

Informant 8 – Jag tycket att det är bra för att jag gillar att räkna.

Gruppintervju

- Det är roligt men jobbigt när andra pratar, när vi har matematik.

- Det är bra men när andra pratar blir det svårt att koncentrera sig.

- Jag tycker att det är bra för att man lär sig.

Alla utom en elev tycker att matematik är något roligt och bra. Medan en elev nämner att 

matematik kan vara roligt men även dåligt ibland, särskilt när man inte får den hjälp man 

behöver. Många elever nämner att matematik är roligt när det är tyst i klassrummet. Detta för 

att eleverna tycker att det är svårt att koncentrerar sig och att det är jobbigt när det finns andra 

elever som pratar omkring dem.

4.1.2 Fråga 2: Hur kan era matematiklektioner se ut?

Individuella intervjuer

Informant 1 - Vi brukar arbeta med matematikboken, skriva tal och arbeta med tabeller.

Informant 2 – Vi brukar sitta själva och arbeta med matematikboken.

Informant 3 – Vi arbetar med matematik boken. Matematikboken har olika kapitel som vi 

jobbar med.

Informant 4 – Vi gör högre och högre tal i matematikboken.

Informant 5 - Vi arbetar med plus, minus och gånger i matematikboken. Vi brukar också få 

göra tabelltestet. Tabelltest kan vara att man ska räkna gånger.
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Informant 6 - Vi har också testat smartborden. Annars arbetar var och en för sig själv med 

matematik boken.

Informant 7 - Fröken brukar visa oss på tavlan vad vi ska jobba med i matematikboken. Sen 

arbetar vi med matematikboken själva.

Informant 8 – Vi arbetar med matteboken och tabelltesten.

Gruppintervju

- Vi brukar jobba med plus och minus i boken.

- Vi brukar också arbeta med gånger och centimeter i boken.

- Vi brukar jobba med våra böcker

Majoriteten tar gemensamt upp att de arbetar med matematikboken under matematik 

lektionerna. Med matematik boken får de öva på olika räknesätt, där uppgifterna blir svårare 

för varje kapitel. Man arbetar även med exempelvis multiplikation genom tabelltester. Man 

arbetar med matematikboken eller tabelltester enskilt. Pedagogen börjar lektionen med en 

genomgång, där pedagogen exempelvis visar ett exempel på uppgiften som eleverna komma 

att få arbeta med under lektionen. Pedagogen har även testat att använda smartbordtavlan.

4.1.3 Fråga 3: Finns det andra sätt som du skulle vilja arbeta på som kan göra 

matematiklektionerna roligare?

Individuella intervjuer

Informant 1 - Jag skulle vilja pröva flera matematiklektioner ute.

Informant 2 - Jag vill arbeta mer i grupper. För att då är det inte lika svårt och man kan hjälpa 

varandra i gruppen.

Informant 3 - Arbeta mer med andra. För att man får hjälp när det blir svårt.

Informant 4 - Jag tycker att det är roliga att arbeta med matte ute, man får frisk luft och så 

arbetar man med matte. Jag vill även ha mer koncentration när jag arbetar med matematik, 

tycker att det är jobbigt när dem andra stör mig.
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Informant 5 - Tycker det är roligt att arbeta i grupper, men inte för stor grupp för då blir jag 

störd. Annars när jag sitter själv vill jag att det ska vara tyst så att jag inte tappar min 

koncentration, då kan jag inte göra svåra tal.

Informant 6 - Jag gillar att arbeta med mynten vi har.

Informant 7 - Jag vill att fröken ska använda smartborden mera, tycker att det är roligt att gå 

fram och trycka.

Informant 8 - Vill ha mer lektioner ute.

Gruppintervju

- Matematiken skulle vara roligare om alla var tysta och inte pratar för då tappar man 

koncentrationen. Det är svårare att räkna då.

- Matematiklekar ute.

- Jag tycker att det är roligast att vara i grupper för att man visar vad man kan.

- Det är roligt att köra matematiklekar ute.

- Tävla mot varandra i olika matematiklekar.

Majoriteten av svaren tyder på att eleverna vill ha flera matematiklektioner ute. Detta dels för 

att man får frisk luft och att man även kan ha matematiklekar ute. Svaren visar även att 

eleverna vill arbeta mera i grupper. Att arbeta i grupper anses för eleverna vara roligare, men 

även tryggare då man kan stödja varandra i gruppen. En elev påpekar att det är roligt att 

arbeta i grupp, men att gruppen inte får vara för stor för att då finns det risker att det blir 

jobbigt på grund av att man blir störd av de andra. Eleverna vill även ha mer utav tävlingar 

och lekar inom matematik, smartborden mer involverad i lektionen och samt mer konkret 

arbetssätt som exempelvis med material som mynt. Återigen tas arbetsro upp som något 

eleverna vill ha mera utav. Utan arbetsro under lektionerna tappar man koncentrationen på 

arbetet, vilket leder till att det blir svårare att räkna.
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4.1.4 Fråga 4: Varför tror du att ni lär er matematik i skolan, och kan du ge något 

exempel på när du använder matematik i fritiden?

Individuella intervjuer

Informant 1 - Vet inte.

Informant 2 - Kan vara bra för att veta hur mycket pengar man ska få tillbaka då man köper 

något.

Informant 3 - Om man ska behöva räkna något, men jag vet inte vad.

Informant 4 - Om man blir stor och jobbar i en affär eller så.

Informant 5 - Nej, jag vet inte.

Informant 6 - Till exempel om man ska gå till en affär, och man ska handla vad som helst. Om 

man inte vet hur mycket man ska få tillbaka så måste man ha matte. Till exempel om jag har 

200kr och allt jag har köpt kostar 100 kr, då vet jag att jag ska ha 100 kr tillbaka.

Informant 7 – Jag vet inte.

Informant 8 – När man blir stor behöver man matte, för att kunna handla.

Gruppintervju

- Vet inte.

- Om man ska jobba i en affär som Ica, och man ska stå vid kassan så måste man veta 

hur mycket man ska ge tillbaka.

Hälften av eleverna förknippar matematiken med handlandet. Exempelvis som kund i en affär 

ska man veta hur mycket pengar man ska få tillbaka ifall man ger kassören mer pengar än vad 

varorna kostar totalt. Eller exempelvis om man jobbar som kassör, skall man veta hur mycket 

pengar en kund skall få tillbaka om man får mer pengar än vad varorna kostar totalt. Andra 

hälften av eleverna kunde inte komma på varför man lär sig matematik i skolan. Ingen av 

eleverna kunde ge något exempel på när de använder matematik i fritiden.
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4.1.5 Fråga 5: Vad tyckte du om att arbeta med matematik på det sätt som jag hade på 

mina matematiklektioner?

Individuella intervjuer

Informant 1 – Jag tyckte det var jätte roligt. Men Plump spelet var bäst av dem.

Informant 2 - Det var roligt!

Informant 3 – Jag tycker att det var roligt att få tävla mot andra. Det var jätte roligt när mitt 

lag vann.

Informant 4 – Spelet med tärningarna var mycket roligt! Vill spela det mera i matematiken.

Informant 5 – Det var roligt att tävla mot andra och roligt att visa dem vad man kan.

Informant 6 – Dem var jätte roligt att få spela spel i matematiken, jag hoppas att vi får fler 

matematiklektioner som dem.

Informant 7 – Jag tyckte det var mycket roligt. Jag gillade när vi var ute och lekte under 

hökens vingar kom.

Informant 8 – Jag tycker att Plump var roligt. Det var roligt när jag fick mest poäng.

Gruppintervju

- Det var jätte roligt när vi tävlade.

- Ja! Det var jättekul.

- Jag tycker också att det var roligt att kasta tärningarna och försöka få högsta poängen

Alla elever svarade positivt på frågan. De allra flesta svar visar att eleverna tyckte att 

lektionerna som jag höll var roliga. Eleverna nämner även att det var roligt att få tävla mot 

andra, spela spel, vara ute och visa hur bra man kan matematik för de andra eleverna.
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4.2 Observation av två lektionstillfällen som pedagogen höll i

4.2.1 Första lektionstillfället

Det första matematiktillfället började med att pedagogen startar matematiklektionen genom 

att hålla en genomgång på tavlan, om hur man använder subtraktion med höga tal. Första 

exemplet som pedagogen använde sig av var: 1623 – 41 = ?

För att lösa uppgiften visar pedagogen följande på tavlan:

41->(till) 50 = 9

50 -> 100 = 50

100 -> 1000 = 900

1000 -> 1600 = 600

1600 -> 1623 = 23

Pedagogen har här använt metoden för att lösa uppgiften. Pedagogen börjar med att räkna 

skillnaden från 41 till 50, dvs. till det närmast tiotal som blir 50. Skillnaden mellan 41 till 50 

är 9, detta tal antecknas. Sedan fortsätter pedagogen från senaste 50 till närmsta 100-tal uppåt 

som i detta fall blir 50 till 100, dvs. 50. Pedagogen fortsätter på detta vis fram till 1000 och 

fortsätter sedan stegvis upp till 1612. Till slut ställer hon upp alla svar som man har lagt 

undan i storleksordning och adderar för att få det korrekta svaret, som visas för eleverna på 

följande sätt:

900

600

  50

  23

+  9

____

1582

Svaret blir alltså 1582.
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Efter genomgången får eleverna arbeta enskilt med ett kapitel från matematikboken. Kapitlet 

handlar om att ta reda hur många års skillnad det är mellan olika år. Till exempel hur många 

års skillnad är det mellan åren 1320 till 1800. När väl eleverna startat arbetet sjunker 

ljudnivån till ganska lågt. Detta får eleverna att prata med varandra med ”små bokstäver”, 

men efter cirka 15 minuter börjar två elever diskutera med högre ljud. Detta uppmärksammas 

av en elev som säger åt dem att sluta prata så mycket för att det stör honom. Men de två 

eleverna fortsätter att diskutera vilket leder till att pojken hämtar pedagogen till de två 

eleverna och berättar att de stör honom genom att prata mycket. Efter att pedagogen pratat 

med de två eleverna sänks ljudnivån igen och eleverna fortsätter att arbeta. 

4.2.2 Andra lektionstillfället

Det andra matematiktillfället börjar med att eleverna har en tabell på sina bord. Tabellen 

innehåller multiplikationstabellen, d.v.s. alla multiplikationer från ett till nio. Eleverna får 

arbeta med tabellerna enskilt. När väl eleverna är klara med tabellen får de fortsätta ifrån där 

de slutade senast i matematikboken. Omkring 15 till 20 minuter efter det att eleverna börjat 

arbeta med tabellen så är de allra flesta klara. Medan de som är klara med tabellen får arbeta 

med matematikboken så fortsätter de andra som inte är klara med tabellen. Här uppstår en 

konflikt, där en pojke som arbetar med tabellen blir störd av de andra eleverna runt om bordet. 

Pojken med tabellen blir så pass störd av att de andra eleverna runt omkring honom pratar 

med varandra så att pojken knuffar till en av eleverna. Detta leder till ett mindre bråk med 

knuffande tills det att pedagogen kommer fram och avbryter bråket. Pedagogen frågar pojken 

varför de startat bråket och får svaret av pojken att de stört honom med allt pratande. 

Pedagogen säger åt eleven att bråk inte är sättet att lösa problemet, och sedan säger 

pedagogen åt eleverna att vara lite tystare så att de elever som arbetar med tabellen kan 

koncentrera sig.

4.3 Mitt undervisningsförsök

Rubrikerna anger vad arbetsmetoderna kallas för.
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4.3.1 Plump

Denna lektion uträttades av mig 2006-05-15 Södertörns högskola.

Jag började med att introducera lektionen med en genomgång på tavlan för eleverna. I 

genomgången förklarade jag för eleverna att vi skulle spela ett matematikspel med träningar. 

Jag visade för eleverna spelets spelplan som har 42 rutorna och visar ett exempel på hur man 

kan använda de fyra räknesätten tillsammans med tre tärningarna. Tärningarna jag fick visade 

tre, tre och fyra. Eleverna fick nu möjligheten att räcka upp handen för att ge oss ett exempel 

på det högsta möjliga talet med dessa tre tärningar. En elev ger oss svaret: 3 * 3 * 4 = 36.

Efter en kort diskussion med alla elever, instämmer vi att det är det högsta möjliga talet vi kan 

få och därefter ber jag eleven att stryka över talet 36 på spelplanen.

Efter att vi hade gått igenom alla reglerna i spelet, delades klassen upp i mindre grupper.

Under denna lektion var alla eleverna i grupperna aktiva och engagerade under hela lektionen. 

I grupperna samarbetade eleverna för att få ihop så mycket poäng som möjligt, vilket 

resulterade i diskussioner i grupperna om hur man kan använda de fyra räknesätten för att få 

det högsta möjliga talet med tärningarna. Vid lektionens slut ville inte eleverna sluta spela, 

utan alla eleverna bad om mer tid till att fortsätta spela. Överenskommelsen med eleverna var 

att de fick fortsätta spela fram till nästa lektion.

4.3.2 Utematematik

Denna lektion uträttades av mig 2006-05-19 Södertörns högskola. 

Jag introducerade denna lektion med en genomgång. Därefter delades eleverna in i grupper 

med högst fem elever. Elevernas tävlingsinstinkt slog till då eleverna förstod att de nu skulle 

tävla mot varandras grupper, vilket visade sig genom att eleverna höll sig fullt engagerade och 

fyllde i varandras meningar till exempel:

Elev 1 – Vi lägger bladen i rad så här, sen gör vi ehm…

Elev 2 – Vi lägger stenar på bladen så att de inte flyger iväg.

Eleverna ställde frågor inom gruppen kring andras gruppers resonemanger och resultat, som 

exempelvis:

Elev 1 – Jag tror det där är för långt för att vara fem centimeter.
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Elev 2 – Jo, för om tio centimeter var ungefär så här långt så kan inte fem centimeter vara 

längre.

Elevernas tävlingsinstinkt höll dem aktiva genom hela lektionen.

4.3.3 Under hökens vingar kom

Denna lektion uträttades av mig 2006-06-22 Södertörns högskola. 

Jag introducerade denna lektion för eleverna som jag beskrivit i metodavsnittet. Alla elever 

var fullt aktiva och engagerade under lektionen. Detta visade sig genom att eleverna vägrade 

att ge upp samarbetet med att få fram ett rätt tal som jag efterfrågat. Men de elever som det 

var omöjligt för att få ihop det tal som efterfrågats var tvungna att springa förbi mig. Här 

försökte eleverna springa så snabbt som möjligt ifrån mig, vilket resulterade i ett stort leende 

ifall de lyckades. Allt efter det att talen som efterfrågats blivit svårare lyckades jag till slut att 

fånga in alla elever. Efter första omgången fick vi tid över, då bad eleverna mig om att få en 

chans till för revansch.

5. Analys

Här diskuteras resultaten och relateras till relevanta teorier. De frågeställningar som 

presenteras i början av uppsatsen används som rubriker.

5.1 Vilken syn har eleverna i den aktuella klassen på matematik?

De allra flesta eleverna tycker att matematiken är roligt. Men för att matematik skall vara 

fortsatt roligt i klassrummet menar eleverna att det skall ha arbetsro. Utan arbetsro kan 

koncentrationen till arbetet brista och leder till att eleverna känner att matematiken blir något

jobbigt eller störande. Malmer (2002:92-93) menar att om koncentrationssvårigheter 

förekommer kan man arbeta på ett laborativt sätt för att motverka koncentrationssvårigheterna. 

Detta för att laborativt arbetssätt tänjer på koncentrationssvårigheterna eftersom det är roligt 

och lättare att arbeta på ett laborativt arbetssätt. Laborativt arbetssätt kräver inte heller mycket 

koncentration då man kan införa rörelser tillsammans med matematiken, vilket även frigör 

tankarna från blockeringar. Utifrån resultatet kan man utläsa att eleverna till största delen 
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arbetade med matematikboken. Eleverna tycker att det krävs koncentration för att kunna göra 

detta.

I intervjuerna kan man se att eleverna hade det svårt att koppla matematik till verkligheten 

eller till sin fritid. De få elever som gjorde kopplingar till verkligheten, relaterade

matematiken till pengar eller handlandet som man gör i exempelvis Ica. Rystedt och Trygg 

(2009:23-25) menar att man kan använda laborativt arbetssätt som en länk från det konkreta 

till det abstrakta. Genom att arbeta med laborationer får eleverna känna på matematik med 

flera olika sinnen. Detta i sin tur visar för eleverna hur och när man kan använda matematik i 

verkligheten. Bergius och Emanuelsson (2008:1-2) menar att när eleverna får använda alla 

sinnen genom det laborativa arbetssättet skapar man även meningsfullhet för eleverna. 

Meningsfullheten ökar elevernas intresse för matematik, vilket i sin tur utvecklar lärandet.

Under mina lektioner hade eleverna möjligheten att använda olika sinnen för att också få 

kännedom om hur man kan använda matematiken i verkligheten. Exempelvis genom spel och 

utematematik som eleverna kom i kontakt med under lektionerna. Eftersom eleverna fick 

använda olika sinnen under de lektionerna jag höll i, kan man se att eleverna blev mer 

intresserade av matematik. Genom att leka och spela matematik fick eleverna möjlighet till att 

utveckla sitt lärande. Detta genom att eleverna exempelvis under utematematiklektionen 

kunde fylla i varandras ofullständiga meningar, kommentera varandras resonemang och ställa 

frågor kring resultaten. Under spelet Plump kunde man även se hur elevernas intresse och lust 

ökade genom att de var tävlingsinriktade och hade roligt. Det resultat som jag har beskrivit 

ovan kan även kopplas till den teori som jag tidigare nämnde under tidigare forskning, där

både Malmer och Piaget menar att det är viktigt att elever har möjlighet att arbeta på olika sätt 

där man kan använda sig utav olika sinnen. Eftersom detta utvecklar elevens intresse, 

utvecklar matematiska begrepp som kan kopplas till ens egen erfarenhets värld, samt att 

eleven håller kvar lusten att lära sig (Kruseborn och Nordenberg (2006:5ff).

5.2 Hur ser matematikundervisningen ut i den aktuella klassen?

Det visar sig under observationerna av lärarens undervisning och intervjuerna med eleverna

att de allra flesta matematiklektionerna oftast börjar med en kort genomgång av läraren, sedan 

får eleverna gå vidare till att arbeta enskilt i antingen läroboken eller ett tabelltest. Under 

matematiklektionerna försöker man även att ha arbetsro, detta för att eleverna ska få 

möjligheten till att koncentrera sig på sitt arbete. Till följd av detta fick eleverna inte 
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möjligheter till att kommunicera eller samarbeta på matematiklektionerna. Resultatet visar att 

det finns en smartboardtavla i klassrummet, som har testats men sällan har använts under 

matematikundervisningen. Matematiklektionerna ser likadana ut. Det sker sällan någon 

variation av arbetssättet, utan matematiklektionerna fortsätter oftast där eleverna slutade 

senast i matematikboken. Detta kan kopplas till Malmers teori som jag under tidigare 

forskning tagit upp, och menar att många lärare följer lärobokens arbetsgång eftersom att de 

känner en trygghet till detta. Detta hindrar eleverna från att tänka kritiskt och att inte få 

använda sina egna tankegångar kring uppgifterna (Kruseborn och Nordenberg, 2006:12).

Rystedt och Trygg (2009:5) menar att det är ytterst viktigt att arbeta med flera olika arbetssätt 

för att alla individer är olika och har olika sätt att inlära matematik. Skolverket (Skolverket, 

2003 rapport nr 221:14) hävdar att eleverna måste få arbeta på flera olika arbetssätt för att 

kunna skapa lusten. Det finns inte ett arbetssätt som garanterar hög kvalitet, utan att man 

måste variera arbetssätten. När man arbetar med flera olika arbetssätt kan man även använda 

kommunikation i undervisningen. Arne Engström (1998:59) menar att kommunikationen är 

viktigast för inlärningen. Med kommunikation i undervisningen kan eleverna utbyta 

kunskaper och även stödja varandra. Detta kunde man tydligt se under de tre 

matematiklektionerna. Eleverna fick arbeta på andra sätt. Eleverna fick också samarbeta under 

lektionerna genom att kommunicera för att lösa problemen som uppstod under aktiviteten. 

Detta medförde att eleverna kunde utbyta erfarenheter för att utveckla nya kunskaper och 

även stödja varandra genom att exempelvis fylla i varandras meningar för att utveckla svaren. 

Detta kan även kopplas till det Löfdahl (2004:14.ff) skriver om att möjligheten till 

kommunikation med andra kan man utveckla mening då man respekterar och är öppen för 

andras kunskaper. Deltagarna utvecklar tillsammans nyfikenhet, motivation och lust utifrån 

den kunskap som de utbyter med varandra.

Det visade sig i intervjuerna att en del elever tyckte det var roligt när man samarbetade 

eftersom det inte blir svårt att lösa problem och att man får hjälp av andra. Det kunde även 

förekomma svar som pekar på att grupperna som man samarbetar i inte får vara för stora 

eftersom det kan störa koncentrationen. Likaså kom författarna Kruseborn och Nordenberg 

(2006:26) fram till att eleverna fann det mer intressant och roligt att arbeta med matematik 

utifrån ett varierat material och arbetssätt samt att eleverna utvecklar ett socialt samspel då de 

i olika gruppsituationer har möjlighet till kommunikation.
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5.3 Vilken syn har eleverna i den aktuella klassen på ett varierande arbetssätt i 

undervisningen?

Clements och Mcmillen menar att genom att pröva på olika arbetssätt som exempelvis 

laborativt arbetssätt, kan eleverna hitta sitt sätt att lära. Elever som hittar sitt sätt att lära leder 

till att de finner meningsfullhet i att pröva på nya idéer (Se Rystedt & Trygg, 2009:39-41). 

Det märktes när eleverna fick spela bland annat Plump. För att få spelet att fungera fick 

eleverna pröva på olika räknesätt för att kunna få maximalt med poäng som var syftet med 

spelet. Det märktes även när eleverna fick leka ”under hökens vingar kom” där eleverna var 

tvungna att sambeta för att få ihop en summa, som jag efterfrågade med hjälp av olika 

räknesätt. Exempelvis som multiplikation, subtraktion och addition. Intervjusvaren bekräftar 

att eleverna tyckte det var roligt att få arbeta på ett sådant sätt som skapar meningsfullhet för 

eleverna, eleverna menade att de får mer lust när de prövar på nya arbetssätt. Eleverna 

menade även att de vill i fortsättningen tävla mot varandra på liknande sätt samt arbeta med 

konkret material. Detta bekräftar även Høines (2000:144) teori då han menar att elever lär sig 

mycket när de leker med matematik för att det är då eleverna använder sitt naturliga tankesätt. 

Att använda leken i undervisningen leder till att även matematiklektionerna blir mer 

betydelsefulla för eleverna.

Hatch (Se Rystedt & Trygg, 2009:35) menar att om man använder sig av lekar i 

undervisningen där elever kan samarbeta i grupper för att lösa problem, kan svåra begrepp 

introduceras på ett roligt sätt som utmanar tankarna. Eleverna i grupperna söker efter 

lösningar i högre nivåer än vanligt med hjälp av den avslappnande stämningen då spel spelas. 

Detta visar sig på utematematikletkionen där eleverna i grupp fick tävla mot varandra. I 

grupperna fick eleverna kommunicera för att komma fram till olika lösningar som skulle lösa 

problemet i aktiviteten. Detta medförde att olika begrepp till exempel måttenheter i meter och 

millimeter kunde introduceras på ett sätt som eleverna upplevde som roligt. Detta kan även 

kopplas till Molander (2007:11) som menar att när eleverna har matematiklektioner ute har de 

möjligheten att hitta sin inlärningsmetod. Genom att ha matematiklektionerna ute har eleverna 

möjlighet att använda alla sina sinnen.
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5.4 Hur uppfyller traditionella arbetssätt och de alternativ som jag undersöker

styrdokumentens krav?

Resultatet visar att eleverna till större del använder matematik och har det svårt att koppla 

matematiken till verkligheten. Eleverna får sällan möjlighet att kommunicera med varandra 

om olika problemområden i matematik. Med detta arbetssätt anser jag att följande mål som 

står i kursplanen (2008) kan diskuteras om hur väl dessa uppfylls i undervisningen.

Inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer (s.6)

Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheten att kommunicera med 

matematikens språk och uttrycksformer (s.6)

De tre undervisningstillfällena visar hur viktigt det är för eleverna att få möjlighet till att 

arbeta på ett laborativt arbetssätt samt använda sina sinnen. Detta för att eleverna fick 

möjlighet att använda matematiken i verkligheten och en del elever fick en förståelse för den. 

Ett exempel visar då en elev svarar under lektionen som hölls ute:

– Jo, för om tio centimeter var ungefär så här långt så kan inte fem centimeter vara längre. 

Jag tolkade även de varierande arbetssätten som meningsfulla och roliga utifrån de svar jag 

fick av eleverna under intervjuerna, och även under de tre lektionstillfällena där eleverna var 

aktiva. Detta uppfyller följande mål i läroplanen (1994): 

Utveckla nyfikenhet och lust att lära (s.17)

Behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet (s.18)

Och uppfyller även det som står i kursplan:

Utvecklar intresset för matematiken samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig 

matematik och använda matematik i olika situationer (Skolverket, 2008:6).

Jag har tidigare nämnt att jag tolkade barnens intervjusvar och observationstillfällena att 

lärarens undervisning bygger för det mesta på att jobba med matematikboken. Läroplanen 

(1994:17) säger att eleverna skall utveckla sitt eget sätt att lära matematik. Eleverna tyckte att 
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matematik är roligt, men jag tolkar inte det som att eleverna har hittat sitt sätt att lära. Som jag 

tidigare nämnt menar Rystedt och Trygg (2009:5) att det krävs variationer av arbetssätt för att 

eleverna ska kunna utveckla kunskaper på olika sätt, där elever kan hitta sitt bästa sätt att lära 

sig matematik eftersom alla är olika.

I resultatet visade det sig även att det är viktigt att eleverna får möjlighet att arbeta i grupp där 

eleverna kan kommunicera för att lösa olika problem. Exempelvis hade eleverna möjlighet 

under utematematiklektionen och ”Under hökens vingar kom” att tillsammans med andra lära 

sig, genom att lösa olika problem. Detta stödjer även det som står i kursplanen: 

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematiska meningsfulla 

och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika 

problem (Skolverket, 2008:6).

Elever kunde utbyta erfarenheter med varandra för att utveckla nya kunskaper. En del elever 

kunde även stödja varandras kommentarer genom att till exempel fylla i varandras 

ofullständiga meningar under aktiviteten för att utveckla svaren. 

Resultatet av intervjuerna visar att eleverna fick en positiv erfarenhet av att arbeta på olika 

sätt. Den positiva erfarenheten visar att eleverna gärna ville pröva på nya arbetssätt och tyckte 

att det var roligt. Syftet med de tre undervisningstillfällena var bland annat att integrera lek 

och att visa att man kan ha roligt med matematik. Høines (2000:144) menar att när eleven 

leker med matematik blir den mer betydelsefull. Detta för att eleverna använder sitt naturliga 

tankesätt då de leker med matematik. Under utematematiklektionen fick eleverna tillfälle till 

att samarbeta i grupp för att lösa olika problem. Samarbete under denna aktivitet gav eleverna

möjlighet till att möta de nya begreppen. Eleverna samarbetade genom att diskutera 

tillsammans och argumentera om varför deras resonemang är rätt svar på frågan. Detta 

arbetssätt bekräftar det läroplanen tar upp om lärarens riktlinjer samt kursplanen strävansmål

för elever.

 Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

(Lpo 94:21).
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Utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera 

samt mutligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande, (Skolverket, 2008:6).

6. Reflektion kring metoden

Att en studie är uppbyggd som en kvalitativ undersökning anser jag var positivt. De 

kvalitativa intervjuerna gav mig möjlighet till att ställa följdfrågor då informanten inte riktigt 

förstod frågan som ställts eller för att ge informanten större möjlighet till att utrycka sin åsikt.

Både de individuella intervjuer och gruppintervjuerna har givit mig information som är 

relevant för studien. Röstinspelningen gav mig möjligheten till att fokusera mer på 

informanten istället för att föra ett protokoll. Detta resulterade att intervjuerna flöt på ett 

naturligt sätt vilket gjorde det mer bekvämt för mig och informanten. Nackdelen som 

upplevdes med röstinspelningen var att jag inte kunde stoppa inspelningen då vi blev avbrutna 

mitt under intervjun. Detta ledde till att transkriberingen av intervjuerna tog längre tid då den 

avbrutna delen behövts spelas upp varje gång jag behövt avlyssna det som kommer efter den 

avbrutna delen. 

Observationerna anser jag även som positiva då de stärkte informanternas svar på intervjuerna 

genom att visa det konkret, som exempelvis att eleverna arbetar enskilt med matematikboken.

Larsen (2009:90) pekar på att det är viktigt att inte försökta påverka situationen man 

observerar i, men det visade sig inte vara enkelt. Elevernas nyfikenhet medförde att dem kom 

fram till mig och ställde frågor kring vad jag gjorde. Men i överlag blev jag inte avbruten utan 

kunde sitta i mitt hörn och observera lektionerna. Eftersom jag endast observerade två 

matematiklektioner som hölls av läraren på grund av tidsbrist kan jag inte dra generella 

slutsatser och mena att det alltid är så, utan resultatet gäller endast för de tillfällena som jag 

observerade. Men även elevernas svar under intervjuerna stödjer mitt resultat av hur läraren 

arbetar under lektionerna, då de flesta säger att läraren ofta använder sig utav matematikboken 

i sin undervisning.

Mina tre undervisningstillfällen blev ett mycket positivt sätt att introducera olika matematiska 

arbetssätt för eleverna. Möjligtvis kan elevernas positiva attityd ha berott mer på mig som 

person och även det engagemang som jag tillförde undervisningen, än på de nya metoderna i 

sig. Jag som person i min lärarroll kan ha påverkat elevernas svar under intervjuerna. Skulle 
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jag ha en negativ attityd och inte varit engagerad i undervisningen tror jag inte det hade gett 

samma resultat som min studie gjorde, men fortfarande ett positivt resultat eftersom att 

eleverna får möjlighet att arbeta varierade. Syftet med att ta upp de tre undervisningstillfällen 

från tidigare verksamhetsförlagd utbildning i denna studie var att följa med vilka tankar och 

känslor eleverna har för att arbeta med olika arbetssätt i matematiken. Med de tre 

undervisningstillfällen fick jag tillfället att visa för eleverna hur det är att arbeta med olika 

arbetssätt i matematiken. De tre undervisningstillfällena gav eleverna känslor och tankar om 

hur det är att arbeta på olika sätt i matematik. Utan de tre undervisningstillfällena skulle det 

vara svårt för eleverna att förstå vad jag menar med olika arbetssätt i matematik då de inte har 

mycket erfarenhet av att arbeta på olika sätt i matematik. De tre undervisningstillfällena gav 

även eleverna en åsikt och tankar om hur det är att arbeta med olika arbetssätt i matematiken.

7. Sammanfattning

Syftet med denna studie var att jämföra olika sätt att lära ut matematik i skolans lägre åldrar 

samt att undersöka om vissa arbetsmetoder ökar elevernas lust och motivation till att lära sig 

ämnet. I resultatet visade det sig att elever i den aktuella klassen som blev intervjuade, tyckte 

att matematik är roligt när man har arbetsro i klassrummet eftersom de flesta eleverna anser 

att koncentrationen är väldigt viktigt när man arbetar med matematik. Detta eftersom att 

eleverna till mesta del under lektionerna arbetade självständigt med matematikboken, vilket 

krävs av eleverna att vara koncentrerade. Malmer (2002:92-93) menar att med hjälp av 

laborativt arbetssätt kan man förhindra koncentrationssvårigheter i undervisningen. Jag 

tolkade elevernas intervjusvar så att de till största delen inte arbetade laborativt. Resultatet 

visar att arbetssättet som läraren undervisar matematiklektionerna på kräver mycket 

koncentration. Detta för att arbetssättet är uppbyggt på att eleverna skall enskilt fokusera och 

svara på matematikbokens frågor. Det har visat sig att effekten av att arbeta på varierat 

arbetssätt i undervisningarna är väldigt positivt, det ökar både lusten och motivationen för 

matematik. 
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7.1 Vidare forskning

Det skulle vara intressant att undersöka vilka konsekvenser det skulle leda till om lärarna i sin 

undervisning bortser från det traditionella arbetssättet, och endast utgår ifrån ett konkret och 

praktiskt arbetssätt. Vilka för och nackdelar finns det? Hur skulle eleverna se på detta? 
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