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Abstract 

The aim of this study is to examine how students and teachers experience full class lectures in con-

trast to working individually in mathematics education. Furthermore, the study explores how differ-

ent ideas of individualization influence the teaching practice. 

The investigation uses qualitative interviews and the survey analysis is based on the phenomeno-

graphic method. The interviews took place in two senior level compulsory schools and both teach-

ers and students were interviewed. The ambition has been to explore the teachers’ perspectives re-

garding their choice of method in the teaching of mathematics. By interviewing the students the aim 

has been to explore their experience of different teaching methods. 

 On the one hand the result shows that the teachers agree on which teaching methods stimulate and 

help students understand mathematics. On the other hand, the teachers differ on the subject of indi-

vidualized teaching. The results also show that the students consider full class lectures increase their 

understanding of mathematics. However, they also state that it sometimes can be difficult to follow 

or understand the lectures, especially for pupils who find mathematics difficult. 
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1 Inledning  

”Många av de elever som idag inte lär, skulle kunna lära med rätt vägledning och expertmässig un-

dervisning”1 

Utifrån min verksamhetsförlagda utbildning i två olika skolor har jag uppmärksammat att matema-

tiksvårigheterna är ett av de vanligaste problemen som elever upplever i dagens skola. Genom mina 

observationer av olika matematiklärare har jag lagt märke till att undervisningen varierar från lärare 

till lärare och att olika lärare använder olika undervisningsmetoder. En del utgår i sin matematikun-

dervisning från att först ha en gemensam genomgång och förklarar ett delmoment på tavlan.  Däref-

ter arbetar eleverna individuellt eller i grupparbete med uppgiftslösningar och läraren går runt och 

hjälper eleverna vid behov. Andra lärare har ett tillvägagångssätt som går ut på att de låter eleverna 

arbeta själva i sin egen takt från början av lektionen, medan läraren går runt och hjälper eleverna vid 

behov. I dessa fall har läraren ingen genomgång med eleverna eftersom eleverna arbetar med olika 

läromedel och uppgifter, beroende på vilken nivå och/eller vilket kapitel respektive elev befinner sig. 

Det verkar som att lärarens undervisningsmetod i matematik spelar en tydlig och stor roll för elever-

nas förståelse och lärande i matematikämnet och att lärarens val av undervisningsmetod antingen kan 

stödja eleven genom att stimulera elevens nyfikenhet till lärandet eller hindra dennes möjligheter till 

nyfikenhet i matematikstudierna. Läroplanen säger att: 

”Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära 

skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera 

och integrera kunskap i sina olika former.”2 

Utifrån mina observationer som blivande matematiklärare har jag blivit mycket intresserad av att 

undersöka olika aspekter av hur matematikundervisningen upplevs av elever och lärare, vilket är 

något som jag vill undersöka i detta arbete. Samtidigt har jag intresserat mig för att ta reda på om det 

är lika lätt för alla elever att följa en typ av undervisning som utgår från att eleverna arbetar själva 

och tar eget ansvar för sina studier.  

 

 
                                                 
1 Arfwedson (1992, s. 163) 
2 Lärarens handbok (2008, s.41) 



 

 

1.1 Syfte 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur självständigt arbete och gemensamma genom-

gången i matematik upplevs av elever och lärare. Samt vilket betydelse idéer om individualisering 

har för undervisningen.  

1.2 Frågeställningar  

1. Vilken betydelse har lärarens gemensamma genomgång för elever och hur tänker elever kring 

grupparbete och individuellt arbete? 

2. Hur uppfattar lärare individualiserad undervisning?   

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Undervisningsmetod: 

”Det en fråga om att på ett genomtänkt, målmedvetet, planmässigt, intresseväckande och roligt sätt 

utforma eller ordna en inlärningssituation där kunskap eller färdighet vinnes, problem löses, slutsat-

ser dras etc. av den lärande i en klassrumssituation”.3 

Undervisning: 

”är en aktivitet som syftar till lärande för någon annan. Aktiviteten leds av någon och man bearbetar 

ett medvetet valt innehåll med hjälp av valda metoder”.4 

Individualiserad undervisning:  

 ”Individualisering innebär främst att eleven får tillfälle att påverka sin egen inlärning, att innehållet 

anpassas till olika elever samt att inlärningstid och arbetssätt varieras efter elevens förutsättningar”.5  

                                                 
3 Kroksmark & Strömqvist (1992, s. 18) 
4 Lindström & Pennlert (2006, s. 16) 
5 Skolöverstyrelsen (1990, s. 54) 



 

 

2 Teoretisk bakgrund  

I detta kapitel skall jag redogöra för vissa aspekter och studier av litteraturen kring undervisningsme-

toder som kan påverka elevernas förståelse och inlärning i matematikämnet. Här kommer Vygotskijs 

teorier utgöra en utgångspunkt för detta arbete. 

2.1 Kunskapssynen i lpo94 

I läroplanskommitténs huvudbetänkande ”En skola bildning” (SOU 1992:94) framgår att 1994 års 

läroplan till stor del har sin bakgrund i det sociokulturella perspektivet, främst hos den ryska psyko-

logen Lev S. Vygotskij. Hans teori utgår från en motsättning mellan å ena sidan att överföra kunska-

per från vuxna till barn och å andra sidan att barnen själv måste utveckla sina kunskaper. Teorin om 

den proximala utvecklingszonen försöker hantera denna motsättning och behandlar vad barnen kan 

göra själv och vad de kan göra med hjälp och samverkan med andra. Vygotskij lägger stor vikt på 

både praktiska och sociala faktorer som har fått stort inflytande för synen på inlärning och utveckling 

i dagens skola enligt Lpo94. Det vill säga att interaktionen mellan de vuxna och barn är en förutsätt-

ning för lärande.6 

2.2 Vygotskijs utgångspunkt 

Enligt Vygotskij har människor alltid möjlighet att ändra sig. Människor har i varje ögonblick möj-

ligheten att ta över och utveckla olika tankar och kunskaper i ett samspel med andra människor. 

Kroksmark skriver ” Den tidlösa pedagogiken” om Vygotskijs proximala utvecklingszon. I denna 

teori antar Vygotskij att barns lärandeprocess sker i olika steg eller nivåer. I det första steget kan bar-

nen utveckla olika kapaciteter med hjälp av de vuxna t.ex. föräldrar, lärare, tränare eller experter. 

Med andra ord kan man säga att barnet lär sig mycket av en annan person som är mer kunnig och 

kapabel än sig själv. I det andra steget har barnet utvecklat sin egen kapacitet och kan därmed lösa 

vissa problem utan att få någon hjälp av någon annan kapabel person. I det tredje steget är barnens 

kapacitet effektiviserad och barnen är i princip självgående. En förutsättning i Vygotskijs tankar 

kring detta är att strategier för lärande överförs från den vuxna till barnet genom ett socialt samspel 

och gemensamma uppgiftssituationer.7 Enligt Vygotskij är ”utvecklingens allmänna lag” att: 

                                                 
6 Läroplanskommittén (1992, s 71) 
7 Kroksmark (2003, s. 449-450) 



 

 

”All utveckling uppenbarar sig två gånger, först på en social och sedan på en individuell nivå; först 

som faktiska fysiska relationer mellan människor; sedan som tankerarbete inom individen”8 

Bråten skriver att, enligt Vygotskijs teori, kan samspelet mellan de vuxna och barnen utgöra kärnan 

för undervisningsprocesser. Vygotskij betonar i sin teori att det tankesamspel som kan skapas mellan 

barn och vuxna kan hjälpa barnens spontana tankar att komma i kontakt med de vuxnas vetenskapli-

ga tankar. Bråten skriver att det som fokuseras i Vygotskijs teorier om utvecklingszonen är den skill-

nad som kan finnas mellan vad barnen kan klara självständigt, på egen hand, och vad de kan klara i 

samarbete med andra vuxna. Vygotskij menar att det ömsesidiga samarbetet mellan vuxna och barn 

uppstår genom skolundervisningen, där lärarens vetenskapliga tankar och barnens spontana tankar 

möts, kan bidra till att utveckla barns individuella tankar och ökar deras medvetenhet om kunska-

pen.9 

Kroksmark talar också om Vygotskijs syn på skolan och undervisningen. Han påstår att Vygotskijs 

teori sätter undervisningens betydelse i centrum. Didaktiken och pedagogiken är i dessa teorier alltid 

riktad mot individens utveckling. Enligt Kroksmarks tolkning av Vygotskij bör läraren skapa förut-

sättningarna för det sociala och effektiva lärandet, vilket sätter metoden för lärandet i centrum.10  

2.3 Undervisning och metod 

”Det kanske inte är matematik som är svårt. Det är kanske de metoder som används för att närma 

sig matematik som är svåra att komma åt”.11 

Enligt citatet ovan menar Strandberg att det kanske inte själva ämnet som är svårt för eleverna att 

uppfatta, utan det kan vara ämnets undervisningsmetoder som är knepiga. Strandberg betonar att 

denna skillnad mellan ämne och metod handlar om skillnaden mellan ett idealistiskt och praktiskt 

sätt att närma sig lärandet. Eleverna närmar sig lärande genom att i samspel och deltagande erövra 

lärandets metoder. Varje uppgift har sin kod, poäng, nycklar och motivation. För att kunna förstå po-

ängen måste eleven ”knäcka koden med uppgiften” 12. När eleven blir delaktig och har kontakt med 

poängen av uppgiften, öppnas en vidare värld . Elevernas inre motiv kan inte skapas från ingenting 
                                                 
8 Strandberg (2006, s. 27) 
9 Bråten (1996, s. 23) 
10 Kroksmark (2003, s. 454-455) 
11 Strandberg (2006, s. 75) 
12 Strandberg (2006,s. 75) 



 

 

utan skapas genom gemensamma interaktioner mellan lärare och elever. När denna interaktion sak-

nas kommer eleverna att sakna det råmaterial som kan leda till motivation. Därför måste läraren ut-

veckla metoder som gör det möjligt för eleverna att upptäcka poänger och motiv.13  

Kroksmark & Strömqvist betonar att valet av metod för undervisning alltid är viktigt, och måste sät-

tas i relation till enskilda elevers erfarenhetsbakgrund . Undervisningens första förutsättning är såle-

des att ta sin utgångspunkt i elevers uppfattningar och tänkande. Därför bör läraren i sin undervisning 

utgå från helheter och sammanhang för att eleverna ska kunna skapa sig en grundläggande förståelse. 

Läraren bör även ta hänsyn till att elever har olika förutsättningar till inlärning och att de kan skilja 

sig åt i hur lärandet struktureras (och att detta kan skilja sig från de vuxnas strukturer). Eleverna ut-

går från olika erfarenheter och därigenom har de olika sätt att organisera, ta till sig innehåll och 

strukturera. I detta fall måste läraren ha beredskap att använda olika metoder i undervisningen för att 

kunna anpassa dessa för olika elever.14 I Läroplanen (Lpf94) står det: 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångs-

punkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling”.15  

Malmer skriver att det är nödvändigt att skolans matematikundervisning finner nya och mer använd-

bara arbetssätt som kan bidra till att elever känner motivation och får möjlighet att uppleva glädje av 

undervisningen. Detta är nyckeln till att eleverna skall kunna inse att matematiken är ett meningsfullt 

ämne för framtiden. Detta kan ske t.ex. genom att eleverna arbetar med material som är anpassat till 

deras nivå och förutsättningar.16 

Enligt Dysthe måste en bra undervisning basera sig på utveckling och ge utgångspunkter för föränd-

ring. Dysthe refererar till Vygotskijs ”utvecklingszon” och menar att den optimala utvecklingen som 

man kan förvänta sig av undervisning inte uppnås genom att läraren låter eleverna arbeta utifrån egna 

initiativ eller genom att anpassa undervisningen till den nivå som eleverna redan uppnått. För att nå 

maximal inlärning i den proximala utvecklingszonen krävs andra åtgärder.  Detta kan endast ske ge-

nom samverkan mellan elever och lärare som kan tillföra något annat, eller något mer, än den eleven 

kan redan. Dysthe menar att detta tänkande ger en mer självständig roll till eleverna och gör dem mer 

                                                 
13 Strandberg (2006, s. 75-76) 
14 Kroksmark & Strömqvist (1992, s. 52) 
15 Lärarens handbok (2008, s. 36) 
16 Malmer (2002, s. 28) 



 

 

delaktiga i undervisningen. Samtidigt blir även lärarens roll större i fråga om elevernas lärande.17 

2.4 Samverkan i praktiken  

2.4.1 Samarbete i praktiken 

Arfwedson & Arfwedson om samarbete: 

”Samarbete innebär att minst två människor arbetar tillsammans och att arbetsuppgiften är gemen-

sam; så går det till när man grupparbetar; alltså ska grupparbete användas i skolan som medel för 

att skapa samarbetsförmåga hos eleverna”18 

William skriver i sin bok ”när barn lär av varandra” om barns samspel enligt både Piagets teori och 

Vygotskijs teorier. Utifrån Piagets teorier skriver han att barnen pratar med varandra på en nivå som 

de lätt förstår, de pratar direkt med varandra och utan inskränkande ord. Barnen tar både argument 

och återkoppling från varandra på ett allvarligt sätt. Detta ger dem motivation att ändra sina förut-

sättningar till lärandet. Genom att barnet lär sig från andra barn får han/hon unika möjligheter till 

positiv respons och att förstå något på sitt eget sätt19. Samtidigt skriver Williams med utgångspunkt i 

Vygotskijs teorier att mycket av det som barn lär sig, lär de av varandra. Vygotskijs teorier menar att 

barnet ges bäst möjlighet till lärande när det vägleds av en vuxen person eller en kunnig kamrat. På 

samma sätt kan barn lära av varandra när de arbetar tillsammans med olika problem, då samarbetet 

möjliggör mer avancerade ansatser.20 

Strandberg skriver också, i enlighet med Vygotskijs teorier, att de inre processer som finns inuti 

människans huvud skapas från de yttre aktiviteter och erfarenheter som människan gör i relationer 

med andra människor. Det kan sägas att människors yttre aktiviteter är grunden, och det nödvändiga 

råmaterialet, till människors inre processer.21 

Malten skriver att grupparbete i förhållande till lärandeprocessen fungerar som både mål och medel. 

Malten ansar att grupparbetets sociala effekter som uppkommer genom att elever får öva delaktighet, 

ansvarsförmåga, konflikthantering och demokratiskt samarbete är ett mål i sig. Grupparbetet funge-

                                                 
17 Dysthe (2003, s. 82) 
18 Arfwedson & Arfwedson (1995, s. 42) 

      19 Williams (2006,s.38) 
20 Williams (2006, s. 40) 
21 Strandberg (2006, s. 10) 



 

 

rar också som ett lärandeprocessmedel genom att stimulera elever till att tillsammans, genom dialog 

med varandra, söka olika svar och utveckla sina tankrar kring olika problemlösningar.22   

2.4.2 Dialog och samtal i praktiken 

Enligt Stendrup är undervisning som bygger på dialog och intern relation mellan lärare och elever 

effektiv för matematikinlärningen. En god pedagogisk relation mellan elever och lärare kan produce-

ra både kunnande och individer med en god självförståelse till ämnet på ett effektivt och värdigt sätt. 

Stendrup hävdar att den goda relationen mellan lärare och elever har både intellektuella och sociala 

konsekvenser som läraren bör måste ta hänsyn till i undervisningen.23  

Strandberg lägger också stor vikt vid dialogens betydelse för ett effektivt lärande. Han anser att de 

dialogrika momenten som möjliggörs av goda relationer mellan lärare och elever kan vara guld vär-

da. Strandberg betonar att: 

”De tillfällen när elev och lärare lyssnar och talar med varandra, bidrar och tar emot den andras 

bidrag, inspirerar och låtar sig inspireras är pedagogiska guldstunder”.24 

Dialogen är enligt Strandberg en nödvändighet för inlärning och utveckling. Dialogisk färdighet kan 

skapa en kommunikationsform mellan individer som kan möjliggöra både att lära varandra och att 

lära av varandra.25 

Malmer betonar att:  

”Andras reaktioner och åsikter tvingar oss att förtydliga det egna ställningstagandet och utvecklar 

därmed också tänkandet och möjligheten till ett fördjupat lärande”. 

Genom detta citat lägger Malmer en stor vikt på samtal och diskussion i matematikundervisningen 

och betonar att samtalet, diskussionen och argumentationen är viktiga aktiviteter i matematikinlär-

ningen som möjliggör att eleverna kan utveckla matematiska tankar och idéer genom att de får for-

mulera och pröva sina tankar i ord eller skrift.26  

                                                 
22 Malten (2003, s. 129) 
23 Stendrup (2001, s. 136) 
24 Strandberg (2006, s. 70) 
25 Strandberg (2006, s. 70-71) 
26 Malmer (2002, s. 58) 



 

 

Lindström & Pennlert hävdar också att lärarens instruktioner och förklaringar är en viktig del av un-

dervisningen. Lärare har till uppgift att förklara och ge instruktioner som skall hjälpa elever att förstå 

ämnet. Genom olika undervisningsaktiviteter som samtal, frågor, svar och diskussioner skall under-

visningsinnehåll bearbetas. Därmed skall eleverna kunna redovisa sitt arbete och samtidigt få bety-

delsefull respons från sin lärare, vilket kan motivera dem till inlärning .27 

2.5 Lärarens roll  

Enligt Malmer är det läroplanens slagord ”eleven i centrum” som ligger bakom den individorientera-

de värdegrunden. Detta slagord vill betona skolans uppdrag att ta tillvara på individens behov och 

förutsättningar. Enligt nuvarande läroplan (lpf94) skall läraren uppmuntra utvecklingen och på ett 

kritiskt sätt stimulera elevernas lärande, nyfikenhet, experimentlusta och spontanitet. Malten betonar 

att varje människa har en ”liten forskare” inom sig och varje elev börjar fördjupa sig och söka kun-

skap i det område som väcker deras intresse och nyfikenhet. I detta sammanhang är lärarens roll att 

stärka elevers nyfikenhet och engagemang till att närma sig ämnet. 28    

”Matematikundervisningen skall ta tillvara elevernas nyfikenhet och fantasi samt utveckla deras 

logiska tänkande . Matematiken blir då ett verktyg för att förstå verkligheten och en källa till nytta 

och glädje”29 

En viktig förutsättning för att kunna skapa en hjälpande inlärning är enligt Malmer att lärare och ele-

ver måste kunna mötas på samma nivå. Därmed framstår lärarens roll som viktig för att kunna skapa 

en gynnsam lärandemiljö, där undervisningen anpassas efter elevernas behov och förutsättningar. Det 

kan enligt Malmer krävas att läraren skall vara mer flexibel för att kunna möta olika elever som kan 

ha olika möjligheter till inlärning. Läraren skall undervisa elever genom att uppmuntra och lyssna, 

och få eleverna att utöka sitt eget ansvar i sitt lärande och ger eleverna utrymme till att reflektera 

över deras lärandetankar.30  

Lindström & Pennlert betonar att läraren behöver tre olika konkreta kompetenser för att kunna driva 

undervisningen på ett skickligt sätt: social kompetens, didaktisk kompetens och ämneskompetens. 

Dessa kompetenser sitter ihop på ett komplext sätt och påvekar villkoren för lärarens arbete. Detta 

                                                 
27 Lindström & Pennlert (2006, s. 24) 
28 Malten (2003, s. 69, 102) 
29 Skolöverstyrelsen (1980, s. 99) 
30 Malmer (2002, s. 25) 



 

 

innebär att lärarens centrala yrkesroll är tredelad och innefattar att kunna vägleda elever i deras kun-

skapsutveckling, att göra ämnet intressant för elever och att kunna bygga goda relationer mellan sig 

och elever som kan leda till lärande.31 Arfwedson & Arfwedson menar att: 

”Lärarens yrkeskunskap uppfattas – all debatt till trots – i allmänhet som ganska okomplicerad: en 

lärare ska kunna sina ämne (få eller många, djupt eller brett, beroende på stadium) och behärska en 

varierande mängd undervisningsmetoder med vilka stoffet förmedlas till eleverna. Kan läraren äm-

net och lämpliga metoder, så är det bara att sätt igång”.32 

Arfwedson & Arfwedson betonar också att en av lärarens centrala roller är att kunna analysera un-

dervisningssituationen. Detta sker genom att lärare ställer sig inför olika centrala frågor som kan 

avgöra undervisningsinnehåll och metodval och därigenom påverkar de undervisningsförloppet. Ex-

empelvis ställer sig läraren frågor som; vilka elever har jag? Är eleverna helt olika eller kan det fin-

nas något som är gemensamt för dem? Hur ser mina egna mål ut?33 

2.6 Varierad undervisning 

Enligt Arfwedson & Arfwedson är det inte rekommenderat i praktiska undervisningar att undervis-

ningen utgår från en enda teoretisk utgångspunkt, metod, eller ett enda perspektiv på lärande. De 

betonar att det inte finns någon metod som är i sig tillräckligt för att kunna uppnå ändamålsenligt 

undervisning. Detta kan bara ske med olika undervisningsmetoder som kompletterar varandra. För-

fattarna framhåller att varje metod har både styrkor, svagheter och risker.  

När läraren väljer sin undervisningsmetod utifrån ett enda teoretiskt synsätt, blir lektionen på så sätt 

enformig för eleverna och rutinmässig i samma form av arbete. En undervisning som är otydligt i sitt 

innehåll och i sin poäng blir lätt oengagerad och ointressant. Det saknas en utmaning som kan väcka 

intresse och gagna elevers inlärning. Därmed är den enda hållbara didaktiska strategin enligt förfat-

tarna att använda alla undervisningsteorier och ge utrymme för blandningen. De skriver att ”Ingen 

teori är i sig felaktig. Ingen är tillräcklig. Kanske är de alla nödvändiga, just på grund av verklighe-

tens tendens att ständig skifta och om inte annat på grund av elevernas krav på omväxling”.34 
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Enligt Malten kan olika lärandemodeller och arbetsätt komplettera varandra. Han betonar att ”Ar-

betssättet kan vara memorerande, reproducerande, producerande eller processinriktat”.35 En kvalita-

tiv undervisning utmanar lärare att finna en optimal balans i sin undervisning mellan dessa kun-

skapsutvecklingar och individutveckling, samt mellan reproduktion och produktion av kunskap. Där-

igenom bör läraren variera sin arbetsform mellan exempelvis föreläsning, grupparbete och pararbete. 

Valet av arbetsform kan vara beroende av uppgiftens art och målgruppens mognad.36    

2.7 Individualiserad anpassning 

Undervisningen skall individanpassas enligt nuvarande läroplan (lpo94). I och med skolsystemets 

decentralisering finns det dock inga nationella direktiv för hur denna individanpassning skall utfor-

mas. Ledtrådar till hur undervisningen bör individualiseras kan dock hämtas ur tidigare läroplaner. 

Redan i föregående läroplan 1990:29 framgår det tydligt att undervisningens mål måste anpassas till 

varje elevs behov och förutsättningar37. Problemet ligger dock i hur detta praktiskt- didaktiskt skall 

gå till i undervisningens verklighet. Att individualisera undervisningen genom individuella kontakter 

mellan läraren och eleven är knepigt. Dels eftersom kontakttiden per elev i en vanlig klass blir kort 

och ofta flyktig, dels för att individuell kontakt med eleverna lämnar lite utrymme för samverkan 

mellan eleverna, vilket är en stor utmaning för skolorna att uppnå. Ett exempel på en modell för in-

dividualiserad undervisning finns i boken ”Vad vet fröken om baskunskap?” av Wiggo Kilborns, som 

baserar sig på läroplanen 1990:29. Där står att de grundläggande kunskaperna inom olika matematis-

ka momenten geometri, bråk och procenträkning kan uppnås genom olika kombinationer av under-

visningsmetoder i matematik, exempelvis gemensam genomgång, gruppindelning och individuellt 

arbete.38 

I anknytning till kommentarerna om läroplanen ovan skriver Kroksmark & Strömqvist att elever är 

olika och de kan befinna sig på olika nivå inom samma klass. Det är omöjligt att plocka fram indivi-

dualiserat material till alla elever på olika nivåer.  Detta kan ingen lärare klara av. Individualisering 

är istället enligt Kroksmark & Strömqvist att läraren bör hitta rätt undervisningsinnehåll, där elever 

får ett utrymme till sin rättmätiga plats i både tid och rum. Eleverna måsta få en tillräcklig tid till att 

kunna reflektera över sina tankar och formulera sina egna frågor. Läraren ska också ge elever ut-

                                                 
      35 Malten (2003,s. 121) 

36 Malten (2003, s. 121) 
37 Skolöverstyrelsen (1990) 
38 Skolöverstyrelsen (1990, s. 54) 



 

 

rymme att få välja vilka arbetsmetoder och uttryckssätt som passar dem bäst för sin egen inlärning.39  

Stendrup skriver att en nödvändig förutsättning i matematikundervisning är att i undervisningen 

klargöra ämnets grundvalar. När undervisningen utgår från att eleverna sitter i ensamhet och räknar 

själva i sin lärobok, blir det ”eget arbete”. Syftet är då att varje elev tar eget ansvar för sitt lärande. I 

detta fall konstrueras elevernas begreppsliga kunskap genom att de löser stora kvantiteter av uppgif-

ter istället för att lösa ett mindre antal uppgifter av hög kvalitet.40  

Utifrån denna utgångspunkt hävdar Kroksmark & Strömqvist att undervisningen inte alltid fungerar 

när den utgår från att lämna elever till att välja själva sitt lärandeurval utifrån sin egen nyfikenhet. På 

samma sätt blir undervisningen problematisk när den handlar om en hastighetsindividualisering där 

läraren bara har en viss tid till de långsamma eleverna. Författarna anser att elevernas förmåga att ta 

ansvar för sitt lärande varierar. Vissa elever har inte vant sig hemifrån att ta egna initiativ, och är där-

för inte medvetna om att inlärning och kunskaper kan kräva ett eget arbete för att kunna ta för sig 

kunskaper. Enligt författarna behöver sådana elever mycket mer konkret stöd av lärarens sida, det 

räcker inte alltid med ett snabbt och ytligt svar från läraren. Det krävs fördjupningsförklarning av 

läraren. Författarna hävdar att det som kännetecknar en god lärare är att läraren försöka ta reda på 

sina elevers initiala uppfattningar och sedan hjälpa dem att bli mer medvetna om detta, så att läraren 

kan sedan tydligare kan se vilken kunskap de söker.41  
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3 Metod 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för undersökningens utformning och hur den genomfördes 

med de deltagande respondenterna. Jag redogör här även för olika aspekter av de metoder som an-

vändes i undersökningen. 

3.1  Fenomenografi som analysmetod  

I detta arbete har jag valt att använda mig av fenomenografi som analysmetod för min undersökning. 

Det som ligger bakom detta val är mina litteraturstudier av olika analysmetoder. Jag har funnit att 

just den metoden kan passa mitt syfte och mina frågeställningar. Denna metod kan också hjälpa mig 

att beskriva lärarnas och elevernas olika upplevelser och perspektiv kring matematikundervisningen. 

Den fenomenografiska forskningen utgår från att människorna kan ha olika uppfattning och förståel-

se om ett visst fenomen då de har olika relationer till sin värld. Genom dessa olikheter kan människor 

sedan göra olika analyser och därmed utvinna olika kunskap om fenomenen. Enligt Stensson & Sta-

rin är ”fenomenografins forskningsintresse att beskriva dessa olikheter, d.v.s. variationer i uppfatt-

ningar som resultat”.42 

Enligt Olsson & Sörensen intresserar fenomenografin sig för människor uppfattningar och föreställ-

ningar och idéer kring fenomen av deras omvärld. Enligt författarna vill fenomenografin se männi-

skor som aktiva individer som uppfattar och förstår fenomens innebörd utifrån sina tidigare kunska-

per och erfarenheter. Det vill säga att människor genom sin uppfattning till fenomen kan skapa, av-

gränsa och differentiera meningsinnehåll av den uppfattade omvärlden. Författarna skriver att feno-

menografisk metod undersöker alltid två aspekter; vad och hur. Det vill säga att den fenomenogra-

fiska ansatsen intresserar sig för att söka svaret kring vad ett fenomen är i sig, samtidigt som meto-

den intresserar sig för att förstå hur individerna uppfattar ett visst fenomen i verkligheten och hur de 

uppfattar sin värld43  

Starrin & Svensson skriver att fenomenografin inte kräver att undersökningsresultatet skall kunna 

generaliseras till den population som de delaktiga individerna i undersökningen representerar. Forsk-

ningsmetoden beror inte på hur stort antal individer som i en viss population har en och samma upp-
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fattning av ett visst fenomen. Den handlar istället om att kvalitativt identifiera individernas olika 

uppfattningar. Det kan finnas en stor variation i uppfattningar inom en population. Om datainsam-

lingen koncentreras mest på de homogena grupperna inom populationen finns det en risk att de varia-

tioner som är mest intressanta för undersökningen inte uppträder. 44 

3.2 Intervjumetod  

Enligt Kvale söker den kvalitativa intervjun kvalitativ kunskap av människors upplevelser genom att 

försöka förstå och beskriva deras livsvärld. Syftet med denna metod är inte att kvantifiera eller få 

fram några siffror. Målet är istället att genom ord och meningar kvalitativt beskriva den intervjuades 

förståelse och livsvärld.45 

Kvale beskriver att forskningsintervjuer kan skilja sig i sin struktur. De kan dels vara strukturerade 

intervjuer som följer en rad standardfrågor, dels kan de även vara ostrukturerade, med öppna, icke på 

förhand formulerade frågor som fokuserar på ett visst tema.46 Kvale påpekar också att det i den halv-

strukturerade intervjun finns möjligheter att följa upp ledtrådar som intervjupersonerna avslöjar un-

der intervjuns gång. Detta gör det möjligt för intervjuaren att ställa viktiga och intressanta frågor som 

inte har bestämts innan intervjun börjats.47 

Enligt Olsson & Sörensen är intervjun ett ömsesidigt samtal mellan två individer där båda har ett 

gemensamt intresse kring ett visst ämne. Syftet med intervjun är att få nyanserade, kvalitativa be-

skrivningar av intervjupersonens perspektiv på sin upplevda livsvärld. För att på ett bra sätt beskriva 

informantens perspektiv måste intervjuaren vara aktsam så att han/hon inte överför sina egna tankar 

och därigenom påverka intervjupersonens svar.48 Detta är viktigt för att säkra undersökningens till-

förlitlighet. Olsson & Sörensen hävdar att: 

”Konsten i en intervju ligger just i detta, att vara neutral men ändå ”nära” och känsligt för inter-

vjupersons budskap” 49 

Dessutom betonar författarna att det finns andra faktorer som bör läggas på minnet vid intervjuer. För 
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det första är viktigt att försöka skapa ett samarbetsvilligt intervjuklimat, där intervjupersonen känner 

att denne kan lämna sina upplysningar så bra som möjligt. För det andra måste man tänka på svars-

giltigheten, vilket innebär att intervjuaren måste bedöma giltigheten i respondentens svar, för att be-

fästa intervjuns validitet. 50 

Enligt Kvale är det en vanlig kritik mot intervjuundersökningar att undersökningsresultat inte går att 

generalisera på grund av att antalet deltagare i undersökningen är för få. Dock är det viktigt att beto-

na att forskningsintervjuns mål inte är generaliserbar kunskap utan istället koncentrerar sig på att 

belysa individers uppfattningar och subjektiva sätt att förstå världen. 

Svensson & Starin anger att intervjupersonen ibland inte koncentrerar sig riktigt under intervjun, dvs. 

att deltagare ibland kan glida bort ifrån själva intervjuämnet. Därför krävs det att intervjuaren är 

uppmärksam och koncentrerad under intervjuns gång. Med andra ord skall intervjuaren guida inter-

vjupersonen genom ett visst tema som är grund för intervjun. Dessutom hävdar författarna att det kan 

uppstå problem när intervjufrågor är komplicerade och innehåller främmande ord. Därför bör inter-

vjuare använda för sig av tydliga och korta frågor som är lätta att förstå. Dessutom skall frågorna inte 

innehålla dubbla betydelser som kan leda till att intervjupersoner inte vet vilken fråga som skall be-

svaras.51 

3.3 Metodval 

I arbetet har jag använt mig av den kvalitativa forskningsintervjun. Syftet med intervjuer är att un-

dersöka olika lärares perspektiv kring deras metodurval i matematikundervisningen. Jag ska även 

undersöka olika elevers perspektiv kring deras matematikupplevelser och ta reda på vilken undervis-

ningsmetod som eleverna föredrar när det gäller deras matematikundervisning. Jag skall använda 

mig av kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer, för att det första anser jag att metoden 

kommer att hjälpa mig för att nå mitt syfte, dvs.  att söka de kvalitativa aspekterna av lärares och 

elevers upplevelse kring matematikundervisning . För det andra har jag varit nyfiken att själv upple-

va hur intervjupersonerna beskriver och reflekterar över sina upplevelser . Det vill säga att jag har 

engagerat mig att ta ett direkt samtal med varje en av de deltagande intervjupersonerna i min under-

sökning för att kunna sedan tolka och analysera deras upplevelse och perspektiv. Kvale anger att in-

tervjuundersökningen är en interaktion mellan två personer, där kan två personer utbyter sina syn-
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punkter och reagerar med varandra ömsesidigt.52   

3.4 Urval  

I detta arbete valde jag att genomföra min undersökning på två högstadieskolor i två olika områden i 

Stockholm, en i Södertälje kommun och den andra i Huddinge kommun. Den första skolan jag valde 

är en av de skolorna som jag hade gjort min verksamhetsförlagda utbildning i under ett tillfälle av 

min utbildning. Den andra skolan jag valde ligger i samma område som jag bor i . Jag intervjuade 

fem lärare varv tre lärare arbetade i Södertälje kommun och två lärare arbetade i Huddinge kommun. 

Innan undersökningen genomfördes hade jag bestämt mig att intervjua sex lärare, tre lärare vid varje 

skola som jag hade valt. Då tänkte jag att sex antal lärare skulle vara lagom i min undersökning. Men 

jag fick till slut bara tillgång till fem lärare . I min undersökning syftade jag inte till att gör statistiska 

generaliseringar, därigenom var antal fem lärare ganska lagom i denna undersökning enligt min upp-

fattning. Enligt Kvale kan antalet intervjupersoner i den kvalitativa intervjuundersökningen vara an-

tingen litet eller stort beroende på undersökningens syfte .53  

Enligt Kvale är antalet intervjupersoner i en intervjuundersökning beroende av den tid och de resur-

ser som intervjuaren har tillgång till i sin undersökning54. Med tanke på denna undersöknings be-

gränsade omfattning bestämde jag från början att intervjua tre elever vid varje skola, i samma skolor 

som intervjuerna med lärarna genomfördes, alltså tre elever från Södertälje kommun och tre från 

Huddinge kommun. Två respondenter avböjde i sista stund att delta, vilket betyder att undersökning-

en baserar sig på fyra elevers berättelser, två i vardera skola. Alla intervjuade elever gick i årskurs 

åtta. Anledningen till att jag valt elever i årskurs åtta var att jag ville välja elever som befann sig i 

mitten av högstadiet, och som därigenom hade en erfarenhet av både tidigare och nuvarande stadium.  

Utifrån mitt arbetssyfte valde jag att formulera sju halvstrukturerade frågor (se bilaga 1) som riktades 

till lärare och fyra öppna frågor (se bilaga 2) som riktades till eleverna. Elevernas intervjufrågor var 

korta för att mitt syfte med intervjuade elever inte var att gå in långa detaljer med eleverna utan att 

följa ett visst kort tema som skulle fokusera på att undersöka hur elever upplever matematikunder-

visningen och vilken metod de helst föredrar för att kunna för bättre förståelse i matematikämnet. 

Här tog jag hänsyn till att eleverna inte kan antas ha samma förmåga som lärare att utrycka sig och 
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gå i långa detaljerade resonemang, samt att inte alla elever har tålamod att delta i långa intervjuer.   

3.5 Etiska frågor och genomförande 

3.5.1 Med lärare 

Jag kom i kontakt med lärarna genom e-post. Jag gick till skolans expedition i de skolorna som un-

dersökningen genomfördes och där berättade jag för dem att jag skriver ett examensarbete och därför 

behöver jag intervjua ett antal matematiklärare för att kunna bekräfta mitt arbete. Från de två skolor-

na fick jag åtta lärares e-postadresser. Sedan kontaktade jag sex lärare, tre på varje skola. I mejlet 

presenterade jag mig, mitt syfte med detta arbete och mina frågeställningar. Jag fick sedan totalt fem 

lärares samtycke. Därefter genomförandes lärarenas intervjuer på olika tider utifrån vad som passade 

för de olika lärarna under skoltiden. Intervjuarna med lärarna var mellan 20 och 30 minuter långa. 

Alla intervjuer med lärarna i de båda skolorna ägde rum i lärarearbetsrummen, där vi hade tillgång 

till en helt lugna miljö. 

I början av varje intervju klargjorde jag undersökningens syfte innan jag börja ställa mina frågor till 

läraren. Enligt Kvale är en av de etiska frågorna för forskningsintervjun att intervjuaren bör ge inter-

vjupersonen tillräcklig information, utan att påverka intervjuns kvalitet. Detta innebär att intervjua-

ren måste balansera mellan att detaljera översiktsinformation och utelämna de aspekter som kan vara 

betydelsefulla och påverka intervjupersonerna.55 

3.5.2 Med elever 

Jag kom i kontakt med elever som deltog i undersökningen genom deras mentorer som jag intervjua-

de.  I samband med det informerade jag ansvarig skolpersonal och föräldrar om mitt syfte med inter-

vjuerna. Intervjuerna med eleverna var korta och intervjuerna varierade mellan tio och femton minu-

ter mellan de olika eleverna . Intervjuerna med eleverna ägde rum i deras klassrum efter deras lek-

tionsavslutning. Inför intervjutillfället blev varje elev informerad om syftet med denna uppsats samt 

att deltagandet i undersökningen var frivilligt. Kvale skriver om informerat samtycke att: 

”Informerat samtycke innebär också undersökningspersonerna deltar frivilligt i projektet och har 
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rätt att dra dig ur när som helst”.56 

Kvale betonar att det är viktigt vid en intervju att ta hänsyn till att skydda deltagarna i undersökning-

en genom att ändra deras namn och identifierande drag. Alla deltagare i undersökningen informera-

des om att deras identitet skulle skyddas i undersökningen.57 

3.6 Reliabilitet och validitet  

Alla intervjuerna, både med lärare och elever, spelades in med bandspelare. Vissa intressanta iaktta-

gelser och tankar antecknades dessutom under intervjuerna. Innan resultat och analys utfördes, lyss-

nade jag först genom alla genomförda intervjuer, först med lärarna och därefter med eleverna. Alla 

intervjuer transkriberades sedan noggrant. Som andra steg för analysen läste jag varje utskrift flera 

gånger, för att bättre kunna förstå vad varje respondent hade sagt . Efteråt tolkades alla intervjuer 

utifrån intervjuguidens frågeställningar. Vid tolkningen strävade jag efter att inte kopiera något från 

utskrifterna av intervjuerna utan att förstå själva innebörden och utifrån denna förståelse tolkades 

sedan svaren.  
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4 Resultat och analys 

Under detta kapitel kommer jag redovisa analys och resultat från genomförda intervjuer med både 

lärare och elever. Jag kommer här att redogöra för båda gemensamma och varierande upplevelser för 

lärarna och eleverna kring matematikundervisning. Jag kommer att använda mig av meningskoncen-

trering58 som ett verktyg till att formulera stora intervjutexter.  

4.1 Lärarnas undersökningsintervjuer  

4.1.1 Lärarnas uppfattning om individualiserad undervisning  

Resultatet visar att alla intervjuade lärare har en ”likhetsuppfattning” om individualiserad undervis-

ning. De beskriver att individualiseringen av undervisningen innebär att undervisningen skall utgå 

ifrån vilken kunskap varje elev har och utifrån detta undervisas eleverna. De beskriver också att in-

nebörden av denna undervisning är att läraren skall kunna möta varje elev där han/hon befinner sig. 

”Om man vill individualisera undervisningen måste man veta om just var denna elev befinner sig 

och ge uppgifter till just den eleven” (lärare A). 

”Individualiserad undervisning kan uppfattas som att just den eleven skall få ett visst material enligt 

sin nivå” (lärare D). 

De intervjuade lärarna är också överens om att det är väldigt svårt, oftast omöjligt, att kunna möta 

varje enskild elev när man har 25 – 30 elever i klassrummet. Detta kräver enligt lärarna för mycket 

tid.  

Å andra sidan skiljer det sig i uppfattningar om hur lärarna kan underlätta för att försöka möta ele-

verna på deras individuella nivå. Enligt lärare B och D kan det vara lättare för lärare att individuali-

sera undervisningen om de har mindre grupp eller om de har nivågruppering.  

”När man har mindre grupper kan man ha mer koll på var varje elev befinner sig” (lärare B). 

”När vi har nivågruppering, kan vi individualisera undervisning lite mer för att vi har lite mer lika 

grupp elever” (lärare D). 
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Lärare E beskriver att för att kunna ha koll på varje elevs behov, bör läraren ha en diagnos i början av 

varje moment för att kunna ta reda på vad eleverna har med sig av kunskap från de tidigare målen. 

Han menar att: 

”Det finns vissa elever i årskurs 9 som inte har uppnått tidigare mål av årskurs 8 och därför blir det 

svårt för de att bygga upp ny kunskap och gå vidare” 

Lärare C skiljer sig i sin uppfattning från de andra intervjuade lärarna. Hon beskriver att individuali-

serad undervisning inte innebär att läraren skall undervisa varje elev för sig eller att eleverna skall 

arbeta utifrån olika läroböcker, utan istället att läraren skall försöka undervisa en hel klass utifrån 

samma innehåll och variera sin undervisningsmetod enligt elevernas behov.   

”Jag undervisar inte för att säga att du jobbar med det och du jobbar med det, utan jag vill att alla 

jobbar ungefär med samma sak” (lärare C). 

4.1.2 Lärarnas perspektiv kring elevens eget ansvar i matematikämnet 

Samtliga lärare säger att det är stor variation mellan elever vad gäller förmågan att ta eget ansvar i 

matematiken. De anser att en del elever har väldigt svårt att ta eget ansvar och jobba självständigt 

med sina uppgifter i matematikämnet. Elever som är svaga i matematik tycker att ämnet är svårt och 

att de inte klarar sig på sin egen hand. Dessa elever är ofta beroende av lärarens förklaring och stöd. 

Därmed är lärarens närvaro väldigt viktig för dessa elever.  

”Många elever som är svaga i ämnet kan vi inte alls lägga ansvar på. Vi kan inte bara säga till dessa 

elever att ni kan jobba med de uppgifterna utan att motivera dem att jobba och förklara allt för 

dem” (lärare A). 

”eleverna som är svaga i ämnet tycker att matematiken är tråkig, de försöker undvika matematiken 

hela tiden. Dessa elever känner att de behöver mycket hjälp av läraren, därför kan de inte ta sitt eget 

ansvar och arbeta självständigt” (lärare C). 

En intervjuad lärare beskriver att många elever inte är så svaga i ämnet, men att de ibland har kon-

centrationssvårigheter. De kan inte heller klara sig på sin egen hand och ta ansvar för sina studier. 

”Eleverna är olika och en del av dem behöver utmaning och bekräftelse hela tiden på att de gör 

rätt” (lärare E). 



 

 

Samtidigt beskriver alla lärare att vissa elever, som kan ämnet bra, kan klara sig bra med att jobba 

självständigt och tar eget ansvar för sina studier. Dessa elever behöver inte så mycket stöd från lära-

rens sida. Lärarna anser att de elever som är duktiga på ämnet också ofta duktiga på att ta sitt eget 

ansvar och arbeta självständigt med sina studier.  

”De eleverna som har hittat koden som har sitt eget sätt, de behöver inte mycket hjälp av läraren, de 

kan läsa böcker mycket lättare” (lärare B). 

4.1.3 Lärarens uppfattning om undervisningsmetod och elevers attityder till matematik

ämnet 

Alla lärare betonar att valet av undervisningsmetod absolut påverkar elevernas attityder till ämnet. 

Lärarna anser att syftet med en undervisningsmetod i första hand är att kunna hjälpa elever att förstå 

ämnet. När elever förstår ämnet bättre känner de sig tryggare och få motivation att jobba. De börjar 

då gilla matematiken och får en känsla av att ämnet är roligt. Det kan också bli tvärtom i de fall där 

undervisningsmetoden inte hjälper eleverna att förstå ämnet. I dessa fall börjar eleverna undvika ma-

tematiken. 

”Det är viktigt att eleverna känner att de fattar kanske just det här men inte fattar det andra . Det är 

viktigt att elever fattar något istället för ingenting. Då kan de jobba lite mer med de delarna som de 

inte har förstått” (lärare C). 

”Att förstå ämnet är en grund för att de ska känna sig trygga, när de inte förstår ämnet känner de 

sig förvirrade och otrygga” (lärare E). 

En lärare beskriver också att lärarens personliga sätt som lärare också kan påverka elevernas attityder 

till ämnet. Han anser att lärarens uppgift är att skapa intresse för ämnet, hur läraren undervisar kan 

också påverka elevernas motivation och intressen till ämnet. Han säger: 

”Jag försöker undervisa på ett roligt sätt, jag använder humor när jag undervisar. Då blir eleverna 

öppna och glada och de vill liksom ha mer” (lärare A). 

4.1.4 Lärarnas uppfattning om gemensam genomgång 

Tre av de intervjuade lärarna betonar starkt att lärarens genomgång är nödvändig och underlättar för-

ståelsen av ämnet för en ganska stor del av eleverna i klassrummet. 



 

 

Lärare A beskriver att gemensamma genomgångar hjälper läraren att förklara vissa moment på tavlan 

med hela klassen en gång eller kanske två gånger istället för att upprepa samma sak upp emot 30 

gånger. Han beskriver att det kan vara svårt att anpassa tiden för att ha en liten genomgång med varje 

elev. Han anser att ungefär hälften av eleverna kommer att förstå genomgången, men inte alla, då blir 

det lättare för lärare att förklara för de andra eleverna som inte har förstått. 

”För mig är genomgången jätteviktig, annars det kan ta mycket mer tid, annars blir det som en liten 

genomgång med varje elev” (lärare A). 

Lärare B ser att genomgången kommer att hjälpa elever att höra matematikspråk. Läraren anger att 

matematiken har ett eget språk och genom lärarens genomgång kommer eleverna att lära sig detta 

språk. 

”Matematiken har sitt eget språk därför ska alla kunna vara med genom att antigen lyssna eller ta del 

i diskussionerna” (lärare B). 

Lärare E anger att genomgången skapar möjlighet att resonera matematiskt med elever och utifrån 

dessa resonemang utvecklar eleverna sina egna tankar.  

Två av de intervjuade lärarna (C och D) har en annan synpunkt kring gemensam genomgång. De 

beskriver att genomgången å ena sidan är bra och de brukar använda det ofta. Men å andra sidan be-

skriver de att lärarens gemensamma genomgång inte kan hjälpa elever som är svaga i ämnet eller de 

som har koncentrationssvårigheter. Enligt lärare C bidrar genomgången till att hjälpa de elever som 

är duktiga och lite mitt emellan. Men genomgången hjälper inte elever som är svaga i ämnet på 

samma sätt. De elever som är svaga i ämnet är ofta tysta och försöker inte ens räcka upp handen eller 

integrera med läraren. Dessa elever behöver mer stöd av läraren för att kunna förstå ämnet. 

”Jag tror att genomgången ofta är svår för de svaga eleverna, de behöver upprepa saker på lite enk-

lare nivå i deras egen takt, kanske individuellt” (lärare C). 

”Ibland måste man gå igenom vissa saker då man ändå ser att man får samma fråga flera gånger 

om. Det beror alltid på hur mycket de vill hänga med och om de kan koncentrera sig” (lärare D). 

4.1.5 Lärarnas uppfattning kring val av undervisningsmetod 

Alla lärarna är överens om att läraren bör anpassa sin undervisning efter sina elevers nivå. Alla anser 



 

 

att eleverna är olika och de har olika förutsättningar att förstå ämnet. Därmed bör läraren testa olika 

metoder för att kunna anpassa undervisningen till alla elever. Alla intervjuade lärare tycker att lära-

rens val av undervisningsmetod är beroende av elevernas nivå. 

”Man måste testa olika metoder för att komma fram till vilken metod som fungerar med den grup-

pen” (lärare D). 

Lärare B nämner att anpassning till elevernas nivå också bör bero på lärarens eget val, hur han/hon 

vill undervisa. Ibland försöker läraren anpassa sin undervisning till bara en del av eleverna för att 

undervisningen ska stämma överens med någon teoretisk metod eller modell. Men med en personlig 

anpassning från läraren som känner sina elever kan metoden bättre passa till fler elever. 

4.1.6 Lärarnas uppfattning kring grupparbete på matematiken 

Alla lärare betonar att grupparbete är ett bra sätt att möjliggöra för elever att diskutera matematiken 

tillsammans och att detta kan utveckla deras matematiska tankar. Genom ett samarbete kan eleverna 

lära sig av varandra och de kan även förklara för varandra på ett enkelt språk som de kan förstå.  

”Jag tror att när en elev förklarar något för någon annan kommer eleven att själv förstå mer” (lärare 

A). 

”Jag tycker att grupparbete är jättebra. Elever kan då prata om hur de tänker och resonerar med 

varandra, jag själv uppmuntrar mycket grupparbete” (lärare C). 

”Jag tycker att när elever sitter i grupparbete och löser olika problem tillsammans så blir de duktiga-

re i matte men även att de kanske känner att matte är roligare” (lärare D). 

”När elever sitter i grupp kan de lösa problemet utifrån olika synvinklar och genom att använda oli-

ka sätt” (lärare E). 

Lärare B beskriver att grupparbete är ett sätt som hjälper att ge en ny atmosfär i klassrummet istället 

för att läraren bara står framme vid tavlan och pratar eller att elever bara jobbar med läroböcker. Hon 

anser att en viktig förutsättning för ett lyckat grupparbete är att läraren hittar på specifika uppgifter 

som kan passa sina elever och inte lämnar dem till bara att sitta i en grupp och jobba med samma 

uppgifter som finns i läroboken. 

”När elever sitter och jobbar med olika uppgifter från läroböcker kan det ibland uppfattas som 



 

 

grupparbete, men själv tycker jag inte att det är grupparbete” (lärare B). 

Utifrån den synvinkeln att läraren bör finna en lämplig uppgift som kan passa för grupparbete. Lärare 

C och D beskriver att det är viktigt i grupparbete att läraren försöker tillämpa praktiska problemlös-

ningar som utgår ifrån elevernas verklighet. 

Lärare A och C kommenterar att grupparbete inte alltid kan hjälpa elever. Båda lärarna beskriver att 

grupparbete ibland kräver en gruppmedlem som är mer drivande och motiverar de andra eleverna i 

gruppen. De menar att när elever har koncentrationssvårigheter eller är stökiga kan det bli lite svårt 

med grupparbete. 

”Men jag använder inte grupparbete eftersom det finns elever som latar sig och inte låter andra ele-

ver jobba” (lärare A). 

”Jag tycker inte att det fungerar alltid. Ibland måste man ta eget ansvar för att kunna jobba i en 

grupp. Ibland sitter eleverna i en grupp och gör ingenting” (lärare D). 

4.1.7 Lärarnas  synpunkter  om  vilka  undervisningsmetoder  som  kan  stimulera mer  till 

matematikinlärning.  

Lärarnas perspektiv på vilka arbetsätt de tycker är mest lämpliga för att stimulera elever till matema-

tiklärandet har mer koncentrerats kring det praktiska och de muntliga momenten. 

Lärare A tycker även att det är bra att försöka variera undervisning: 

”Det är viktigt att använda flera saker; genomgångar, diskutera matematiken, laborativ matematik är 

viktigt, även dator som elever har tillgång till hemifrån.” 

Lärare B beskriver att elever är olika och att en del av eleverna tycker att de får ut mycket av muntli-

ga moment, när de hör och pratar skall de uttrycka sig muntligt och kan få känna att matematiken är 

rolig. Hon nämner att det är viktigt att försöka koppla saker till verkligheten, detta hjälper eleverna 

att öka sin förståelse för ämnet. 

Lärare C anser att alla elever bör arbeta utifrån samma sak för att göra det möjligt att diskutera med 

hela klassen. Hon betonar att man först ska ha en gemensam genomgång med hela klassen och sedan 

arbetar elever med olika uppgifter eller problemlösningar som utgår från samma princip. 



 

 

”Det kan vara att vissa elever känner att de förstå ämnet bättre. Då får de arbeta med djupare upp-

gifter som utgår från samma sak ” 

Lärare D beskriver att det är viktigt för en lärare att testa olika metoder för att kunna anpassa under-

visningen till sina elevers nivå. Hon anser att diskussion är underlättar för nästan alla elever. Hon 

betonar att, när det gäller svaga elever på ämnet, det är viktigt för lärare att sitta i små grupper med 

elever och diskutera och förklara ämnet.  

Lärare E säger: 

”Att använda mer av det praktiska är jätteviktigt, men det kan inte vara lätt för att man inte har till-

räckligt med tid, så det kan vara bra också att försöka diskutera mycket matematik tillsammans med 

elever”. 

4.2 Elevernas undersökningsintervju  

4.2.1 Elevernas upplevelser av matematikämnet  

Tre av fyra elever som har deltagit i denna undersökning är överens om att matematikämnet är ett 

viktigt ämne som man behöver i hela sitt liv. De betonar att man kommer att behöva matematiken 

t.ex. när man handlar eller betala räkningar. Därigenom anger de att man måste lära sig bra ämnet för 

att kunna få bra framtid och få bra yrke . 

”Det är ett jättebra ämne och man behöver det genom hela livet när man själv arbetar eller när man 

handlar” (elev B). 

”Jag tycker att matematiken är jättebra och vi kommer att behöva den mycket i livet, kanske med 

varannan sak” (elev D). 

Dessa elever som beskriver att matematiken är viktig, tycker de också att matematiken inte är så svår 

när man förstår ämnet, dvs. när man kan koncentrerar sig och vill engagera sig. De anser att det är 

väldigt viktigt att man själv vill lära sig, men att det ändå kan finnas vissa svårigheter med ämnet. De 

beskriver att det i matematiken finns vissa regler och formler som man måste kunna och förstå. Des-

sa regler upplevs som en grund för att man skall klara sig i ämnet och förstå ämnet bra. 

”Matematiken är ett stort ämne, det är inte bara ett plus två, utan det är mer än det, det finns vissa 



 

 

saker på matematiken som vi måste förstå” (elev A). 

En av de fyra intervjuade eleverna (elev C) skiljer sig i sin uppfattning och attityder till matematik-

ämnet . Han anger att matematiken är ett tråkigt och svårt ämne, och man hela tiden måste anstränga 

sig för att förstå det . Denna elev anger att han måste lägga mycket tid för att kunna förstå olika ma-

tematiska uppgifter.  

4.2.2 Elevernas tankar kring lärarens gemensamma genomgång.  

Tre av fyra intervjuade elever betonar starkt att lärarens förklaring och genomgång är väldigt viktigt 

för dem. De beskriver att det kan finnas vissa saker i boken som är svåra och att lärarens förklaring 

på tavlan ger mycket mer hjälp än om man sitter själv och arbetar med sin lärobok. De beskriver att 

även att läraren ibland delar ut uppgifter som är svåra att förstå utan hjälp från lärarens sida, därige-

nom kan det underlätta mycket sig med lärarens genomgång.  

”Lärarens genomgång är jätteviktigt men det kan vara svårt ibland för att förstå vad som står exakt i 

boken om läraren tar olika exempel på tavlan och frågar eleverna om de förstår blir det mycket lät-

tare för alla” (elev A). 

”Lärarens förklaring och genomgången är jätteviktigt för mig just när det handlar om början av var-

je kapitel… det hjälper att man ställer frågor om saker som man inte förstått” (elev B). 

”Lärarens genomgång är mycket viktigt för mig eftersom det ibland finns vissa saker som jag inte 

har förstått, så det blir lättare att förstå det genom att lyssna på läraren” (elev D). 

En av de intervjuade eleverna (elev C) tycker visserligen att lärarens gemensamma genomgång är 

viktigt för att förklara och underlättar förståelsen av ämnet men han tycker att det kan vara svårt att 

följa och förstå allt som lärare förklarar på tavlan. Han förklarar att han behöver mer hjälp och för-

klarning av lärare för att klara undervisningen. 

 ”Det kan kännas ibland att lärarens genomgång också är svår, då behöver jag mer förklaring för att kun-

na förstå.” 

 



 

 

4.2.3 Elevernas perspektiv kring självständigt arbete på matematikämnet.  

När frågan handlar om självständigt arbete skiljer sig elevernas uppfattningar åt. Tre av eleverna (A, 

B, D), som har lätt för matematik, berättar att de inte har några problem med att arbeta självständigt i 

matematiken. De betonar dock att det kan blir lättare om man följer lärarens genomgång och förklar-

ning innan att de börja arbeta självständigt med sina uppgifter. Dessa elever betonar att det är viktigt 

för dem att först ha en bra förståelse för arbetsmomentet för att kunna sedan arbeta självständigt och 

lösa olika uppgifter i sin egen takt. 

”Det kan vara lärarens genomgång en bra inledning för att vi kunna sedan arbeta självständiga med 

våra uppgifter” (elev A) 

Elev C, som tycker att matematiken är svår och tråkig, har däremot svårigheter med att arbeta själv-

ständigt med sina uppgifter. Denne betonar starkt att han behöver mycket hjälp av sin lärare att förstå 

matematiken. Han hävdar att han svårt att ta ansvar för sitt lärande i matematiken. Detta beror till 

stor del på att han upplever matematiken som ett svårt och förvirrande ämne.  

”I boken finns olika saker som är svårt att förstå, så det är inte lätt att man arbeta och lösa uppgifter 

utan att få förklarning hur man gör ” (elev C) 

4.2.4 Elevernas perspektiv på grupparbete  

När det gäller grupparbete betonar alla samtliga elever att grupparbete är intressant och att det är en 

bra arbetsform när uppgifterna är av problemlösningskaraktär. Att arbeta med en problemlösning 

upplevs lättare då man sitter tillsammans med sina klasskamrater och reflekterar tillsammans över 

problemet för att tillsammans kunna hitta en bra lösning. Grupparbetet gör, enligt eleverna, att man 

får se olika sätt att lösa ett problem. Dessa elever betonar att det ibland kan finnas vissa problem som 

man kanske inte kan lösa själv, och att det då känns mycket bättre att diskutera problemet tillsam-

mans med kamrater. 

  ”Det är bra att diskutera vissa problemlösningar som jag inte har förstått med kompisar istället för 

att fortsätta fundera själv utan att komma vidare” (elev A). 

Å andra sidan beskriver eleverna att det också kan vara jobbigt att sitta och arbeta i grupp när mate-

matiken bara gäller vanliga uppgifter som står i boken eller i arbetsblad. Eleverna anger att i detta 

fall fördrar de att arbeta själva i stället för att jobba i grupp. 



 

 

5 Diskussion och slutsats 

Resultatet av detta arbete visar att samtliga intervjuade elever föredrar lärarens gemensamma 

genomgång. Eleverna har angett att lärarens genomgång och förklarning är väldigt viktig och nöd-

vändig för deras matematikförståelse. Denna genomgång kan vara en bra inledning till att tydliggöra 

olika svåra matematiska moment innan eleverna börjar arbeta självständigt med sina matematikupp-

gifter. En elev av de fyra som intervjuades, som tycker att matematik är svårt, beskriver dock att det 

ibland också kan vara svårt att följa eller förstå lärarens genomgång. Denne upplever att genomgång-

en inte är tillräcklig och att han skulle behöva mer hjälp av läraren. 

Alla elever beskriver även att de fördrar att arbeta med grupparbete när uppgifterna är av problem-

lösningstyp. De anser att när de arbetar tillsammans med en problemlösning så lär de sig mycket av 

varandra genom att diskutera problemet tillsammans. Exempelvis tycker en elev att: 

”Jag tror att jag fördrar att arbeta med kompisar när det gäller problemlösningar. Då får man istället 

för en hjärna flera hjärnor som tänker”.  

Resultaten från intervjuerna med eleverna kan tolkas utifrån samma utgångspunkt som den proxima-

la zonen (utvecklingszonen) i Vygotskijs teori. Vygotskij hävdar i sin teori att barnen alltid befinner 

sig i förändring och att de kan lära sig tillsammans med en vuxen, eller en kompis, som kan mer än 

barnen själv. Därefter, och som nästa steg i lärandeprocessen, börjar barnet själv lösa olika problem 

utan att behöva hjälp från någon annan person.59 Vygotskij hävdar att: 

”All utveckling uppenbarar sig två gånger, först på en social och sedan på en individuell nivå; först 

som faktiska fysiska relationer mellan människor; sedan som tankerarbete inom individen”.60 

Resultatet av samtliga elevintervjuer har en tydlig koppling till teorin om utvecklingszonen. När ele-

verna beskiver att lärarens genomgång är väldigt viktig och hjälper dem att förstå olika svåra mate-

matiska begrepp, bekräftar eleverna vad Vygotskijs teori säger om att barnen lär sig genom att ta till 

sig information av en vuxen person och omvandla det till kunskap. Enligt Vygotskij är läraren här 

den vuxna personen som eleverna behöver för att stödja dem i att genomgå de olika stegen i lärande-

processen. Eleverna uttalat dock även att de vill arbeta med grupparbete när det gäller problemlös-

ningen. Även detta har koppling till Vygotskijs teori om att barnet lär sig av någon annan kapabel 
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kompis, vilket styrks av att eleverna uttrycker att de är lättare att arbeta tillsammans och diskutera 

problemet, istället för att fortsätta att fundera själva utan att komma vidare. Vygotskij hävdar i sin 

teori att det som individer lär sig, lär de av varandra.61 I anslutning till resultatet från intervjuerna 

med eleverna kan vi konstatera att samverkan mellan läraren och eleverna, och mellan eleverna till-

sammans, är en grund och kärna för elevernas förståelse till matematikämnet. Samt visar resultat att 

det inte är lätt för alla att arbeta självständigt på matematikämnet särskilt när det gäller elever med 

matematiksvårigheter.     

Utifrån bakgrunden till detta arbete och mina observationer från min verksamhetsförlagda utbildning 

samt utifrån min litteraturstudie i detta arbete ställde jag mig frågan: Hur kan eleverna i ett och sam-

ma klassrum utnyttja utvecklingszonen om de undervisas genom att läraren lämnar dem att arbeta 

själva med deras olika läroboksuppgifter, medan läraren hjälper elever vid behov? Kan verkligen det 

metodvalet att läraren lämnar elever att arbeta i sin egen takt betraktas som individualiserad under-

visning? 

Lärarens centrala roll är att undervisa elever; inte lämna elever att arbeta själva. Undervisning är inte 

bara ett ord utan är en aktivitet som ska ledas av läraren i form av olika aktiviteter och metoder.62 

Strandberg menar att: ”Aktivitet är kort och gott ett nyckelord i lärande, och aktivitet betyder verkli-

gen och bokstavligen att eleven gör något”.63 

Detta innebär att undervisningen måste utgå från olika aktiviteter tillsammans mellan lärare och de-

ras elever och ska syfta till att utveckla elevernas tankar kring ett visst innehåll. ”Undervisningsinne-

hållet ska bearbetas med hjälp av samtal, frågor och svar, diskussioner m.m.”.64 

Individualiserad undervisning är enligt läroplanen 1990:29 att undervisningens innehåll ska anpassas 

till varje elevs behov genom att undervisningsmetoden varieras. Individualiserad undervisning enligt 

denna läroplan innebär alltså inte att läraren skall ha kontinuerliga individuella kontakter med varje 

elev utan att läraren ska anpassa sin undervisning genom att ha olika arbetsätt och metoder som an-

passas till varje elevs behov. Enligt läroplanen 1990:29 är undervisning som utgår från att läraren 

skall undervisa varje enskild elev inte realistisk eftersom kontakttiden med varje elev i en vanlig 
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klass är väldigt kort och flyktig. Den sortens undervisning är inte heller önskvärd om skolan vill ut-

veckla samverkan mellan eleverna.65 

Analysen av intervjuerna med lärarna visar att 4 lärare av 5 har tolkat individualiserad undervisning 

på ett sätt som inte riktigt stämmer överens med de teorier och styrdokument som presenterats i den-

na uppsats. Av intervjuerna framgår att lärarna tycker att det är svårt eller omöjligt att individualisera 

undervisningen om man har 25 -30 elever i klassrummet. Lärarnas åsikter om hur det kan underlätta 

för att individualisera undervisningen har varierat. En del tycker att nivågruppering är det bästa sättet 

att möta varje elevs behov, d.v.s. genom att dela in elever i grupper där elever ligger på ungefär 

samma nivå. Andra lärare menar att diagnostiska prov är bästa sättet att anpassa och individualisera 

undervisningen. Detta kan tydliggöra att de lärarna har engagerat sig mest att beskriva hur de skall 

kunna möta varje elev genom en individuell kontakt med varje elev. 

Flera lärare betonar att för att kunna individualisera undervisningen skall läraren kunna möta varje 

enskild elev och ge den eleven en enskild uppgift, detta innebär att de skall ha fortlöpande individu-

ella kontakter med varje enskild elev. Min tolkning till detta är att lärarna då inte har tillräcklig insikt 

om vad individualiserad undervisning innebär, även om de använder och genomför olika arbetsätt i 

sin dagliga matematikundervisning och de medvetna om vilka undervisningsmetoder kan hjälpa sina 

elever och stimulera dem i matematikinlärning som undersökningen har visat. 

Utifrån intervjuerna verkar det som om de betraktar individualiserad undervisning utifrån en enda 

synvinkel och riskerar att missa den pedagogiska poängen med att individanpassa undervisningen. 

Lärarna verkar inte tolka individualiserad undervisning utifrån ett sociokulturellt synsätt vilket ver-

kar skapa en feltolkning av läroplanen.  

Det bör dock påpekas att en av de intervjuade lärarna har beskrivit individualiserad undervisning 

utifrån samma synvinkel som läroplanen. Hon betonar att individualiserad undervisning inte är att ge 

varje elev en enskild uppgift utan att alla ska undervisas utifrån ungefär samma sak, d.v.s. att läraren 

skall anpassa undervisningen enligt elevernas behov men utifrån samma innehåll, inte att lämna ele-

ver att arbeta med olika läroböcker. 

Läraren kommenterar att det kan finnas en del duktiga elever som snabbt blir klara inom ett visst 

område. Dessa elever behöver utmaningar för att kunna fortsätta att utveckla sina tankar och komma 
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vidare i läroprocessen. Då kan det vara bättre om läraren delar ut andra svårare uppgifter till de duk-

tiga eleverna i stället för att i en vanlig klass dela ut olika läroböcker, vilket kan påverka andra svaga-

re elever negativt och leda till sämre inlärning. Min tolkning till detta är att den läraren betraktar in-

dividualiserad undervisning utifrån en universell synvinkel. Hon är medveten om att elever har olika 

förutsättningar till lärandet men ändå skall de undervisas som en hel grupp, samtidigt som läraren tar 

hänsyn till nivåskillnaden mellan olika elever.  

Utifrån en jämförande tolkning av läroplanen och Vygotskijs teori om utvecklingszonen så menar jag 

att grundtankarna om individualiserad undervisning är likartade. Läroplanen och Vygotskijs teori har 

två gemensamma utgångspunkter. För det första är elevers behov av en lärare som hjälper och vägle-

der dem till att nå de olika stegen i lärandeprocessen stort. För det andra är samverkan mellan elever-

na och samverkan med deras lärare en viktig del i deras inlärning.      

Den väsentliga innebörden av individualiserad undervisning kan därför inte riktigt uppnås genom 

nivågruppering där eleverna har samma förståelse till ämnet och därmed inte kan lära så mycket av 

varandra när de arbetar med problemlösning. Undervisningen kan inte heller gagna elever när läraren 

lämnar elever att arbeta själva utifrån sina egna initiativ. 

Dysthe refererar till Vygotskij när hon säger att elever inte kan uppnå nästa steg i utvecklingszonen 

om undervisningen inte syftar till någon förändring. Detta kan inte heller uppnås genom att bara 

lämna eleven att arbeta utifrån sitt eget initiativ eller genom att undervisningen anpassas till den nivå 

som eleverna redan ligger på.66  

Resultatet av samtliga intervjuer med lärare bekräftar denna tanke om att undervisningen inte gagnar 

alla elever när de arbetar utifrån sitt eget initiativ. Lärarna menar att det är svårt att lägga ansvar på 

alla elever och få dem att arbeta självständigt och ta eget ansvar för sina studier då det finns vissa 

elever som är svaga i ämnet. Dessa elever är ofta beroende av lärarens hjälp och stöd. En lärare be-

skriver att eleverna som känner att matematik är svårt och tråkigt försöker de undvika matematiken. 

Därmed behöver de hela tiden hjälp och stöd från lärarens sida. Här kan man ställa sig en annan frå-

ga i anslutning till en undervisning som utgår från att elever ska arbeta själva och få hjälp av lärare 

vid behov: Ska man ta för givet att de elever som försöker undvika matematiken ber läraren om hjälp 

när de behöver det, eller kommer de att syssla med något annat under lektionen? 
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Intervjuerna visar också att de deltagande lärarna i undersökningen är överens om att elevernas för-

ståelse av ämnet har stor betydelse för deras attityder till ämnet. Lärarna anger att när eleverna börjar 

förstå ämnet, så börjar de känna sig trygga och får motivation att arbeta vidare och utveckla sina oli-

ka matematiska tankar. Enligt Strandberg öppnas det för eleverna en vidare värld när eleverna blir 

delaktiga och har kontakt med uppgiftens ”poäng”. Elevernas inre motiv kan inte skapas från ingen-

ting utan kräver gemensamma interaktioner mellan lärare och elever, och eleverna tillsammans. Om 

denna interaktion saknas mellan dem, kommer eleverna att sakna det råmaterial som lägger grunden 

till förståelse och motivation. Strandberg skriver att:  

”Att förstå en poäng kan vara att förstå en vetenskaplig kod. En sådan kommer inte in i barnets hu-

vud med någon enkel informationsförmedling eller på något annat enkelt sätt. För att förstå veten-

skapliga koder (dolda för våra sinnen som de är) krävs för det första att eleven bjuds in till en ut-

vecklingszon- där barnets konkreta processer får möta vetenskapliga processer.”67 

Lärarna konstaterar också i denna undersökning att ett bra sätt att stimulera eleverna till lärande är att 

diskutera och praktisera matematiken. Detta innebär att elever skall uppleva matematiken i praktiken 

genom att arbeta med grupparbete, laborativ matematik, eller genom att diskutera matematik till-

sammans med varandra och med sin lärare. På så sätt befäster de mer matematisk kunskap. Malmer 

menar att: ”Andras reaktioner och åsikter tvingar oss att förtydliga det egna ställningstagandet och 

utvecklar därmed också tänkandet och möjligheten till ett fördjupat lärande”68 

Utifrån min undersökning som visar på olika teorier och lärares perspektiv har jag kommit fram till 

att en god undervisning bör utgå från olika arbetsätt, där läraren varierar sin undervisning genom att 

använda sig av olika undervisningsmetoder för att kunna möta varje elevs behov. Undervisningen bör 

utgå från olika arbetsformer såsom genomgångar, grupparbete, dialog och diskussion. Malten menar 

att: ”Läraren/lärarlaget har stor frihet att bestämma arbetsätt och arbetsformer i undervisningen. 

Det finns dock ingen ”idealmetod”, snarare är variation den bästa lösningen”.69 

Härmed är lärarens roll central och grundläggande för elevernas inlärning, inte bara i matematiken 

utan i alla ämnen. Lärarens uppgift är att undervisa, skapa intresse, stödja elever och hjälpa elever att 

uppnå det ändamålsenliga lärandet.  
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6 Sammanfattning  

Syftet med detta arbete var att undersöka hur självständigt arbete och gemensamma genomgång i 

matematik upplevs av elever och lärare. Samt vilket betydelse idéer om individualisering har för un-

dervisning.  

Undersökningen i detta arbete genomfördes med hjälp av den kvalitativa metoden i form av intervju-

undersökning och analysen baseras på fenomenografisk metod. Intervjuundersökningar utfördes med 

både lärare och elever på två olika högstadieskolor. Syftet med lärarnas intervjuer var att undersöka 

olika av lärares perspektiv kring deras metodval i matematikundervisning, medan elevintervjuerna 

riktades mot att undersöka elevers upplevelser och perspektiv kring matematikundervisningen.  

Resultatet av lärarnas intervjuer visade å ena sidan att de deltagande lärarna hade flera gemensamma 

synpunkter kring vilka undervisningsmetoder som kan stimulera och hjälpa elever att förstå mer äm-

net. Å andra sidan hade lärarna också varierande uppfattningar kring individualiserad undervisning . 

Resultatet av elevintervjuerna visade att samtliga respondenter upplever att lärarens gemensamma 

genomgång kan stödja deras förståelse till ämnet. De ansåg att lärarens förklarningar på tavlan kan 

vara till stort hjälp för att underlätta förståelse av matematiska moment, men det kan ibland vara 

svårt att förstå eller följa lärarens gemensamma genomgång, särskilt när det gäller elever som har 

svårigheter i matematikämnet. 
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8 Bilaga 1 

 

1. Hur länge har du jobbat som mattelärare? 

2. Hur uppfattar du individualiserad undervisning? 

3. Tycker du att det är lika lätt för alla elever att ha egen ansvar och arbete självständigt med upp-

giftslösningar, eller är de beroende ofta av lärarens genomgång och förklarning?  

4. Tycker du att undervisningsmetod i matematiken påverkar elevernas förståelse och attityder till 

matematikämnet? 

5. Kan lärarens gemensamma genomgång underlätta elevernas matematikinlärning?  

6. Tycker du att lärarens undervisningsmetod urval är beroende av elevernas nivå? 

7. Vad tycker du om grupparbete i matematikämnet? 

8. Vilken undervisningsmetod tycker du som mattelärare är mer lämplig att hjälpa och stimulera 

elevernas till ämnet?  

 

 

 

 

 

 



 

 

9 Bilaga 2 

Intervjuguide för elevintervjuer 

1. Vad tycker du om matematikämnet? 

2. Hur viktig är lärarens gemensamma genomgång för dig? 

3. Hur upplever du självständigt arbete i matematiken? 

4. Vad tycker du om grupparbete? 

 


