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The aim of my study is to examine how six teachers discuss their choices of work methods in teaching 

mathematics, as well as the methods they are currently using and what they have based their choices on. 

This study also covers how these teachers approach educational planning and where they get inspiration 

for their teaching material, and finally the advantages and disadvantages of each method according to 

the teachers. To be able to fulfill my purpose of this study some questions had to be considered: How do 

these teachers approach the planning of studies of mathematics and where do they find ideas for their 

lesson planning? Which methods do these teachers use in the teaching of mathematics and what are the 

reasons behind their choices of methods? Which advantages and disadvantages do these teachers see in 

the methods they use during the teaching of mathematics? This is a qualitative study, mainly based on 

qualitative research interviews according to an interview guide. Six teachers, from five different 

elementary schools, grade 1- 3, have been interviewed for this study. When analyzing the assembled 

data, I have used theories of Vygotskij and Dewey. 

 

The interviewed teachers stated that it is the goals of the syllabus that determine the content of the 

lessons. The inspiration for the education of mathematics is different between the teachers although 

many of them reported that the internet is a great source of inspiration. The teachers in this study stated 

that they primarily work with the textbook, dialogues, group assignments, solving problems and 

practical mathematics. All the teachers considered these methods to be beneficial for the students’ 

comprehension. One of my conclusions is that the teachers of my study have diversity in their work 

method of mathematics. That the students are motivated and interact with each other to learn 

mathematics are other important aspects of the learning process.  
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1. Inledning 
 

De flesta känner säkert igen uttalanden som ”matematik är svårt”, ”enformigt” och ”bara till för de som 

är smarta”. Mats Andersson skriver att detta är negativa attityder och föreställningar kring ämnet 

matematik som ofta förekommer bland människor, både vuxna och barn. När elever i tidiga skolår 

uttrycker matematik som svårt och trist kan en av orsakerna till detta vara att lärare fokuserar för mycket 

på mätbara prestationer hos elever istället för att bygga matematiken på elevers intressen. Genom att 

använda elevers kreativa förmåga och utgå från elevers intressen kan läraren väcka elevers nyfikenhet 

och lust för ämnet matematik (Andersson, 2006: 10f).  

 

Hur ska lärare gå tillväga för att fånga elevers intresse för att vilja lära matematik som för många 

människor, både vuxna och barn ofta upplevs som ett svårt och abstrakt ämne? Genom att göra 

matematikundervisningen spännande, inspirerande och variationsrik kan man väcka intresset hos 

eleverna och motivationen för att lära matematik kan växa. I läroplanens mål att sträva mot står det att 

”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära” (Lpo 94: 9). I detta citat 

från läroplanen ligger det ett stort ansvar på läraren att kunna stimulera och motivera varje elev till att 

vilja lära. Ett exempel på hur detta kan ske var jag med om under min verksamhetsförlagda utbildning i 

en årskurs ett. Efter rasten kom läraren in med en låda i sin famn och med en nyfiken blick i ögonen och 

med spänning i rösten säger läraren: 

 

- Nu har jag något viktigt att tala om för er, under rasten kom en mystisk figur och lämnade denna 

låda till mig som är full av olika saker. Denna figur bad mig att ni ska gruppera er i grupper om 

fyra elever i varje grupp för att sedan få ett uppdrag som finns i denna låda. Kan ni snälla hjälpa 

mig att lösa dessa problem så jag inte behöver göra alla dessa uppdrag själv? (Lärare) 

Jag kunde genom att studera elevernas kroppsspråk och uttryck se hur de blev fulla av entusiasm och 

nyfikenhet. Eleverna grupperade sig snabbt och snart var arbetet med de olika 

problemlösningsuppgifterna i full gång. De diskuterade och funderade och emellanåt hördes ett gott 

skratt från någon av grupperna. I arbetet med dessa uppgifter ingick många olika moment som t ex 

matematik, samarbete, språk, dialog mm. Det engagemang och lust som infann sig i klassrummet var en 

glädjande nyhet för mig, att det faktiskt finns lärare som arbetar med att göra matematikundervisningen 

rolig, spännande och variationsrik och att detta sedan resulterar i stort engagemang och motivation hos 

eleverna. Berit Bergius och Lillemor Emanuelsson skriver att när elever får ha roligt, diskutera, hjälpa 

varandra och använda språket når de framgång på ett positivt sätt (Bergius, Emanuelsson, 2008: 7).  
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Med detta som grund vill jag nu undersöka hur lärare i årskurs 1- 3 resonerar kring olika metoder i 

matematik och vilka metoder de använder sig av samt vilka för- och nackdelar dessa lärare ser med 

respektive metod.  

1.1 Syftesbeskrivning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur sex lärare i årskurs 1- 3 resonerar kring val av 

arbetsmetoder i matematikundervisningen och vilka metoder de använder sig av samt vilka skäl lärarna 

har för att välja dessa metoder. Jag vill även undersöka hur dessa lärare går tillväga när de planerar 

undervisningen och varifrån de får idéer till lektionsunderlag samt ta reda på vilka för- och nackdelar 

dessa lärare ser med respektive metod. 

1.2 Frågeställningar 
 

För att kunna besvara mitt syfte ställer jag mig följande frågor: 

 

• Hur beskriver dessa lärare att de går tillväga när de planerar matematikundervisningen och 

varifrån hämtar de idéer att bygga undervisningen på? 

• Vilka metoder beskriver dessa lärare att de använder sig av i matematikundervisningen och vilka 

skäl har de för att välja dessa metoder?  

• Vilka fördelar och nackdelar ser de här lärarna med de metoder som de använder sig av i 

matematikundervisningen?       

2. Bakgrund 
 

I kursplanen för matematik understryker skolverket att grundskolan ansvarar för att elever utvecklar 

sådana kunskaper i matematik att eleverna i framtiden kan fatta kloka beslut i olika situationer i 

samhället (Skolverket, 2000: 1). Madeleine Löwing, universitetslektor och lärarutbildare skriver i boken 

Matematikundervisningens dilemman, hur lärare kan hantera lärandets komplexitet (2006) att om det 

ska bli möjligt för alla elever att inhämta sådana kunskaper i matematik att de kan fatta välgrundade 

beslut i framtiden, måste varje elev förstå innebörden i det som de lär sig på ett sådant sätt att 

kunskaperna kan generaliseras för att användas i nya situationer. Eleverna måste även kunna använda de 

inhämtade kunskaperna till att bygga upp ny matematikkunskap (Löwing, 2006: 115).  

 

I statens offentliga utredningar går det att läsa i rapporten Att lyfta matematiken- intresse, lärande, 

kompetens om den satsning som matematikdelegationen på uppdrag av regeringen gjorde för att öka 
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intresset för matematik. Under lång tid har det uppmärksammats att elevers intresse för matematik och 

kunskaperna i ämnet gradvis försämrats, varav regeringens avsikt med denna satsning var att öka elevers 

kunskaper i matematik och tydliggöra de riktlinjer som ligger till grund för undervisningen i matematik 

(SOU: 2004: 11ff).  

 

Alla ungdomar, oberoende av personlighet, kön, social och etnisk bakgrund skall få 

möjlighet och stöd att lära sig matematik. Denna likvärdighet innebär inte att alla skall få 

samma undervisning, tvärtom förutsätter den en varierad undervisning där hänsyn tas till 

de studerandes särskilda möjligheter eller svårigheter (SOU: 2004: 82). 

 

Detta vill jag förstå som att alla elever oavsett bakgrund har rätt till det stöd som just de behöver för att 

lära sig matematik. Vidare kan jag av citatet förstå att skolan ska se till elevers möjligheter men även ta 

hänsyn till elevers olika svårigheter.  

 

I rapporten Att lyfta matematiken– intresse, lärande, kompetens står det vidare att olika arbetssätt med 

lärarledda genomgångar, diskussioner, laborativt arbete, problemlösning och arbete i grupp bidrar till att 

göra matematiken mer begriplig och meningsfull för eleverna. Ett undersökande arbetssätt med aktiva 

elever förespråkas framför ett arbete med läroboken. Trots detta används läroboken i stor utsträckning 

idag i undervisningen i matematik vilket ofta leder till monotona lektioner. Eleverna måste i högre grad 

än vad som sker idag, få diskutera och argumentera inom ämnet matematik (SOU: 2004: 131). Av detta 

kan jag förstå att man inte är helt nöjd med den matematikundervisning som idag ligger till grund för 

elevers lärande i matematik.  

 

Under år 2001- 2002 genomfördes en kvalitetsgranskning på uppdrag av skolverkets 

kvalitetsgranskningsnämnd där skolor i 40 kommuner undersöktes för att ta reda på hur elevers lust att 

lära matematik väcks i skolorna. I den slutgiltiga rapporten Lusten att lära- med fokus på matematik 

finns olika exempel från de representerade skolorna som deltagit i undersökningen, där det beskrivs hur 

lusten för matematik väcks i dessa skolor och hur man som lärare sedan håller intresset för matematik 

vid liv bland eleverna. I rapporten framgår det att undervisningen i hög grad präglas av läroboken som 

verktyg, vilket många elever i undersökningen uppger leder till trista lektioner. Eleverna efterlyser andra 

arbetsformer och innehåll under matematiklektionerna men hänvisas av läraren att räkna i boken. Av 

samtliga elever som deltagit i undersökningen anges läraren som den viktigaste faktorn till lusten och 

motivationen att vilja lära. De lektioner som eleverna uppger är mest stimulerande är när de ges 

möjlighet att samtala med varandra och arbeta med problemlösning i grupp. Dessa lektioner, när 
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eleverna är aktiva och kreativa i sitt lärande ligger dock i skuggan av arbetet i läroboken. En 

undervisning som präglas av variation, flexibilitet och undviker det monotona stimulerar elevers olika 

sätt att tänka och lära vilket leder till att fler elever kan tillgodogöra sig matematikundervisningen och 

finner den meningsfull (Skolverket, 2003: 2ff, 30ff).   

2.1 Styrdokument 
 

Lärare som arbetar i skolan har flera styrdokument att förhålla sig till och som både skolan och lärarna 

har skyldighet att rätta sig efter. Jag kommer nedan att presentera några av de punkter som jag anser 

vara mest relevant för denna undersökning ur läroplanen (Lpo 94) och kursplanen för matematik 

(Skolverket, 2000).  

 

I Läroplanens mål att uppnå står det att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

ska behärska det grundläggande matematiska tänkandet och kan använda dessa kunskaper i vardagslivet 

(Lpo 94: 10). Detta kan förstås som ett övergripande mål som beskriver att det är skolans ansvar att 

varje enskild elev tillägnar sig sådana matematiska kunskaper att de kan använda dem i vardagen. Varje 

elev har olika förutsättningar för att lära vilket innebär att skolan behöver anpassa undervisningen efter 

varje enskild elev. I läroplanen kan man läsa följande: 

 

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

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Lpo 94: 4).  

 

Av detta citat kan jag förstå att oavsett vilka behov elever har är skolan skyldig att rätta undervisningen 

efter eleverna, det är inte eleverna som ska anpassa sig efter undervisningen.  

 

Läroplanen beskriver skolans alla uppdrag och ett av dessa uppdrag är att skolan ska främja elevers 

utveckling. Detta sker genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer 

(Lpo 94: 6). Av detta utdrag från läroplanen kan jag förstå att skolan ska variera både innehållet och 

arbetsformerna i undervisningen för att elevers utveckling ska främjas. Även kursplanen för matematik 

lägger vikt vid varierade arbetsformer: 
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För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 

problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 

uttrycksformer (Skolverket, 2000: 2). 

 

Detta citat hämtat ur kursplanen för matematik uttrycker tydligt att elever behöver få arbeta både 

kreativt och delta i aktiviteter med problemlösning för att nå framgång i matematik. 

 

I kursplanen för matematik står det att eleverna i slutet av det tredje skolåret ska ha förvärvat sådana 

kunskaper i matematik som behövs för att: 

 

• Eleven ska kunna tolka elevnära information med matematiskt innehåll. 

• Eleven ska kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp 

av vardagligt språk, grundläggande matematiska begrepp och symboler, tabeller och bilder. 

• Eleven ska kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lösningsmetoder 

och räknesätt samt uppskatta och reflektera över lösningar och dess rimlighet. 

(Skolverket, 2000: 2f) 

Av dessa punkter som beskriver vad eleverna ska kunna i slutet av det tredje skolåret går det att förstå 

att elever behöver möta ett varierat arbetssätt med ett variationsrikt innehåll i matematik för att eleverna 

ska ges möjlighet att nå dessa punkter som presenterats. Det rör både den muntliga och problemlösande 

aktiviteten samt förmågan att kunna uppskatta och reflektera över lösningar. 

3. Teoretisk referensram och centrala begrepp 
 

Det finns många filosofer och pedagoger som haft olika teorier om barns lärande och utveckling. De två 

filosofer och pedagoger som jag funnit mest relevanta för denna undersökning är John Dewey och Lev 

Semenovich Vygotskij. Jag kommer nedan att presentera de begrepp jag funnit mest centrala för min 

studie nämligen lärande, samspel och lust/motivation utifrån Deweys och Vygotskijs teorier. Att jag 

definierar lust och motivation som ett begrepp beror på att dessa begrepp ofta används synonymt i olika 

böcker och texter. 

3.1 Lärande 
 

Gerd Arfwedson, universitetsadjunkt har tillsammans med Gerhard Arfwedson, universitetslektor tolkat 

Deweys syn på lärande. Enligt Arfwedson och Arfwedson ansåg Dewey att lärande innebär att elever är 



6 
 

aktiva och sökande under processen då kunskap inhämtas. Vidare menade Dewey att det är under denna 

aktivitet som eleverna lär sig, därav använder han sig av uttrycket ” learning by doing” (Arfwedson, 

Arfwedson, 1998: 42). Detta bör förstås som att Dewey uppfattar lärande som en process där elever 

aktivt söker efter kunskap. Dewey utgår från att elever behöver experimentera och arbeta konkret för att 

lära sig och det är detta som är Deweys specifika tankar om elevers lärande.  

 

Dewey lägger tonvikt vid att utbildningen bör ta sin utgångspunkt i elevernas intresse och aktiviteter. 

Genom att elever får vara kreativa och pröva kan de nå lärande och förståelse. Att utgå från elevers 

vardagsliv och knyta samman skolans ämnen med vardagen underlättar för elevernas förståelse av olika 

ämnen, detta är en av skolans viktigaste uppgifter enligt Dewey. När elever inte kan se sambandet 

mellan skolan och hemmet finner de ofta undervisningen meningslös (Dewey, 2004: 94ff). 

 

Även Vygotskij har skrivit om lärande. Professorn Philip Hwang och universitetslektorn Björn Nilsson 

skriver om Vygotskijs syn på lärande och understryker att Vygotskij utgår från det sociokulturella 

perspektivet då Vygotskij menade att barns lärande sker i skuggan av den kultur och den sociala 

omgivning som barnet växer upp i. En annan aspekt av Vygotskijs syn på lärande är språket. Enligt 

Hwang och Nilsson framhäver Vygotskij språket som det främsta verktyget till barns lärande. Genom 

språket lär sig barnet att hantera problem som uppstår och kan genom språket tolka och förstå 

omgivningen (Hwang, Nilsson, 2003: 49). Detta bör förstås som att Vygotskij lägger stor vikt vid 

språket för elevers förståelse och lärande. 

 

Författarna Ivar Bråten och Anne Cathrine Thurmann- Moe skriver om Vygotskijs proximala 

utvecklingszon. Med detta menade Vygotskij enligt författarnas tolkning att för att barn ska utveckla 

kunskap behöver vuxna eller andra som har mer kunskap än barnet själv skapa inlärningssituationer som 

är ett steg över det barnet redan kan, då kan barnet nå maximalt lärande (Bråten, Thurmann- Moe, 1998: 

105). Vygotskij beskriver denna utvecklingszon enligt Hwang och Nilsson som en byggnadsställning 

när man bygger ett hus, där de vuxna är själva ställningen som stöttar och främjar barnets inlärning 

genom att utforma nya mål som för barnet är uppnåeliga (Hwang, Nilsson, 2003: 50). 

3.2 Samspel 
 

Samspel är ett annat viktigt begrepp hos både Dewey och Vygotskij. Arfwedson och Arfwedson skriver 

att en av skolans främsta uppgifter enligt Dewey är att träna elever att samarbeta för att nå gemensamma 

mål. Samtidigt som elever i ett gemensamt arbete lär sig om ämnet som de arbetar med, främjas också 
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kommunikationen och barnet får då en språklig träning parallellt med ämneskunskaperna (Arfwedson, 

Arfwedson, 1998: 42, 64). Enligt Dewey är det genom det sociala samspelet elever emellan och mellan 

lärare och elev som elever lär sig sociala regler och förstår olika sammanhang med hjälp av varandra. 

Att arbeta tillsammans främjar elevers inlärning (Dewey, 2004: 17). Av detta går det att förstå att 

Dewey ser det sociala samspelet som en viktig faktor för elevers lärande och förståelse. Han beskriver 

inte ingående att skolans ämneskunskaper förstärks genom det sociala samspelet. I stället går det att 

förstå att Dewey indirekt menar att genom det sociala samspelet lär sig elever både de sociala regler som 

råder och ämneskunskaperna förstärks. Det går vidare att förstå att Dewey i sitt sätt att se på inlärningen, 

med experiment och ett konkret arbete som naturliga inslag i undervisningen, utgår från att dessa 

moment sker i ett samarbete mellan elever.  

 

Även Vygotskij har skrivit om det sociala samspelet och dess betydelse för elevers utveckling. Ett av 

hans viktigaste perspektiv på lärande är det sociokulturella perspektivet. Bråten och Thurmann- Moe har 

tolkat Vygotskijs syn på lärande. Vygotskij utgår från det sociokulturella perspektivet vilket innebär att 

kulturellt bestämda färdigheter gradvis överförs från andra och införlivas i det egna tänkandet hos 

barnet. Med det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt för lärande menade Vygotskij enligt 

Bråten och Thurmann- Moe att elevers lärande med fördel sker i det sociala samspelet. När elever 

samspelar med omgivningen kan en utveckling ske (Bråten, Thurmann- Moe, 1998: 103ff, 114).  

3.3 Lust/motivation 
 

Det tredje begreppet jag vill ta upp är lust och motivation. Dewey menade att det är lärarens uppgift att 

stimulera och motivera eleven att vilja lära. Detta gör läraren genom att utgå från elevens aktivitet och 

den kunskapsnivå som eleven befinner sig på. Genom att läraren knyter an utbildningen till de 

aktiviteter som eleverna utför spontant och som är av elevernas intresse kan motivationen för ämnet öka 

menar Dewey (Dewey, 2004: 46). För att elever ska motiveras att vilja lära skriver Arfwedson och 

Arfwedson att eleverna enligt Dewey behöver en engagerad lärare som stödjer dem och kan plocka fram 

det material som de för tillfället behöver för att inhämta kunskap inom ett specifikt område (Arfwedson, 

Arfwedson, 1998: 42). Utifrån dessa författares tolkningar av Dewey och hans sätt att se på 

lust/motivation går det att förstå att om elever ska motiveras att vilja lära krävs en engagerad lärare, som 

kan avgöra vad varje enskild elev behöver för stöd eller verktyg för att stimuleras på sin nivå. Dewey 

lägger ett stort ansvar på lärarna som ska motivera och stimulera eleverna att vilja lära.   
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Vygotskij har enligt Bråten och Thurmann- Moes tolkning inte gett motivation som begrepp någon 

större plats i sin teori men man kan förstå Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen som en 

del av begreppet motivation. Vygotskij ansåg att allt lärande handlar om en kulturell överföring som 

med fördel sker med hjälp av språket mellan individer. På så sätt är innehållet i undervisningen redan 

bestämt. Det som är utmaningen är att skapa meningsfulla och stimulerande undervisningstillfällen som 

ställer rimliga krav på eleven. Med detta menas att kraven ska vara mellan det som eleven redan kan och 

den kunskap som eleven är på väg att erövra. Det betyder att eleven behöver ställas inför krav som 

ligger ett steg över vad eleven kan klara på egen hand för att eleven ska finna stimulans och utmaning i 

det som ska läras (Bråten, Thurmann- Moe, 1998: 109).  

 

Hwang och Nilsson tolkar Vygotskijs syn på begreppet lust/motivation som att det är den vuxne som 

ska väcka intresse hos eleven, ställa följdfrågor på det som eleven försöker klara av och ge 

återkopplingar, allt för att eleven inte ska tröttna. Det är viktigt att den vuxne genom rimliga krav låter 

eleven lyckas och visar på den kunskap eleven har för att eleven i fortsättningen ska motiveras att vilja 

lära. Om den vuxne ställer för höga krav kan det resultera i misslyckande för eleven, vilket kan bidra till 

att eleven tappar motivationen att vilja lära (Hwang, Nilsson, 2003: 50, 200).  

4. Tidigare forskning 
 

Det finns ett brett forskningsfält inom ämnet matematik som tar upp diskussioner kring olika metoder 

och hur dessa olika metoder gynnar eller missgynnar elevers förståelse av matematik. Många forskare 

har genomfört undersökningar inom detta ämne, vilket har gjort det komplicerat för mig att välja bland 

all den tidigare forskning som finns tillgänglig. Jag kommer nedan att presentera den forskning som jag 

funnit mest relevant för denna studie. 

4.1 Anpassa och planera undervisningen 
 

Madeleine Löwing är lärareutbildare och har gjort en empirisk studie där hon under ett antal 

matematiklektioner observerar vad som händer under lektionerna och hur lärarna går tillväga i olika 

situationer som uppstår. Löwing skriver i boken Matematikundervisningens dilemman, hur lärare kan 

hantera lärandets komplexitet (2006) att när hon analyserade sitt material upptäckte hon vilket stort 

ansvar det vilar på läraren att planera lektioner där arbetssätt och arbetsformer stödjer alla elevers olika 

förutsättningar att lära. Samtidigt måste lärarens planering i matematik ta utgångspunkt i de mål som 

beskriver vad eleverna faktiskt ska lära sig. Elever har olika ambition, motivation och förkunskaper 

vilket kräver en individualisering i undervisningen för att alla elever ska kunna tillgodogöra sig 
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matematiken. Det är även lärarens uppgift att skapa en god arbetsmiljö och ett arbetsklimat som gör det 

möjligt för eleverna att lära (Löwing, 2006: 159, 190f).  

 

Matematikprofessorn och matematikpedagogen Gudrun Malmer skriver i boken Bra matematik för alla, 

nödvändigt för elever med inlärningssvårigheter (2002) att elever kommer till skolan med olika 

erfarenheter och förutsättningar för matematik, vilket gör det nödvändigt att anpassa undervisningen 

efter varje enskild elev. För en del elever upplevs matematik som avancerat och svårt och för andra är 

det inga problem. Malmer skriver vidare att när läraren utgår från elevers intressen och tidigare 

erfarenheter i planeringen av lektioner kan elever lättare bygga på ny kunskap i matematik och få en 

större förståelse av matematiken, vilket ökar motivationen för elevers lärande i matematik. Alla elever 

behöver uppleva lust, motivation och glädje för att inse att ämnet matematik är meningsfullt inför 

framtiden. Detta kan endast ske då läraren ger eleverna stort utrymme under lektionerna att arbeta med 

de uppgifter och i den takt som de har förutsättningar för samt använda sig av de metoder som gynnar 

respektive elevs inlärning (Malmer, 2002: 28, 31). 

4.2 Med lärobok som verktyg 
 

Malmer skriver att de olika förutsättningar som elever har vad gäller att lära matematik gör det inte 

möjligt att alla elever utgår från en och samma bok och förväntas räkna i samma takt. Många lärare har 

under en lång tid arbetat med läroboken i matematik vilket gör att de har svårt att föreställa sig hur de 

skulle gå tillväga med matematikundervisningen utan lärobok. Malmer skriver vidare att ett stort antal 

lärare anser att det är en trygghet att följa en lärobok i arbetet med eleverna och att detta inte ska anses 

vara någon nackdel för elevernas förståelse av matematiken eftersom läroboksförfattarna bör vara 

kunniga inom sitt område. Lärare som utgår från en lärobok i matematik uppger ofta att de inte har tid 

att använda sig av alternativa metoder i matematik som diskussioner och laborativ matematik eftersom 

de då kommer efter i boken. På detta vis blir boken en måttstock och ett stressmoment för både lärare 

och elever (Malmer, 2002: 28ff).  

4.3 Ett laborativt och kreativt arbetssätt  
 

Löwing skriver att laborativt och konkret material ofta används synonymt. Det som menas med 

laborativt eller konkret material är att man som lärare ger elever tillfällen att använda sig av ett material 

i matematikundervisningen. Löwing nämner cuisenaires räknestavar, logiska block och pengar som 

några ofta förekommande laborativa material. Att använda laborativt material i 
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matematikundervisningen är ett sätt att synliggöra matematiken för eleverna och på så sätt underlätta 

elevers inlärning av matematik (Löwing, 2006: 115, 128f). 

 

Elisabet Rystedt och Lena Trygg har lång erfarenhet av arbete med matematik i grundskolan. Rystedt 

och Trygg har skrivit en avhandling byggd på empiriska studier om hur lärare väcker lusten för 

matematik hos elever. Avhandlingen är sammanställd i boken Matematikverkstad, en handledning för 

att bygga, använda och utveckla matematikverkstäder (2005). Rystedt och Trygg skriver att för många 

elever kan ett laborativt arbetssätt fungera som en länk mellan den konkreta matematiken och den 

abstrakta. För att elever ska kunna se sambandet mellan det konkreta och abstrakta krävs en kunnig 

lärare som ger utmaningar och stöd i denna process. Genom att läraren använder sig av flera olika 

arbetssätt såväl som flera olika material, kan fler elever ges möjlighet att skapa en förståelse av 

matematik och upptäcka matematikens spännande sidor. Många elever tycker om att arbeta praktiskt, att 

undersöka och samtala med varandra för att lösa uppgifter (Rystedt, Trygg, 2005: 5).  

 

Grundskollärarna Berit Bergius och Lillemor Emanuelsson har gjorde en studie tillsammans där de 

arbetade med elever i årskurs 1- 6 med matematik. Studien är sammanställd i boken Hur många prickar 

har en gepard? Unga elever upptäcker matematik (2008). Bergius och Emanuelsson skriver att för på ett 

tydligt sätt visa elever att matematik inte enbart hör till skolan och klassrummet kan läraren flytta ut 

undervisningen i naturen eller ut på gården. När man arbetar med matematik utomhus kan elever 

upptäcka matematiken med alla sinnen och hela kroppen vilket stimulerar inlärningen. Detta leder till att 

fler elever får lära med den inlärningsstil som passar bäst för dem. Att vistas utomhus ger elever 

möjlighet till rörelse, vilket främst gynnar elever med koncentrationssvårigheter och de elever som har 

stort rörelsebehov men även andra elever gynnas av att arbeta med matematik utomhus. Även frisk luft 

bidrar positivt till lärandet. Att arbeta med matematik utomhus är ett bra komplement till 

klassrumsundervisningen och skapar ökad lust och förståelse av matematiken (Bergius, Emanuelsson, 

2008: 13ff). 

4.4 Samtalets betydelse för förståelsen av matematik 
 

Löwing skriver att det är viktigt för elevers förståelse av matematik att de lär sig korrekt 

matematikspråk. Genom att samtala om matematik stärks kunskaperna i ämnet. För att eleverna ska 

klara att prata matematik krävs en lärare som lär ut språket och låter eleverna tala. Att tala matematik är 

även viktigt för att elever ska utveckla ett sådant matematiskt språk att de klarar att t ex läsa texten i 

läromedlet och kan bedöma hur de ska lösa uppgiften (Löwing, 2006: 11). 
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Marit Johnsen Hoines är matematikutvecklare och har skrivit boken Matematik som språk, 

verksamhetsteoretiska perspektiv (2000). Johnsen Hoines skriver att språket fungerar som ett redskap 

för tanken, vilket betyder att det matematiska språket är viktigt för elevers förståelse av matematiken. 

För att alla elever ska ges möjlighet att öva det matematiska språket är gruppdiskussioner en bra metod, 

då det kan vara svårt för läraren att hinna med att tala med alla elever (Johnsen Hoines, 2000: 40, 49f, 

59). 

 

Malmer skriver att när elever samtalar kan de genom den muntliga kommunikationen erövra kunskaper 

från sina kamrater och utbyta idéer och tankar som är viktigt för inlärningen. Genom att elever samtalar 

med varandra kan de komma på fler strategier för att lösa uppgifter med hjälp av varandra (Malmer, 

2002: 58, 65).  

4.5 Problemlösning 
 

Löwing skriver att problemlösning är något som lärare kan använda sig av för att på ett enkelt sätt knyta 

ihop skolans matematik med elevernas vardag. Problemlösning kan man koppla till det aktuella 

undervisningsområdet för att elever ska få en större förståelse av matematiken. Löwing skriver vidare att 

ett lärorikt arbetssätt för elever är när de ges möjlighet att arbeta i grupp tillsammans med varandra. 

Genom det sociala samspelet kan elever konstruera kunskap och utvecklas. När elever arbetar i grupp 

får de även tillfälle att öva på de matematiska begreppen muntligt (Löwing, 2006: 49, 194). 

 

Malmer skriver att genom att arbeta med problemlösning med elever ger man som lärare elever 

möjlighet att öva många olika förmågor på samma gång. När elever får arbeta med problemlösning får 

de öva på att samtala och diskutera matematik med varandra. Problemlösning ger även elever möjlighet 

att använda sin fantasi och kreativitet när de arbetar med de olika problemen. När elever arbetar med 

problemlösning tränar eleverna på att välja olika lösningsstrategier för att komma fram till ett svar och 

får samtidigt lära sig att man kan lösa samma problem med olika metoder. Problemlösning är ett tydligt 

sätt att visa elever den matematik som finns i vardagen (Malmer, 2002: 192).   

5. Metod 
 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning för att uppfylla syftet och svara på frågeställningarna där 

jag fördjupar mig i ett litet material. Jag bestämde mig för att använda mig av kvalitativa intervjuer. Ann 

Kristin Larsen skriver att det är en fördel med kvalitativa undersökningar då forskaren möter 
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informanten öga mot öga, vilket ger goda tillfällen att ställa följdfrågor och tydliggöra det som 

eventuellt är oklart i både svaren från informanten och även forskarens frågor. Detta kan i sin tur leda 

till en större helhetsförståelse av intervjun som forskaren kan behöva vid arbetet med resultatet (Larsen, 

2009: 27). 

 

En nackdel med en kvalitativ studie är att man inte kan generalisera (Larsen, 2009: 27). Jag är medveten 

om att detta gäller min studie och att jag inte kan generalisera det resultat jag får fram eftersom det är en 

liten studie. Syftet är inte att ta fram hur lärare i årskurs 1- 3 generellt resonerar kring olika metoder i 

matematik. Utan syftet är att ta reda på hur de lärare, som medverkar i min studie resonerar kring olika 

metoder i matematik och detta är vad denna studie kan stå till svars för.   

 

Jag är medveten om att jag förutom intervjuer hade kunnat använda mig av observationer för att ta reda 

på om den information som uppgetts i intervjuerna med dessa lärare stämmer överens med hur de i det 

praktiska arbetet med eleverna går tillväga. Dock tog jag ställning till att välja bort observationer som 

metod i mitt arbete med att samla in empirisk data eftersom jag ansåg att tiden för studien var för 

begränsad. Med detta menar jag att syftet med studien är att ta reda på hur dessa lärare resonerar kring 

olika val av metoder i matematik, vilket då hade krävt att jag skulle behövt observera ett stort antal 

matematiklektioner med respektive lärare för att ta reda på om dessa lärare använde sig av de olika 

metoder som de under intervjun uppgett. 

5.1 Urvalsgrupp 
 

Jag använde mig av snöbollsmetoden som enligt Larsen innebär att forskaren tar kontakt med personer 

som kan ha kunskaper om det ämne som ska studeras. Dessa personer kan i sin tur tipsa om ytterligare 

personer som kan vara lämpliga för studien (Larsen, 2009: 78).  

 

För att komma i kontakt med lärare som kunde tänkas delta i min studie kontaktade jag slumpmässigt 

olika rektorer som jag hoppades skulle kunna hjälpa mig att hitta lämpliga lärare för min undersökning. 

Jag tog kontakt via telefon med olika rektorer och förklarade kort mitt ärende och syftet med min 

undersökning. Sedan bad jag rektorerna i sin tur att fråga runt bland lärarna om någon kunde tänkas vara 

intresserad av att delta i min undersökning. Gensvaret var positivt och inom ett par dagar var det flera 

lärare som hört av sig till mig via telefon och meddelat sitt intresse. Nästa steg var att jag skrev ett 

informationsbrev som jag skickade via e- post till de lärare som var intresserade av min studie där jag 
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mer ingående förklarade syftet med studien och de etiska aspekter jag tar hänsyn till under arbetet med 

undersökningen. Vi bokade in tider för intervjuer på de respektive skolor som lärarna arbetade på.  

Larsen skriver om ett godtyckligt urval, vilket betyder att forskaren själv väljer ett visst urval av 

informanter anpassat till kriterier som t ex kön, ålder, utbildning osv. Detta för att få ett varierat urval 

som anses vara väl till pass för undersökningens syfte (Larsen, 2009: 77f). Denna typ av urval var även 

min tanke att använda mig av i denna studie för att få så rikt empiriskt material som möjligt. Detta blev 

dock inte möjligt eftersom det var för få lärare som hörde av sig till mig, vilket gjorde att jag inte kunde 

välja ut de som jag ansåg passa bäst för studien. Istället fick jag använda mig av de sex kvinnliga lärare 

som hörde av sig till mig och bygga undersökningen på det. Jag efterfrågade manliga lärare till de 

rektorer som jag först tog kontakt med men fick inget gensvar på detta. Resultatet som jag slutligen fick 

fram från mina informanter kan eventuellt ha fått fler infallsvinklar och sett annorlunda ut om jag hade 

fått möjlighet att intervjua både kvinnliga och manliga lärare.  

5.2 Genomförande 
 

Steinar Kvale och Svend Brinkman skriver att det är en fördel att använda sig av en intervjuguide när 

man ska genomföra kvalitativa intervjuer. Ofta ligger en intervjuguide till grund för ostrukturerade 

intervjuer och fungerar som en checklista för att se att alla frågor har blivit besvarade innan intervjun 

avslutas (Kvale, Brinkman, 2009: 146ff). För att vara väl förberedd inför intervjuerna arbetade jag fram 

en intervjuguide som jag sedan hade som utgångspunkt för respektive intervju med informanterna. Jag 

funderade noga på vilka frågor jag skulle ställa för att få svar på mitt syfte och mina frågeställningar. 

Larsen skriver att det är bra att starta en intervju med bakgrundsfrågor t ex ålder, utbildning mm. Detta 

ger en mjuk start på intervjun och den som blir intervjuad kan känna sig bekväm med att börja med 

korta och personliga frågor som ofta är enkla att svara på (Larsen, 2009: 86). Jag startade varje intervju 

med bakgrundsfrågor för att sedan gå över till de frågor som rörde mitt syfte och mina frågeställningar. 

Genom att inleda intervjuerna med frågor som var lätta för informanterna att svara på upplevde jag att 

det blev en avslappnad stämning från informanternas sida. 

 

Under drygt en veckas tid besökte jag fem olika skolor för att träffa de sex lärare som anmält sitt 

intresse till min studie. Jag använde mig av ostrukturerade intervjuer. Larsen skriver att ostrukturerade 

intervjuer ger informanterna tillfälle att tala fritt om det ämne som forskaren frågat om (Larsen, 2009: 

84). Kvale och Brinkman skriver att i en kvalitativ forskningsintervju produceras kunskap i ett socialt 

samspel mellan forskaren och intervjupersonen. Det är viktigt för intervjuns kvalité att forskaren är väl 

insatt i ämnet, detta för att kunna ställa relevanta följdfrågor till intervjupersonen (Kvale, Brinkman, 
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2009: 98). Detta var något som jag tydligt uppmärksammade, för varje intervju som jag genomförde 

hade jag kommit längre i litteraturläsningen, vilket medförde att jag var mer insatt i ämnet. Detta gjorde 

att under de sista intervjuerna ställde jag fler följdfrågor än under de första intervjuerna vilket 

resulterade i att de sista intervjuerna gav mig ett mycket rikligt material. Under alla intervjuer använde 

jag mig av en videokamera (endast ljudet fångades upp, inte bilden) för att inte gå miste om några 

detaljer, vilket kan ske om man endast antecknar. Jag skrev korta stödord under alla intervjuer, detta för 

att underlätta när jag lyssnade av intervjuerna hemma. 

5.3 Bearbetning av empiriska data 
 

Jag lyssnade av intervjuerna från videokameran samma dag som de ägt rum eftersom jag då hade det 

färskt i minnet vad som sagts under respektive intervju. Jag sammanfattade alla intervjuer men skrev 

inte ned dem ordagrant. Dels anpassade jag språket, från talspråk till skriftspråk och dels skrev jag 

endast ned det som hörde till mitt syfte och frågeställning. Detta var ett mycket tidskrävande arbete trots 

att jag inte skrev ner intervjuerna ordagrant. Ett antal stycken finns med i intervjusammanfattningarna 

som inte direkt rör min studie men ändå har betydelse för sammanhanget och ger ett flyt i texten. Annan 

information som informanterna tillhandahållit men som inte rör min studie har jag utelämnat från mina 

intervjusammanfattningar och därmed finns den informationen inte med i studien. 

 

Det blev ett stort material av intervjusammanfattningarna vilket till en början var svårt att hantera. 

Staffan Stukát skriver att när man har ett stort material att hantera kan det underlätta om forskaren 

försöker hitta mönster och teman bland informanternas svar. Detta för att lättare kunna strukturera upp 

materialet (Stukát, 2005: 135). Jag läste igenom intervjusammanfattningarna ett antal gånger för att se 

om jag kunde upptäcka några mönster och teman i mitt material. Jag såg snabbt samband mellan de 

olika informanternas svar, dessa samband valde jag sedan att dela upp i teman för att underlätta inför 

resultatdelen och analysdelen i uppsatsen. Dessa teman använder jag mig av i min presentation av 

resultatet i studien. 

5.4 Forskningsetiska aspekter 
 

När man forskar inom ett samhällsvetenskapligt område där forskning handlar om människor på olika 

sätt, behöver man ta hänsyn till fyra olika huvudkrav som utgår från det grundläggande 

individskyddskravet (Stukát, 2005: 130f). Jag kommer nedan att kort sammanfatta och beskriva vad 

dessa fyra krav innebär: 

 



15 
 

 

• Informationskravet innebär att den som på något sätt berörs av studien ska vara informerad om 

studiens syfte och hur resultatet kommer att presenteras samt att medverkan är frivillig. 

• Samtyckeskravet innebär att den som medverkar måste ge sitt samtycke till att delta och kan 

när som helst välja att avbryta sin medverkan i studien utan negativa följder. 

• Konfidentialitetskravet innebär att de personer som deltar i undersökningen och den 

information som de ger behandlas konfidentiellt. De som deltar i undersökningen ska inte kunna 

identifieras. 

• Nyttjandekravet innebär att den information som samlas in enbart får användas för studiens 

syfte.    

(Stukát, 2005: 131f) 

För att uppfylla dessa krav skickade jag ut ett informationsbrev till alla informanter innan vi träffades 

för intervjuer. I detta brev berättade jag om syftet med studien, att deras medverkan är frivillig och när 

som helst kan avbrytas. Det framgick även i brevet att den information som lärarna ger mig och lärarnas 

identiteter behandlas konfidentiellt samt att informationen enbart används för studiens syfte. För att 

skydda mina informanters identiteter kommer jag att använda mig av fingerade namn.  

5.5 Presentation av informanternas bakgrund 
 

Nedan kommer jag kort att presentera informanterna som ingår i studien. Alla presenteras med fingerade 

namn. 

 

Annika har arbetat som idrottslärare i 20 år. För 10 år sedan vidareutbildade hon sig till lärare för de 

lägre åldrarna, hon gick då särskild lärarutbildning. Annika arbetar nu som klasslärare i årskurserna 1- 5. 

Elise har arbetat som grundskollärare i 36 år. Hon är utbildad mellanstadielärare men arbetar främst som 

klasslärare i årskurserna 1- 3. 

Kristin har arbetat som förskollärare i 18 år. Hon vidareutbildade sig sedan till lärare för de lägre 

åldrarna och har nu arbetat som klasslärare i årskurserna 1- 3 i ca två år. 

Linda har arbetat som grundskollärare i 35 år. Hon arbetar som klasslärare främst i årskurserna 1- 3 

men följer ibland klassen till årskurs 5. 

Minna har arbetat som grundskollärare i 15 år. Hon är utbildad grundskollärare i årskurserna 1- 7 men 

arbetar främst som klasslärare i årskurserna 1- 3.  

Natalie har arbetat som grundskollärare i 26 år. Hon är utbildad grundskollärare och arbetar främst i 

årskurserna 1- 3 men har några gånger följt klassen till årskurs 5. 
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6. Resultat och analys 
 

Nedan kommer jag att presentera informanternas resonemang kring hur de går tillväga när de planerar 

undervisningen i matematik och varifrån de får idéer till lektionsunderlag. Jag kommer även att beskriva 

vilka olika metoder som lärarna använder sig av och vilka skäl de har för att välja dessa metoder samt 

för- och nackdelar med de olika metoderna. Jag har delat upp resultatet och analysen i olika teman som 

jag funnit centrala under intervjuerna. De för- och nackdelar som informanterna uppgett kommer att 

lyftas fram under respektive tema. Jag kommer att analysera materialet, den information som 

informanterna uppgett under intervjuerna med utgångspunkt i de centrala begreppen lärande, samspel, 

lust/motivation som jag definierade i teoridelen och den forskning som gjorts inom området.  

6.1 Undervisningsplanering 
 

På frågan om vad som är viktigt att tänka på när man planerar matematikundervisningen svarar samtliga 

av de intervjuade lärarna att det ska vara lustfyllt för eleverna och det måste finnas utrymme för att 

arbeta mångsidigt under varje lektion. Lärarna är eniga om att för att eleverna inte ska tröttna och tappa 

koncentrationen måste de ha planerat lektionen med tanke på att det ska finnas utrymme att arbeta med 

olika metoder eftersom alla elever motiveras och lär på olika sätt. 

 

På frågan hur det praktiskt är möjligt att planera en lektion som passar alla elever svarar Kristin: 

 

- Nej, det är inte lätt men man måste hela tiden tänka på eleverna och ha dem i tanken när man 

planerar. Jag gör så att jag försöker planera lektionerna med utgångspunkt att det ska finnas flera 

olika metoder att använda sig av. Annars är det svårt att motivera eleverna att vilja lära och vara 

med på det som görs. (Kristin, 2010-10-06)  

Kristin fortsätter att förklara att för vissa elever är det lustfyllt att arbeta med laborativ matematik och 

för andra är det att arbeta i grupp. Med detta menar Kristin att hon behöver anpassa sig efter elevernas 

olika önskemål när hon planerar lektionerna för att eleverna ska motiveras att vilja lära. Kristins syn på 

hur elever ska kunna motiveras att vilja lära kan sättas i relation till den syn på lärande som företräds av 

bland annat Dewey. Enligt Dewey är det läraren som ska motivera eleverna att vilja lära, vilket läraren 

gör genom att anpassa undervisningen efter elevernas aktivitet och kunskapsnivå (Dewey, 2004: 46).  

 

Löwing skriver om lärarens stora ansvar att anpassa matematikundervisningen efter alla elevers enskilda 

behov. Elever har olika motivation och förkunskaper i matematik vilket ger läraren stora utmaningar att 
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planera undervisningen. Dessutom har läraren målen i läroplanen och målen i kursplanen för matematik 

att arbeta mot tillsammans med eleverna eftersom det är målen som bestämmer vilka kunskaper eleverna 

ska tillägna sig. Det är ramarna dvs. målen som styr vad eleverna ska lära sig men inom dessa ramar har 

läraren stora valmöjligheter kring arbetsformer och arbetssätt. Det gäller för läraren att planera 

undervisningen efter de arbetssätt som optimerar elevernas inlärning (Löwing, 2006: 159, 190f).  

 

Samtliga informanter är överens om att det är läroplanens mål och kursplanens mål för matematik som 

ligger till grund för lärarnas planering inför matematiklektionerna vilket även Löwing betonade. I 

läroplanen står det skrivet att undervisningen ska anpassas efter varje enskild elevs förutsättningar och 

behov (Lpo 94: 4). Minna påpekar att det är varje lärares skyldighet att arbeta efter dessa mål som 

uttrycker tydligt att undervisningen ska utgå från eleverna och deras förutsättningar.  

 

När jag under intervjun med Annika kommer till frågan varifrån hon får idéer till 

matematikundervisningen svarar hon: 

 

- Om du skriver in matematiklektioner på nätet och klickar får du upp så många olika tips på hur 

du kan arbeta med matematik med eleverna att du har underlag för dina lektioner resten av din 

karriär som lärare. (Annika, 2010-10-11)  

På samma fråga svarar Linda: 

 

- Av 35 års erfarenhet har jag skaffat mig en stor samling idéer som kommer att räcka resten av 

mitt arbetsliv. Men det man måste komma ihåg är att samhället står i ständig förändring och det 

gör matematikundervisningen också, därför behöver jag uppdatera mig och finna nya idéer till 

lektioner hela tiden. Detta gör jag oftast via internet eller tittar i någon ny bok som ger olika 

lektionstips. (Linda, 2010-10-12) 

Minna anger lärarhandledningen till läroboken och menar att man där kan finna bra idéer till lektioner. 

Vidare berättar Minna att lärarhandledningen kan se olika ut beroende på vilket läromedel man använder 

sig av men oftast fungerar de bra. Minna avslutar denna diskussion med att förklara att hennes mest 

lyckade lektioner är baserade på elevernas egna förslag, om detta säger hon: 

 

- Är man vaken och aktiv som lärare hör man ofta elevers resonemang om olika saker och då kan 

man bygga undervisningen på elevernas förslag eller det som intresserar dem.  

(Minna, 2010-10-07) 
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Citatet från Minna kan ses som ett exempel på den syn på lärande som Dewey ger uttryck för. Genom 

att utbildningen tar sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter och intressen skapar eleverna sig en bättre 

förståelse av undervisningen och lär sig på så vis enklare det som de ska lära in (Dewey, 2004: 94ff). 

 

Minna, Annika och Natalie uppger att de i den mån det är möjligt planerar undervisningen i matematik 

tillsammans med sitt respektive arbetslag. Minna utvecklar sitt resonemang med att säga: 

  

- Även vi vuxna måste utbyta idéer med varandra för att skapa en undervisning som når fram till 

eleverna. Om vi inte samtalar med varandra är det lätt hänt att man utgår från sin vanliga 

undervisning i planeringen eftersom det oftast känns enklast. (Minna, 2010-10-07) 

Minna lägger stor vikt vid lärarnas dialog mellan varandra och förtydligar under intervjun för mig hur 

lätt det är hänt att man som lärare fastnar i ett gammalt spår om man inte samarbetar och får nya 

infallsvinklar. Enligt Bråten och Thurmann- Moes tolkning av Vygotskij är det genom det sociala 

samspelet som elever lär sig och utvecklas (Bråten, Thurmann- Moe, 1998: 103f). Det arbetssätt som 

Minna, Annika och Natalie använder sig av när de uttrycker att det är positivt att planera undervisningen 

tillsammans kan ses som en exemplifiering av Vygotskijs teori som lägger stor vikt vid det sociala 

samspelet, som Vygotskij menar gynnar utvecklingen.  

 

Alla lärarna planerar undervisningen i förväg men det är inte alltid det blir som de tänkt sig. Med jämna 

mellanrum spricker planeringen. Natalie beskriver detta vidare och menar att under vissa lektioner 

känner hon som lärare att eleverna inte är med på det som hon har planerat. När detta händer påpekar 

Natalie att man måste anpassa sig efter eleverna vilket hon antyder kräver flexibilitet från lärarens sida. 

Natalie säger: 

 

- Det är mitt arbete att se till att eleverna förstår det vi gör. Om eleverna inte är med på det som 

jag har planerat är det jag som måste tänka om. Det är inte rätt att genomföra en lektion där 

nivån på uppgifterna inte passar eleverna, då tappar de motivationen och lusten att lära 

försvinner. (Natalie, 2010-10-13) 

Hwang och Nilsson skriver i tolkningen av Vygotskij att för att eleverna ska motiveras att vilja lära 

krävs det att läraren ställer rimliga krav och ger eleverna lämpliga uppgifter för att lusten att lära ska öka 

(Hwang, Nilsson, 2003: 50, 200). Natalies arbetssätt kan sättas i relation till Hwang och Nilssons 

tolkning av Vygotskijs syn på elevers lärande. Vygotskij menade att det är viktigt för elevers lust att lära 
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att läraren ställer rimliga krav på eleverna, vilket även Natalie i exemplet ovan beskriver som en viktig 

faktor för att elever ska vilja lära sig.  

6.2 Lärobokens utrymme i undervisningen 
 

De flesta av mina informanter använder sig av en lärobok som verktyg i matematikundervisningen och 

tycker i stort att läroboken är ett bra medel att använda sig av i arbetet med matematik. Linda är den 

enda av mina informanter som arbetar helt utan lärobok i matematik. De fem som följer en lärobok 

uppger att det handlar om trygghet och att spara tid. Elise utvecklar sitt resonemang och säger: 

 

- Det är skönt och tryggt att följa en lärobok. Jag har många andra ämnen förutom matematik som 

också ska planeras. Det räcker med att jag måste förbereda extra material till de elever som 

arbetar snabbt och behöver extra utmaningar. Dessutom skulle jag vara rädd att missa något 

moment om jag inte hade en bok. (Elise, 2010-10-14) 

De informanter som använder sig av en lärobok i matematik beskriver samtliga att det i huvudsak 

handlar om att spara tid. De anser att det tar för lång tid att planera undervisningen om man inte har en 

bok att utgå från. Samtliga informanter uppger även att de som lärare många gånger blir stressade när de 

använder sig av läroboken, att inte hinna arbeta igenom hela boken innan terminen är slut. När jag under 

intervjun frågar Annika hur hon arbetar med läroboken svarar hon: 

 

- Först har jag en gemensam genomgång med eleverna där jag förklarar vilka sidor som ska räknas 

och hur de kan gå tillväga för att lösa uppgifterna. Sedan låter jag eleverna arbeta självständigt i 

boken med god arbetsro och tystnad i klassrummet. De elever som behöver hjälp går jag runt och 

förklarar för enskilt. (Annika, 2010-10-11) 

Annika uppger att hon anser att alla elever kan tillgodogöra sig matematiken med hjälp av en lärobok 

och lärarens stöttning men hon medger att hon givetvis behöver variera undervisningen med andra 

metoder för att eleverna inte ska tappa motivationen.  

 

I Arfwedson och Arfwedsons tolkning av Dewey framgår det att elever behöver vara aktiva under 

kunskapsprocessen för att skapa sig en förståelse och utveckla kunskap. Det är under elevers aktivitet 

som de når lärande enligt Dewey (Arfwedson, Arfwedson, 1998: 42). Annikas syn på lärande och det 

arbetssätt hon använder sig av i arbetet med eleverna som utgår från att eleverna arbetar tyst med 

läroboken kan alltså kontrasteras mot Deweys syn på lärande. Dewey menade att elever utvecklar 
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kunskap under aktivitet och ett kreativt arbetssätt medan Annika anser att elever kan lära sig matematik 

med hjälp av en lärobok och med läraren som stöd. I kursplanen för matematik står det skrivet att det 

krävs en balans mellan kreativa och problemlösande aktiviteter för att elever ska kunna utöva matematik 

på ett framgångsrikt sätt (Skolverket, 2000: 2). Detta bör förstås som att elever behöver möta fler 

arbetssätt om de ska nå upp till kursplanens mål för matematik och inte enbart räkna i läroboken. 

 

Malmer beskriver läroboken som ett hinder för elevers förståelse av matematiken och menar att 

inlärningen i matematik hos många elever missgynnas när läraren väljer att arbeta med en lärobok. 

Elever har olika erfarenheter och förutsättningar vilket gör det svårt att låta alla elever arbeta med 

samma bok och i samma takt när vissa elever anser matematik vara lätt och andra har stora svårigheter 

med ämnet (Malmer, 2002: 28ff). 

 

Linda har lång erfarenhet av läraryrket och anser att hon inte vill arbeta utifrån en lärobok. Att använda 

sig av en bok menar Linda är ett stressmoment både för henne och för eleverna. Även Malmer skriver 

att när lärare utgår från en lärobok i matematik leder det ofta till stress hos både eleverna och lärarna. 

Dessutom blir läroboken ofta en måttstock där både lärare och elever blir upptagna av att hinna räkna så 

många sidor i boken som möjligt (Malmer, 2002: 30). Linda uttrycker att hon upplever att boken ger 

upphov till tävling bland eleverna, vem som har kommit längst osv.  

 

När jag under intervjun frågar Linda vad som är största anledningen till att hon arbetar utan bok i 

matematik, svarar hon: 

 

- När vi arbetar utan bok upplever jag att alla elever får känna att de lyckas och det är oerhört 

viktigt för mig som lärare. När elever lyckas stärks självförtroendet och motivationen ökar. Med 

arbete i en lärobok anser jag att alla elever inte får uppleva att de lyckas. De elever som har lätt 

för sig upplever nog att de lyckas men de som har svårt för sig får ständigt försöka jobba ikapp i 

boken. (Linda, 2010-10-12) 

Hwang och Nilsson skriver i tolkningen av Vygotskij att det är viktigt för alla elevers lust och 

motivation för lärandet att de känner att de lyckas. Detta gör eleverna när kraven ligger på rimlig nivå 

för respektive elev (Hwang, Nilsson, 2003: 50, 200). Vygotskijs teori, som belyser att motivationen för 

att lära ökar när elever utmanas med krav som för dem är möjliga att leva upp till och när elever känner 

att de lyckas, går att återspegla i Lindas beskrivning av hur hon upplever att elevers motivation ökar när 

eleverna lyckas. Även Malmer betonar elevers motivation som en viktig faktor för att elever ska vilja 



21 
 

lära matematik. Vidare skriver Malmer att när elever ges möjlighet att arbeta i sin egen takt och får 

använda sig av den metod som passar respektive elevs inlärning ökar lusten att lära matematik (Malmer, 

2002: 28, 31). 

 

I denna del där jag har presenterat informanternas resonemang kring att utgå från en lärobok i matematik 

har informanterna lyft både fördelar och nackdelar med läroboken. De fördelar som framförallt 

poängterades av mina informanter var att med läroboken som grund ansåg lärarna att de sparade tid. 

Även trygghet betonades av informanterna som en fördel. När de använder läroboken upplevde 

informanterna att de täcker in de områden som eleverna ska lära sig.   

 

Samtliga informanter angav att nackdelen med att använda sig av en lärobok i matematik är att de blir 

stressade av läroboken på så vis att de vill hinna igenom hela boken innan terminen är slut. Linda såg 

inte många fördelar med att använda sig av en lärobok, vilket har resulterat i att hon arbetar helt utan 

bok i matematik. 

6.3 Laborativ matematik 
 

Samtliga informanter är överens om att man som lärare behöver arbeta med andra moment utanför 

läroboken för att eleverna ska få en förståelse av matematiken och inte tröttna på ämnet. Laborativ 

matematik är en av de viktigaste komponenterna i matematikundervisningen för att öka elevers 

förståelse enligt informanterna. Rystedt och Trygg skriver att ett laborativt arbetssätt kan fungerar som 

en länk mellan den konkreta och abstrakta matematiken. Med hjälp av en kunnig lärare som ger 

lämpliga utmaningar i denna process ges elever en större chans att se sambandet mellan den konkreta 

och abstrakta matematiken (Rystedt, Trygg, 2005: 5). 

 

Natalie berättar att hon ser laborativt material som nyckeln till elevers förståelse för den annars abstrakta 

matematiken. Det är ett sätt att visa eleverna kopplingen mellan verklighet och siffror uttrycker Natalie. 

Även Minna lyfter fram det hon ser som positivt med laborativt material och säger: 

 

- Egentligen finns det bara fördelar med att använda sig av ett konkret material. Det man får känna 

på, bygga med och göra med kroppen lär man sig bättre. Det är som när man lär sig borsta 

tänderna, det kan man inte läsa sig till utan måste praktisera. Det är lika med matematik, man 

måste arbeta praktiskt för att lära sig. (Minna, 2010-10-07) 
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När jag frågar Annika hur hon ser på laborativ matematik svarar hon kort” Det man gör med kroppen 

fastnar i knoppen”. Detta är tydliga exempel på att dessa lärare anser att laborativt material är ett bra 

verktyg att använda sig av för att elever ska få möjlighet att skapa sig en förståelse av matematiken på 

ett positivt sätt.  

 

När jag under intervjun med Kristin frågar hur hon arbetar med laborativt material svarar hon: 

 

- Det vanligaste är att eleverna tar hjälp av materialet för att lösa olika uppgifter. Ibland går jag 

igenom hur eleverna kan använda materialet t ex hur de kan göra om det handlar om att växla 

pengar osv. Vissa material måste jag som lärare introducera för att eleverna ska veta hur de ska 

använda materialet. Ibland blir det hög ljudnivå och rörigt när eleverna ska arbeta med laborativt 

material men det är något vi får öva på. Jag upplever i alla fall att eleverna stimuleras när de får 

använda sig av klossar, kapsyler, pengar eller annat material och det är det viktigaste.  

(Kristin, 2010-10-06) 

Kristin berättar vidare att hon upplever en glädje bland eleverna när de får arbeta med ett konkret 

material. Vidare menar Kristin att med hjälp av konkret material kan hon på ett tydligt sätt synliggöra 

matematiken för eleverna, vilket Kristin uppger leder till att eleverna skapar sig en större förståelse av 

matematiken. Även Löwing skriver att genom att arbeta med laborativt material kan läraren synliggöra 

matematiken för eleverna vilket kan bidra till ökad förståelse hos eleverna (Löwing, 2006: 115, 128f).  

 

Arfwedson och Arfwedson skriver om Deweys syn på lärande. När elever får göra, experimentera och 

pröva främjas både lärandet och motivationen hos eleverna. Dewey ansåg att elever behöver vara 

kreativa och arbeta konkret i lärandeprocessen för att utvecklas, därav använder sig Dewey av uttrycket 

” learning by doing” som betyder att elever får göra och pröva under en aktiv process. Det är under den 

aktiva processen som elever lär (Arfwedson, Arfwedson, 1998: 42). Det arbetssätt som Natalie, Annika, 

Minna och Kristin ger uttryck för där de beskriver att arbeta med laborativt material gynnar elevers 

inlärning kan sättas i relation till Deweys syn på lärande. Dewey förespråkar aktiva elever som får göra 

och pröva, vilket även dessa lärare är eniga om att det gynnar elevers inlärning.  

 

Flera av informanterna lyfter fram utomhusmatematik som en del av den laborativa matematiken. 

Kristin, Linda och Natalie är de av mina informanter som arbetar mest med utomhusmatematik och 

menar att detta är ett arbetssätt som stödjer eleverna i utvecklingen i matematik men främst framhåller 
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Kristin, Linda och Natalie att det är en undervisningsform som stimulerar de flesta elever att lära 

matematik. På frågan hur lärarna arbetar med utomhusmatematik svarar Natalie: 

 

- Ibland tar jag med mig material från klassrummet ut eller så använder vi material från naturen 

som kottar, pinnar, löv mm. Oftast stannar vi här på gården, man behöver inte alltid gå till 

skogen. Det viktigaste tycker jag är att vi får frisk luft och att eleverna får röra på sig samtidigt 

som de övar sina kunskaper i matematik. (Natalie, 2010-10-13) 

 

Natalie berättar vidare att de elever som har stort rörelsebehov upplever hon drar störst nytta av att 

arbeta med matematik utomhus. Natalie förklarar att dessa elever visar större engagemang för 

matematiken när de går ut jämfört med när de arbetar i klassrummet. Dessutom poängterar Natalie att 

utomhusmatematik är en metod som konkret visar eleverna att matematiken inte enbart finns i 

klassrummet och i läroboken utan att matematik finns överallt. Natalie beskriver utomhusmatematik 

som ett arbetssätt där elever kan lära med hela kroppen och alla sinnen, vilket hon antyder är positivt 

eftersom fler elever kan lära sig matematik med den inlärningsstil som passar dem bäst. Även Bergius 

och Emanuelsson skriver att utomhusmatematik ger elever möjlighet att lära sig med hjälp av alla sinnen 

vilket leder till större förståelse av matematiken. Vidare skriver Bergius och Emanuelsson att 

utomhusmatematik är en kreativ metod som ökar både motivation och förståelse hos eleverna av 

matematiken. Att använda utomhusmatematik är ett bra komplement till klassrumsundervisningen 

(Bergius, Emanuelsson, 2008: 13ff). 

 

Av mina informanters resonemang kring laborativt material framgår det tydligt från samtliga 

informanter att laborativt material är ett positivt verktyg i matematikundervisningen som både stimulerar 

eleverna att vilja lära och dessutom underlättar inlärningen. Flera informanter belyser att motivationen 

hos många elever ökar när de får arbeta med laborativt material.  

 

Det framkom endast en nackdel med att arbeta med laborativt material som var att det kan bli rörigt i 

klassen och ljudnivån ökar när elever ska arbeta med ett laborativt material. Dessutom händer det att 

eleverna leker med materialet istället för att räkna. För att lösa detta problem uppgav några informanter 

att läraren ibland behöver introducera materialet för att eleverna ska veta hur de ska använda materialet. 
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6.4 Dialog och samtal 
 

Annika berättar att hon dagligen använder sig av dialogen i sin undervisning i matematik. Hon anser att 

det är genom att prata matematik som eleverna synliggör på bästa sätt för henne och sig själva, vilka 

kunskaper de har. Språket och dialogen ser Annika som ett viktigt verktyg att använda sig av i arbetet 

med elevers matematikinlärning. På frågan hur Annika arbetar med dialogen och samtalet i 

matematikundervisningen svarar hon: 

 

- Jag gör på lite olika sätt men oftast låter jag eleverna prata och diskutera med varandra om hur 

de har löst olika uppgifter och varför de har valt att lösa uppgifterna med just den metoden. 

Ibland skriver jag även upp olika matematiska begrepp på tavlan som jag vill att eleverna ska 

använda sig av för att eleverna ska öva på de matematiska begreppen. (Annika, 2010-10-11) 

Annika förklarar vidare att det är med det muntliga språket som vi främst kommunicerar med varandra 

och delger varandra olika information eller kunskap. Därför anser hon att lärare behöver ge elever 

språklig träning i alla ämnen. Annika menar vidare att när elever kan sätta egna ord på sina kunskaper 

har de tillägnat sig matematiken.  

 

Enligt Hwang och Nilssons tolkning lägger Vygotskij stor vikt vid språkets betydelse för elevers 

lärande. Språket är den viktigaste faktorn i elevers kunskapsprocess och det är genom språket som 

elever tillägnar sig kunskaper och sedan förmedlar kunskaperna vidare. För att elever ska kunna ta till 

sig kunskaper, sätta ord på inhämtade kunskaper och tolka samt förstå sin omgivning behöver elever 

använda språket (Hwang, Nilsson, 2003: 49). I citatet ovan där Annika beskriver hur hon arbetar med 

samtalet och dialogen i matematikundervisningen ger hon uttryck för den syn på lärande som ligger nära 

Vygotskijs teorier om språkets betydelse för elevers kunskap och utveckling.  

 

Även Linda använder sig av dialogen i undervisningen i matematik. Att arbeta med samtalet och 

dialogen i undervisningen lyfter Linda fram som positivt för elevers förståelse av matematiken men hon 

vill också betona en svårighet med detta arbetssätt: 

 

- När jag ger eleverna uppgifter som bygger på att de ska prata med varandra och diskutera är det 

omöjligt för mig som ensam lärare att hinna lyssna på alla elevers samtal och diskussioner runt 

olika uppgifter. För att få en inblick i hur eleverna har diskuterat med varandra har jag för vana 
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att samla ihop eleverna i slutet av lektionen och låta varje grupp berätta hur de har resonerat i 

respektive grupp. (Linda, 2010-10-12)  

Även Johnsen Hoines skriver att det tidsmässigt kan vara svårt för läraren att hinna samtala med alla 

elever. Ett alternativ är att eleverna pratar med varandra två och två eller i grupp, då kan alla elever öva 

på det matematiska språket. Johnsen Hoines beskriver språket som ett redskap för tanken. Detta betyder 

att det är viktigt att elever får möjlighet att utveckla och använda språket eftersom det ses som ett 

verktyg som gynnar elevers förståelse av matematiken (Johnsen Hoines, 2000: 40, 49f, 59).  

 

Linda betonar att hon anser att det viktigaste syftet för henne med att låta eleverna samtala med varandra 

är att de diskuterar och engagerar sig i de olika uppgifterna som de får. För Linda är inte svaret viktigast, 

utan diskussionerna fram till ett svar är det som Linda är mest intresserad av, då vet hon att eleverna har 

tänk och ansträngt sig. Det centrala är enligt Linda att eleverna har övat på språket och de matematiska 

begreppen. Även Lindas syn på lärande, så som den uttrycks under intervjun i citatet ligger således nära 

Vygotskijs teorier om språket. Som vi tidigare sett skriver Hwang och Nilsson i tolkningen av Vygotskij 

att det viktigaste verktyget för elevers lärande är språket. Det är genom språket som elever lär sig och 

förstår olika sammanhang (Hwang, Nilsson, 2003: 49).  

 

I kursplanen för matematik står det skrivet att elever ska kunna uttrycka sig både muntligt och skriftligt 

med hjälp av vardagligt språk och med grundläggande matematiska begrepp på ett begripligt sätt 

(Skolverket, 2000: 2). Linda och Minna lyfter fram samtalet och dialogen som viktiga inslag i 

matematikundervisningen men påpekar att det är eleverna som ska prata matematik och inte bara 

läraren. Om detta säger Minna: 

 

- Vi lärare är duktiga på att prata själva men det gäller att släppa in eleverna och låta dem prata 

matematik om de ska tillägna sig matematiska kunskaper genom språket. Ofta anses det fult att 

prata under lektionstid och det tycker jag är synd eftersom många t ex forskare pekar på att 

samtalet är viktigt för elevers förståelse. (Minna, 2010-10-07) 

Minna berättar vidare att elever behöver pröva sina kunskaper på olika sätt för att underlätta inlärningen. 

Det man inte förstår när man räknar i boken kanske man kan förstå med hjälp av en kompis. Dessutom 

berättar Minna att i många fall kan det vara något som en elev inte förstår när läraren förklarar, men 

under en diskussion när eleverna pratar två och två kan denna elev få en ny förståelse genom kompisens 

förklaring. Enligt Dewey är det med hjälp av det sociala samspelet och dialogen mellan elever eller 

mellan elev och lärare som elever lär sig de sociala reglerna och kan förstå olika sammanhang med hjälp 
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av varandra (Dewey, 2004: 17). I Minnas arbetssätt där hon beskriver hur elever med hjälp av varandra 

och språket kan utveckla kunskaper i matematik går det att se en återspegling av Deweys teori om det 

sociala samspelets betydelse för elevers förståelse. När elever samtalar och samarbetar med varandra 

menar Minna att eleverna kan skapa sig en förståelse av matematiken med hjälp av varandra. Även 

Malmer skriver att när elever diskuterar med varandra kan de finna fler strategier för att lösa olika 

uppgifter. Genom dialogen kan elever inhämta kunskaper med hjälp av varandra och utbyta idéer som är 

viktigt för inlärningen (Malmer, 2002: 58, 65). 

 

Samtliga informanter har lyft fram samtalet och dialogen som viktiga inslag i matematikundervisningen 

eftersom elever med hjälp av att tala matematik och diskutera med varandra kan skapa sig en större 

förståelse av matematiken. Informanterna ser det som fördelaktigt att använda sig av muntliga 

diskussioner i matematikundervisningen eftersom språket dels främjar elevers inlärning i matematik dels 

gör elevernas kunskaper synliga för läraren. 

 

Det som några av mina informanter framhåller som nackdel med samtalet i undervisningen är att det är 

svårt att hinna lyssna på alla elevers diskussioner. Denna svårighet löser dock flertalet av mina 

informanter med att lyfta gruppdiskussionerna i helklass i slutet av lektionen vilket kan ge läraren en 

uppfattning om hur eleverna har diskuterat under lektionen.  

6.5 Problemlösning och grupparbete   
 

Samtliga informanter uppger att de arbetar med problemlösning men jag uppfattar av deras 

beskrivningar att detta sker i olika utsträckning. När jag frågar Kristin om hon arbetar med 

problemlösning och i så fall varför, skiner hon upp och svarar: 

 

- Jag arbetar mycket med problemlösning med eleverna. Att lösa olika ”kluringar” tycker de flesta 

elever är roligt. Jag som lärare känner en enorm glädje bland eleverna när de parvis eller 

gruppvis får olika problem som de tillsammans ska lösa. Att låta eleverna arbeta tillsammans är 

viktigt för deras utveckling och kunskap. (Kristin, 2010-10-06) 

Genom att använda sig av problemlösning upplever Kristin att även de elever som är mindre 

intresserade av matematik engagerar sig och visar stort intresse för uppgifterna. Vidare förklarar Kristin 

att en anledning till att de elever som normalt inte visar något intresse för matematik engagerar sig i 

problemlösningsuppgifter kan vara att eleverna till störst del arbetar i grupp när de löser olika problem. 

Kristin menar att genom grupparbete och samarbete stimuleras eleverna och de kan tillsammans skapa 
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sig en förståelse av matematiken. Bråten och Thurmann- Moe skriver om Vygotskijs teori om elevers 

lärande som tar utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet som innebär att genom det sociala 

samspelet överförs kulturella färdigheter mellan människor. Vygotskij menade att dessa färdigheter eller 

kunskaper kan överföras från elev till elev eller från lärare till elev. Lärandet går enligt Vygotskij från 

det sociala samspelet till det individuella (Bråten, Thurmann- Moe, 1998: 114). Kristins arbetssätt kan 

förstås som ett exempel på en undervisning som tar utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. 

Kristin upplever att fler elever stimuleras av matematikundervisningen när eleverna ges möjlighet att 

samarbeta. Vidare lägger Kristin vikt vid att genom det sociala samspelet ökar elevers motivation, vilket 

i sin tur leder till att elevers utveckling och lärande gynnas.   

 

På min fråga om varför man som lärare väljer att arbeta med problemlösning svarar Elise: 

 

- Genom att arbeta med problemlösning tänker jag att man på ett ganska enkelt sätt kan knyta ihop 

skolmatematiken med elevernas verklighet genom att skapa uppgifter som utgår från elevernas 

intressen och vardag. Då blir matematiken mer begriplig för eleverna, hoppas jag! (Elise, 2010-

10-14) 

Dewey ansåg att utbildningen bör utgå från elevers intressen och erfarenheter. För att underlätta elevers 

inlärning och förståelse av olika ämnen bör skolan knyta samman elevers vardag med skolans ämnen. 

Detta för att öka elevers förståelse och väcka ett intresse att inhämta kunskap. Elever behöver kunna se 

ett samband mellan skolan och hemmet för att finna undervisningen meningsfull. Utan detta samband 

mellan elevers vardag och skolan blir det svårt att väcka intresse hos elever att vilja lära (Dewey, 2004: 

94- 96). Elise anger att hon arbetar med problemlösning med eleverna eftersom hon anser att det är ett 

tydligt sätt att knyta ihop skolans matematik med elevernas vardag, vilket Elise förmodar underlättar 

elevernas förståelse av matematiken. Elises arbetssätt kan sättas i relation till Deweys teori om att 

lärarna bör visa elever sambanden mellan skolan och elevernas vardag för att underlätta elevers 

inlärning. 

 

Även Annika betonar att när elever arbetar med problemlösning ges goda möjligheter att koppla 

matematiken till elevernas vardag. Annika menar att undervisningen blir mer lustfylld för eleverna när 

de får arbeta med att lösa problem som eleverna kan sätta i relation till vardagen eller intressen. Detta 

beskriver Annika att man kan göra på en mängd olika sätt t ex de elever som har ett stort intresse för 

fotboll kan gå ut på gården med uppgifter skapade av läraren och lösa uppgifterna med hjälp av en 

fotboll.  
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På frågan hur man som lärare tidsmässigt går tillväga när man ger eleverna olika uppgifter i 

problemlösning svarar Annika: 

 

- Vill man att elever ska tycka att matematik är kul måste man möta dem på deras egen nivå och 

lyssna på eleverna och hur de vill ha det. Dessutom tycker jag inte att det tar längre tid att 

planera dessa lektioner än andra. Ofta blir det massa olika saker att rätta om man arbetar med 

läroboken eller annat färdig producerat material som också tar tid. När man arbetar som jag sa 

tidigare med t ex en fotboll blir det inte uppgifter som jag behöver rätta. (Annika, 2010-10-11) 

 

Enligt Arfwedson och Arfwedsons tolkning av Dewey behöver elever engagerade lärare som stimulerar 

dem och tar fram det som varje elev behöver för att komma framåt i kunskapsprocessen. Detta för att 

fler elever ska kunna tillgodogöra sig kunskapen och arbeta med uppgifter som är anpassade efter 

elevernas nivå (Arfwedson, Arfwedson, 1998: 42). Annikas resonemang kring att skapa 

problemlösningsuppgifter utifrån elevernas intressen och kunskapsnivå ger tydliga uttryck för den teori 

om lärande som förespråkas av bland annat Dewey. För att elever ska utveckla kunskap menade Dewey 

att elever behöver engagerade lärare som stimulerar dem. Av citatet ovan går det att förstå Annika som 

en entusiastisk lärare som arbetar för att motivera varje elev att vilja lära matematik. 

 

Annika fortsätter och berättar för mig att man som lärare hela tiden måste tänka på vad eleverna får ut 

av olika uppgifter och vilket mål man har med ett visst moment. När man arbetar med problemlösning 

menar Annika att man kan täcka in många olika moment och elever ges möjlighet att träna på flera saker 

samtidigt när de arbetar med problemlösning. Vidare förklarar Annika att när elever arbetar med att lösa 

problem blir matematiken automatiskt mer kopplad till verkligheten än att bara arbeta med siffror och 

tal som många elever egentligen inte förstår vad talen har för relevans för dem. Löwing skriver att 

problemlösning är ett tydligt sätt att visa eleverna sambandet mellan skolans matematik och elevernas 

vardag (Löwing, 2006: 49). Även Malmer skriver att det är lärorikt för elever att arbeta med 

problemlösning. När elever arbetar med problemlösning ges det möjlighet att öva på flera moment 

samtidigt som t ex att samtala och diskutera matematik, eleverna får tillfälle att använda sin fantasi och 

kreativitet samt träna på att välja strategier för att lösa problemet (Malmer, 2002: 192).  
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Minna lyfter fram att hon arbetar med problemlösning med eleverna eftersom hon anser att de i detta 

moment behöver fundera lite extra för att komma fram till ett svar. På frågan vad som är den största 

anledningen till att arbeta med problemlösning säger Minna: 

 

- Det är utmanande för eleverna och jag kan se att de tycker att det är kul. Matematik ska faktiskt 

vara kul också! För mig som lärare ger det bra tillfällen att låta eleverna arbeta i grupp och jag 

kan vara tillgänglig och stötta de elever som behöver mest stöd och motivation för att komma 

framåt i arbetet med de olika problemlösningarna. Dessutom är problemlösning bra att servera de 

elever som har väldigt enkelt för sig i matematik. Det är viktigt att även de elever som tycker att 

matematik är lätt får rejäla utmaningar, annars tröttnar de eleverna snart. (Minna, 2010-10-07) 

 

Detta citat kan sättas i relation till det som Vygotskij enligt Bråten och Thurmann- Moe kallar den 

proximala utvecklingszonen. Vygotskij ansåg att elever behöver möta vuxna eller andra personer som 

har mer kunskap än eleven själv för att skapa inlärningssituationer som ligger ett steg över vad eleven 

redan kan, detta för att elever ska utmanas och inte tröttna på ämnet. Det är detta som Vygotskij kallar 

den proximala utvecklingszonen (Bråten, Thurmann- Moe, 1998: 105). Minnas arbetssätt där hon 

utmanar eleverna med svårare problemlösningsuppgifter för att de inte ska tappa motivationen, är ett 

påtagligt exempel på det som Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen som innebär att läraren 

lägger undervisningen ett steg över vad eleven redan kan. 

 

Linda betonar, som flera av mina övriga informanter, att problemlösning både är ett stimulerande 

arbetssätt för eleverna och lärorikt. Man arbetar till fördel med problemlösning i grupp då eleverna kan 

hjälpa varandra och diskutera. Om detta säger Linda: 

 

- Genom att arbeta med problemlösning kan man öva elevers samarbetsförmåga, 

diskussionsförmåga och samtidigt öka på elevers kunskaper i matematik. Man slår flera flugor i 

en smäll! (Linda, 2010-10-12) 

Det Linda vill lyfta fram är att när elever arbetar med problemlösning i grupp är det ett effektivt sätt att 

lära sig matematik som dessutom täcker in andra moment som t ex språk, diskussion och samarbete. Det 

Linda kan uppleva som en nackdel med problemlösning och grupparbeten är att det oftast finns någon 

elev som inte tillför sin kunskap till gruppen. Vidare förklarar Linda att det är lärarens uppgift att se till 

att alla elever bidrar och menar att man som lärare inte får utesluta grupparbeten för att man är orolig att 
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någon elev inte är engagerad eftersom problemlösning och grupparbete tillför elever mycket kunskap 

och övning.  

 

Arfwedson och Arfwedson skriver i tolkningen av Dewey att när elever arbetar i grupp med ett 

gemensamt arbeta ökar de sina kunskaper inom det område som de arbetar och förmågan att 

kommunicera med varandra främjas dessutom i det sociala samspelet. På så sätt främjas den språkliga 

träningen parallellt med att ämneskunskaperna stärks när elever arbetar tillsammans (Arfwedson, 

Arfwedson, 1998: 42, 46). Lindas arbetssätt med problemlösning i grupp kan förstås som ett exempel på 

Deweys syn på lärande som han förespråkar sker med fördel i det sociala samspelet. Vidare går det att 

förstå att Linda menar att när elever arbetar med problemlösning i grupp övar eleverna flera färdigheter 

samtidigt. 

 

Att arbeta med grupparbeten är något som Natalie menar både motiverar eleverna och stärker eleverna 

som grupp. Natalie upplever att motivationen hos eleverna ökar för ämnet matematik när eleverna ges 

tillfälle att arbeta tillsammans. Vidare berättar Natalie att genom grupparbeten och det sociala samspelet 

lär sig eleverna förutom matematiken de sociala reglerna, hur man uppför sig mot andra osv. Natalie 

säger: 

 

- Det är ett otroligt viktigt led i barns lärande att klara av att arbeta tillsammans med andra. Det är 

något man behöver bära med sig genom hela livet, att samarbeta med andra därför tycker jag att 

skolan måste förbereda eleverna inför detta och arbeta mycket mer med grupparbeten än vad jag 

tror förekommer idag i många klasser. (Natalie, 2010-10-13) 

Natalies syn på lärande vill jag förstå som att det tar utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet som 

bland annat förespråkas av Vygotskij. Av Natalies resonemang går det även att förstå att Natalie 

utvecklar det sociala samspelets betydelse för elevers lärande och menar att eleverna även lär sig de 

sociala reglerna som råder samtidigt som de lär sig matematik när eleverna arbetar tillsammans. Bråten 

och Thurmann- Moe skriver som vi har sett tidigare i sin tolkning av Vygotskij att en av de viktigaste 

utgångspunkterna för elevers lärande och utveckling är det sociala samspelet. När elever ges möjlighet 

att samspela med omgivningen gynnas elevers utveckling (Bråten, Thurmann- Moe, 1998: 103f).  

 

Av informanternas resonemang som har presenterats ovan gällande grupparbeten och problemlösning i 

matematik framkom det många fördelar med dessa arbetssätt. Samtliga informanter betonar 

problemlösning som ett positivt inslag i matematikundervisningen och flera informanter påpekar att 
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problemlösning är ett bra alternativ att använda sig av för att knyta ihop skolans matematik med den 

matematik som finns i elevernas vardag. Informanterna anger att när de arbetar med problemlösning gör 

eleverna detta i grupp vilket samtliga informanter menar gynnar elevers inlärning på många sätt. Genom 

grupparbete framkom bland annat att elevers motivation ökar, eleverna lär sig samarbeta, den språkliga 

förmågan övas och eleverna kan ta hjälp av varandra.  

 

Det framkom endast en nackdel med att arbeta med grupparbeten och problemlösning. Linda påpekade 

att det ofta finns någon elev som inte bidrar med sin kunskap till gruppen när elever arbetar tillsammans. 

Dock menade Linda att detta är lärarens ansvar att se till att samtliga elever är engagerade i de uppgifter 

som respektive grupp har till uppdrag att lösa. 

6.6 Varierat arbetssätt 
 

Samtliga informanter anger att de använder sig av ett varierat arbetssätt i matematik. Detta sker i olika 

utsträckning och informanterna går tillväga med att växla metoder på lite olika sätt. I läroplanen står det 

skrivet att skolan ska främja elevers harmoniska utveckling, vilket sker genom en varierad undervisning 

där såväl innehåll som arbetsformer växlar (Lpo 94: 6). Några av mina informanter varierar arbetssätt 

varje lektion och gör det beroende på hur situationen i klassen ser ut. Andra har bestämda dagar för 

respektive arbetssätt. 

 

På frågan hur ofta lärarna varierar arbetssätt i matematik svarar Kristin: 

 

- Jag har en lektion med utomhusmatematik på måndagar. Sedan har jag en ny genomgång på 

något område på onsdagar. Hur jag sedan går tillväga med undervisningen beror lite på hur 

boken tar upp området som jag tänkt att vi ska arbeta med. Tycker jag att boken är ett bra 

underlag till vad vi arbetar med låter jag eleverna räkna i den annars gör vi på något annat sätt. 

(Kristin, 2010-10-06) 

Kristin fortsätter att berätta hur hon arbetar med eleverna. Oftast räknar eleverna i boken med vissa delar 

och sedan gör de en liten fördjupningsuppgift t ex med problemlösning, där eleverna kan arbeta i grupp 

inom samma matematiska område som Kristin tidigare gått igenom. Kristin lyfter fram det laborativa 

materialet och förklarar att det alltid finns tillhands för de elever som behöver använda sig av materialet 

för att lösa uppgifterna. Slutligen beskriver Kristin att det är nödvändigt att använda sig av flera olika 

arbetssätt eftersom elever har olika sätt att lära vilket kräver en individualisering i undervisningen. 

Löwing skriver att elever har olika ambition och motivation vilket innebär att läraren måste 
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individanpassa undervisningen för att alla elever ska kunna tillgodogöra sig matematiken (Löwing, 

2006: 190f). 

 

Minna lyfter fram motivationen som den största anledningen till att använda sig av ett varierat arbetssätt. 

Om detta säger Minna: 

 

- Jag som lärare kan omöjligtvis motivera alla elever att vilja lära sig matematik om jag använder 

mig av samma arbetssätt varje dag. Undervisningen måste vara varierad om jag ska kunna fånga 

in alla elever under lektionerna. På något sätt tänker jag att det är lusten och motivationen vi som 

lärare först måste väcka hos eleverna. Det gäller för mig som lärare att stimulera och stötta varje 

elev för att de ska motiveras att vilja lära. (Minna, 2010-10-07)  

Under intervjun beskriver Minna vidare att eleverna måste tycka att det är lustfyllt, hon anser att utan 

lust och motivation blir det svårt för eleverna att lära sig matematik. Minna fortsätter att förklara att 

hennes uppfattning är att när hon som lärare stöttar eleverna i kunskapsprocessen och utmanar dem 

skapas motivationen. Hwang och Nilsson skriver i tolkningen av Vygotskij, som jag även tidigare tagit 

upp att de vuxna ska fungera som en byggnadsställning när man bygger ett hus. De vuxna stöttar och är 

ställningen medan eleverna inhämtar och bygger kunskap (Hwang, Nilsson, 2003: 50). Minnas 

beskrivning av hur hon går tillväga med matematikundervisningen kan sättas i relation till den teori om 

lärande som företräds av Vygotskij. För att främja elevers utveckling menade Vygotskij att de vuxna ska 

motivera, stimulera och stötta eleverna. 

  

Mina informanter uppger att det största skälet till att arbeta med ett varierat arbetssätt i matematik är att 

nå fram till så många elever som möjligt. Linda utvecklar sitt resonemang och säger: 

 

- Alla elever behöver olika metoder för att lära. Därför måste jag som lärare servera flera olika sätt 

att arbeta med matematik för att alla elever ska få en chans att förstå. Man behöver hitta 

arbetsformer som passar alla för att alla ska stimuleras och tycka att det är kul att komma till 

matematiklektionen. Om jag varierar undervisningen kommer det förhoppningsvis att passa alla 

elevers sätt att tänka och lära någon gång. (Linda, 2010-10-12) 

Om detta skriver även Rystedt och Trygg att när läraren använder sig av flera olika arbetssätt och även 

en mängd material kan fler elever tillgodogöra sig och förstå matematiken. Detta ger även elever tillfälle 

att upptäcka matematikens spännande sidor och kan på så sätt väcka ett intresse för matematik hos 

eleverna (Rystedt, Trygg, 2005: 5). 
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Samtliga informanter beskriver att ett varierat arbetssätt i matematik är nödvändigt för att alla elever ska 

kunna lära sig matematik. Alla var även eniga om att ett varierat arbetssätt gynnar elevers motivation för 

ämnet vilket informanterna i sin tur menade leder till att eleverna kan skapa sig en förståelse av 

matematiken. Det framkom endast fördelar med att arbeta varierat och ingen av mina informanter kunde 

se några nackdelar med att använda sig av olika metoder i matematik. 

 7. Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur sex lärare i årskurs 1- 3 resonerar kring val av 

arbetsmetoder i matematik och vilka metoder de använder sig av samt vilka skäl dessa lärare har för att 

välja dessa metoder. Jag ville även undersöka hur dessa lärare går tillväga när de planerar 

undervisningen och varifrån lärarna får idéer till lektionsunderlag samt ta reda på vilka för- och 

nackdelar dessa lärare ser med respektive metod. 

 

Av informanternas resonemang kring undervisningsplanering framkom i resultatet att samtliga 

informanter utgår från läroplanen och kursplanens mål för matematik när de planerar undervisningen. 

Hur informanterna går tillväga för att finna idéer till lektionerna var olika. Några angav 

lärarhandledningen som bra underlag för matematikundervisningen medan andra använde sig av 

internet. Att undervisningen ska vara lustfylld för eleverna och ge möjlighet till att arbeta mångsidigt 

under lektionerna var enligt informanterna viktigt för att stimulera elevers lust att vilja lära.  

 

Flertalet av mina informanter utgick från en lärobok i matematik, vilket informanterna ansåg besparade 

dem planeringstid och medförde trygghet att inte missa något moment i matematiken. Linda var den av 

mina informanter som arbetade helt utan lärobok eftersom hon såg läroboken som ett stressmoment, 

vilket även övriga informanter var eniga med Linda om. Samtliga informanter beskrev laborativ 

matematik som ett viktigt inslag i matematikundervisningen för att öka elevers förståelse av 

matematiken. Den nackdel som framkom med laborativt material var att det kan bli rörigt i klassen när 

elever arbetar med ett laborativt material. Informanterna var eniga om att samtalet och dialogen är 

viktiga inslag i matematikundervisningen. För att alla elever ska ges möjlighet att prata matematik och 

diskutera betonar flera informanter att man som lärare kan låta eleverna tala med varandra eftersom 

läraren inte hinner tala med alla elever. Problemlösning och grupparbete underströk samtliga 

informanter ger eleverna både kunskap och motivation att lära sig matematik. Flera av mina informanter 

betonade att när elever arbetar med problemlösning ger det eleverna mer kunskap än bara matematiken.  
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Informanterna poängterade att de vanligtvis låter eleverna arbeta med problemlösning i grupp då 

eleverna kan lära av varandra. Det sociala samspelet framhöll informanterna som en viktig faktor för 

elevers lärande i matematik och menade att när elever ges möjlighet att arbeta tillsammans i matematik 

stimulerar eleverna varandra och motivationen och lärandet ökar. Den nackdel som framkom med 

grupparbeten är att det oftast finns någon elev som inte bidrar med sin kunskap till gruppen.  

 

Mina informanter angav samtliga att det är nödvändigt att använda sig av ett varierat arbetssätt i 

matematik eftersom alla elever tänker och lär på olika sätt. Lärarna varierade matematikundervisningen i 

olika utsträckning men menade att när de varierar undervisningen i matematik och växlar mellan olika 

metoder motiveras fler elever att vilja lära. Informanterna i studien arbetade med de metoder som jag 

tidigare presenterat i resultatet eftersom lärarna i denna studie ansåg att dessa metoder på olika sätt 

gynnar elevernas utveckling och lärande i matematik. 

8. Avslutande reflektion 
 

Denna studie har lyft fram sex lärares resonemang kring olika metoder som lärarna använder sig av i 

arbetet med matematik. Lärarna i studien använder sig av de metoder som de anser vara till fördel för 

elevernas förståelse av matematiken. Trots att jag är enig med flera av lärarnas resonemang kring olika 

arbetsmetoder i matematik och varför lärarna har valt de metoder som de beskrivit för mig väcks flera 

funderingar hos mig kring lärarnas resonemang och hur dessa metoder egentligen gynnar elevernas 

förståelse av matematiken.  

 

En majoritet av mina informanter utgick från en lärobok i matematikundervisningen och påpekade att 

användning av läroboken besparade lärarna planeringstid samt medförde en trygghet att inte missa något 

moment i matematiken. Som vi såg tidigare angav Linda att hon arbetar helt utan bok eftersom hon inte 

ser några fördelar med att utgå från en lärobok i matematik eftersom hon upplever boken som ett 

stressmoment, vilket även fler informanter var eniga med Linda om men de valde trots stressen att 

använda sig av en bok. Linda ansåg att de elever som har svårt för sig i matematik aldrig får lyckas om 

man som lärare använder sig av en bok eftersom de matematiksvaga eleverna ständigt får arbeta med att 

räkna ikapp i boken. Även Malmer skriver att alla elever har olika förutsättningar för att lära sig 

matematik vilket gör det svårt att som lärare begära att alla elever ska utgå från samma bok och räkna i 

samma takt (Malmer, 2002: 28ff). Med detta som grund ställer jag mig frågan hur de övriga 

informanterna som använder sig av en lärobok, tänker runt att alla elever har olika förutsättningar för att 

lära sig matematik, hur ska då alla dessa elever med skilda förutsättningar kunna utveckla kunskaper i 
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matematik med hjälp av en lärobok? Dessutom belyste samtliga informanter i början av respektive 

intervju, att det är viktigt att matematiken blir lustfylld för eleverna, men kan verkligen de 

matematiksvaga eleverna finna lektionerna lustfyllda om eleverna upplever som Linda uttrycker, att de 

ständigt får kämpa med att räkna ikapp i boken? Det framkom längre fram i intervjuerna att lärarna 

använde sig av andra metoder än läroboken i matematik men hur mycket eleverna egentligen räknade i 

böckerna förblev oklart. 

 

Under intervjuerna med lärarna framkom att alla informanter ansåg att arbete med problemlösning och 

grupparbete är fördelaktigt för elevers motivation och förståelse av matematiken. Men hur sker 

gruppindelningen inför dessa grupparbeten och hur mycket får egentligen varje elev ut av att arbeta i 

grupp med matematik? Mina informanter ger samtliga uttryck för en pedagogisk grundsyn om lärande 

som tar utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet som bland annat Vygotskij förespråkar (Bråten, 

Thurmann- Moe, 1998: 103f, 114). Men hur resonerar lärarna kring den proximala utvecklingszonen 

som Vygotskij beskriver, där elever behöver utmanas på en nivå som ligger ett steg över vad eleverna 

redan kan för att utvecklas? (Bråten, Thurmann- Moe, 1998: 109). Med Vygotskijs teori som 

utgångspunkt tänker jag att dessa grupparbeten kan ge motsatt effekt för elevers lärande om inte lärarna 

har en tydlig tanke med hur de delar in eleverna i respektive grupp. Mina informanter betonade på 

många sätt att elevers lust och lärande i matematik ökar när eleverna ges tillfälle att arbeta tillsammans. 

Samtidigt betonade flera informanter att när elever arbetar i grupp kan eleverna hjälpa varandra, här 

ställer jag mig frågande om grupparbeten används för att underlätta för läraren eller använder sig lärarna 

av grupparbeten och problemlösning med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, som betonar 

samspelets betydelse för elevers utveckling och lärande? 

 

Mina informanter arbetade samtliga med dialogen och samtalet i matematikundervisningen eftersom de 

ansåg att det är lärorikt för elever att samtala om matematik samtidigt som kunskaperna görs synliga för 

läraren. Det som kan vara svårt för läraren är att hinna samtala med alla elever, vilket många av mina 

informanter löste genom att låta eleverna diskutera med varandra. Även Johnsen Hoines skriver att 

läraren kan låta elever diskutera med varandra för att alla elever ska få möjlighet att prata och öva på de 

matematiska begreppen (Johnsen Hoines, 2000: 40, 49f, 59). Här ställer jag mig frågande till om detta är 

ett bra tillvägagångssätt, att låta eleverna samtala med varandra? Det finns ofta elever som tar större 

utrymme i dessa diskussioner än andra, vilket jag tänker leder till att vissa elever inte ges möjlighet att 

öva på att tala matematik. 
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Avslutningsvis vill jag säga att denna studie inte på något vis är generaliserande utan den lyfter fram sex 

lärares resonemang kring olika metoder i matematik vars röster är viktiga att lyssna på och lära av. Vilka 

metoder man som lärare bör använda sig av i matematik tillsammans med eleverna är inte något som jag 

tänker ge ett svar på i denna studie utan det lämnar jag över till varje enskild lärare att ta ställning till, 

vilka metoder som gynnar respektive lärares elever. Det som jag slutligen vill nämna som jag anser vara 

tänkvärt efter att ha genomfört denna studie är att oavsett vilka metoder man som lärare väljer att 

använda sig av i matematik bör man ha ett tydligt syfte med varför man använder sig av vissa metoder 

och varför man utesluter andra.  

8.1 Vidare forskning 
 

Hur lärare arbetar med matematikundervisningen i praktiken är ett fält där det behövs ännu mer 

forskning. Det skulle vara intressant med en studie som sträcker sig över en längre tidsperiod och som 

undersöker hur de olika arbetsmetoder som lärarna använder sig av med elever i årskurs 1- 3 påverkar 

elevers förståelse av matematik i de högre åldrarna. Är det så att lärare som använder sig av en viss 

arbetsmetod med unga elever i matematik gynnar elevers förståelse av matematiken även i de högre 

åldrarna?   
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10. Bilagor 
 
Hej!   
 

Jag heter Jessica Holmgren och läser just nu min sista termin på lärarutbildningen på Södertörns 

högskola. Inom kort ska jag börja skriva mitt examensarbete och undrar då om jag kan få intervjua dig.  

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur lärare i årskurs 1- 3 resonerar kring sitt val av 

arbetsmetoder i matematik.  

Vidare kommer min intervju med dig att handla om hur du ser på olika metoder i matematik och vad du 

anser är fördelar och nackdelar med de metoder som du använder dig av i matematik. Jag vill alltså ta 

del av dina personliga åsikter kring detta med val av olika undervisningsformer i matematik.  

Jag önskar träffa dig mellan den 7/10- 15/10. Jag hoppas att vi kan hitta ett datum och en tid som passar 

för dig! 

Det är givetvis frivilligt att delta i min undersökning men jag skulle vara mycket glad och tacksam om 

du ville delta. Den information som du ger mig, om du väljer att delta i min studie kommer att användas 

i mitt examensarbete och jag kommer att anonymisera både dig och den skola du arbetar på. Du kan 

även dra dig ur studien under dess gång om du känner att du inte vill delta. Jag kommer att spela in 

intervjun, om det går bra för dig, detta för att inte missa några detaljer.  

Intervjun kommer att ta ca en timme, detta kan vi givetvis förlänga eller förkorta men det är det du som 

bestämmer, beroende på tid osv. 

Jag hoppas att du vill vara en del av min undersökning och ser fram emot att träffa dig! 

 

 

Mvh Jessica Holmgren 
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Intervjuguide 
 

Inledande frågor 

Hur gammal är du? 

Vilken typ av utbildning var det du gick? 

Hur kom det sig att du valde att utbilda dig till lärare? 

När läste du till lärare? När blev du färdig? 

Hur uppfattade du utbildningen? 

Var läste du till lärare? 

Berätta lite om din klass, antal elever, hur många flickor respektive pojkar i klassen. 

Har du några frågor till mig innan vi startar intervjun?  

 Att arbeta med matematik 

1. Kan du berätta lite om hur du gör när du planerar dina matematiklektioner? Vad utgår du från när du 

planerar dina matematiklektioner? 

2. Vad anser du är viktigt att tänka på när du planerar dina matematiklektioner, är det något speciellt 

som du tänker på? 

3. Varifrån får du idéer till dina matematiklektioner? 

4. På vilket/vilka sätt arbetar du med matematikundervisningen? 

5. Kan du berätta lite om hur du går tillväga för att ”fånga” alla elever och anpassa undervisningen så att 

alla elever kan följa med i undervisningen efter sin egen förmåga? 

6. Hur gör du för att ”fånga” in alla elevers behov med en och samma undervisning? 

7. Tror du att alla elever ”hänger med” lika bra i din undervisning? Om inte, berätta i så fall hur du 

tänker?  

8. Hur går du tillväga om inte alla elever ”hänger med” i din undervisning i matematik? Berätta! 

Olika arbetssätt/metoder i matematik 

9. Vad anser du om att använda läroboken som verktyg i matematikundervisningen? Berätta!  

10. Vilka för- och nackdelar ser du med att använda läroboken i matematik? Berätta! 

11. Kan alla elever tillgodogöra sig matematiken med hjälp av läroboken tror du? 

12. Hur tänker du kring att arbeta med laborativ matematik? Vilka fördelar och nackdelar ser du med 

laborativ matematik? Hur går du tillväga med detta arbetssätt? 

13. Vad anser du om att använda grupparbeten i matematik? Vilka fördelar och nackdelar ser du med 

denna metod? Berätta! 

14. Hur tänker du kring problemlösning i matematik? Vilka för- och nackdelar ser du med att arbeta 

med problemlösning tillsammans med eleverna?  
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15. Använder du dig av dialogen i matematikundervisningen? I så fall hur? 

16. Arbetar du med rörelse i matematik? Jag tänker t.ex. använder du dig av leken i din 

matematikundervisning?  

17. Använder du dig av utemiljön i matematikundervisningen och i så fall hur? 

18. I så fall, hur ofta arbetar du med matematik utomhus? 

19. Vilka fördelar ser du med utomhusmatematik? 

20. Vilka nackdelar ser du med utomhusmatematik? 

21. Har du någon speciell tanke kring att arbeta med matematik utomhus? Vad är syftet? 

22. Vad hoppas du som lärare att uppnå tillsammans med dina elever genom att arbeta utomhus med 

matematik? 

23. Vilka elever tror du gynnas av att arbeta med matematik utomhus och vilka elever missgynnas? Kan 

du utveckla det lite mer? 

- Finns det fler metoder som du använder dig av i matematikundervisningen som jag inte frågat om? I så 

fall vilka? 

Varierat arbetssätt i matematik 

24. Växlar du mellan dessa olika metoder som vi tidigare pratat om, dvs. arbetar du med ett varierat 

arbetssätt i matematik?  

25. Hur resonerar du kring att arbeta med ett varierat arbetssätt i matematik? Varför varierar du din 

matematikundervisning eller varför inte?  

26. Vilka fördelar ser du med ett varierat arbetssätt i matematik? 

27. För vem/vilka är det en fördel med en varierad matematikundervisning? 

28. Vilka nackdelar ser du med ett varierat arbetssätt i matematik? 

29. För vem/vilka är det en nackdel med ett varierat arbetssätt i matematik? 

30. Hur ofta varierar du undervisningen? 

31. Vad är ditt syfte med att variera undervisningen i matematik? 

32. Berätta lite om elevernas ”reaktioner” kring de olika undervisningsmetoder som du använder dig av?  

33. Upplever du att någon undervisningsform gynnar elevernas inlärning bättre än andra? I så fall vilken 

och vad är det som gör att du tänker på just den metoden som bättre än andra? 

34. Är det något du vill tillägga eller fråga innan vi avslutar? 

Tusen tack att jag fick komma och intervjua dig, det betyder mycket för mitt fortsatta arbete med 

denna studie! 
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