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Abstract 

 

Title: The different approaches of teaching mathematics - A qualitative study of three teachers teaching 

methods in mathematics. 

Author: Sofie Mårtensson 

Supervisor: Eva Färjsjö 

Autumn Term: 2010 

 

There is a constant change in the world of school, new curricula and syllabi are made and the view of 

teaching and learning is changing. The desire to improve maths teaching in Swedish schools is strong, 

especially by laboratory work. How is it then that several teachers in our schools are still using the 

traditional way of teaching mathematics, which I consider to be relying a lot on the textbook and work 

for an automated approach? 

 

The purpose of my study is to investigate how three different math teachers on an F-5 school in the 

southern Stockholm area, choose to work with mathematics and why they choose to work according to a 

special approach. In order to obtain the information I seek, I have chosen to use the qualitative method 

to get a better understanding of my results. I have both observed the teachers during mathematics 

lessons on multiple occasions and interviewed the three teachers individually. The theories I have 

chosen to support my thesis on are the socio-cultural perspective and the cognitive perspective. Based 

on the results of my investigation I found that teaching in general assumes a lot from the textbook. 

Teachers in the survey feel a sense of security, to build upon the textbook, which they consider covers 

much of the knowledge students should have. The teachers use the textbook as a base and complements 

with laboratory features and communicate mathematics. The approach they choose to use has a lot of 

time allocated for teaching mathematics. Time isn’t enough for all the teachers to do what they want and 

they are worried that students will forget the basics of mathematics. Even the large number of students 

in the class plays the role of the choice of working, because all students should have time to develop. 

 

Keywords: Mathematics, learning, laboratory work, textbook, communication, individualization. 

Nyckelord: Matematik, lärande, laborativt arbetssätt, lärobok, kommunicera, individualisering. 
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1 Inledning  

Matematik är ett ämne som har diskuterats i Sverige den senaste tiden i media och i litteratur. Det 

diskuteras bland annat hur undervisningen bör formas för att fler elever ska känna lust och motivation 

till ämnet. Det händer alltför ofta redan i de tidiga skolåren att elever tappar sin motivation och lust till 

ett fortsatt lärande i matematik. Detta kan bero på att många elever upplever ämnet för abstrakt och 

därför får svårt att se det relevanta i skolmatematiken. Som lärare är det viktigt att utgå från elevernas 

erfarenheter och intressen för att undervisningen ska bli meningsfull.  

 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell jämförande studie 

om elevers kunskaper i matematik och NO. Studien genomförs vart fjärde år på elever i årskurs 4 och 

årskurs 8. I den senaste studien som gjordes 2007 deltog 59 länder i världen, däribland Sverige.  

Undersökningen 2007 visade att svenska elever i både skolår 4 och 8 presterade på en lägre nivå i 

matematik än genomsnittet inom de EU och OECD-länder
1
 som deltog i TIMSS. I Sverige läggs det ner 

färre timmar på matematikundervisning än vad andra länder i undersökningen gör, vilket skulle kunna 

vara en orsak till de låga resultaten i undersökningen. I studien kom det även fram att svensk 

undervisning är mer lärobokstyrd och att tid till självständigt arbete sker i större utsträckning än i de 

andra länderna (Skolverket 2008, s. 8ff).  

 

Utifrån detta anser jag att det är viktigt att ta reda på hur lärare ute i skolorna arbetar med matematik och 

varför de väljer att undervisa på det sätt de gör. Samhället förändras ständigt med influenser från andra 

länder och kulturer, vilket leder till att elever har olika sätt att se på saker och inhämtar kunskaper olika. 

Som lärare är det viktigt att se dessa influenser som tillgång till lärandet och tillåta eleverna att lära av 

varandra.  

 

Denna studie riktar jag till nyexaminerade lärare med en förhoppning om att studien kan vara ett stöd i 

deras val av arbetssätt för matematikundervisningen. Jag vill även belysa de fördelar som finns med att 

använda olika arbetssätt i sin undervisning för att undvika att eleverna tappar lust och motivation för 

ämnet.  

 

 

 

                                                 
1
 OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) är en internationell organisation som arbetar för 

samarbete mellan industriella länder med representativ demokrati och marknadsekonomi. En stor del av OECD:s verksamhet 

bygger på att utvärdera och jämföra olika medlemsländers politik och policyer. 
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2 Bakgrund 

Det sker ständigt förändringar i skolans värld, läroplaner och kursplaner görs om, synen på 

undervisningen och lärande förändras. Matematikämnet är inget undantag, det sker mycket förändring 

även där. Vilken undervisningsmetod ska man använda? Vilket material är det bästa? Vad ska eleverna 

ha för kunskaper? 

 

Gudrun Malmer (1984) som har bred pedagogisk erfarenhet som klasslärare, speciallärare, skolledare 

samt som metodiklektor i specialpedagogik vid Lärarhögskolan i Malmö skriver i sin bok Matematik – 

ett ämne att räkna med, om den ständiga förändringen i skolan och då specifikt inom 

matematikundervisningen. Hon skrev 1984 om den övervägande delen av undervisning som fortfarande 

bedrevs på ett mycket traditionellt sätt (Malmer 1984, s. 7). Malmer skriver om det goda och 

välmenande intentionerna som fanns för att förändra matematikundervisningen, då de svenska eleverna i 

en internationell jämförelse var sämre än många andra länder. Satsningen på ett mera laborativt och 

logiskt matematiskt tänkande blev ett misslyckande och man fortsatte med en undervisning där 

läroböckerna var en styrande faktor (Malmer 1984, s. 8ff).  

   

Gudrun Malmer (2002) skriver sedan i sin bok Bra matematik för alla om de anledningar som finns för 

att fundera över hur matematikundervisningen inte nått en större grad av förändring under den tid som 

gått sedan flera förslag och intentioner kommit för förbättring av undervisningen (Malmer 2002, s. 18). 

Hon skriver om hur läroplaner har förändrats och om hur satsningar har skett på fortbildning. Det talas 

om att barn skall vara aktiva och skapande, undersökande och upptäckande och om hur de ska formulera 

och argumentera för sitt tänkande. Men hur mycket av detta har förverkligats i praktiken? 

 

Viljan att förbättra matematikundervisningen i skolorna runt om i Sverige är stark. Skolverket har två år 

i rad delat ut många miljoner kronor som fördelas till olika lokala projekt för att höja kvaliteten i 

matematikundervisningen. I år beviljades över 144 miljoner kronor till 377 projekt runt om i landet. Att 

öka kvaliteten genom att arbeta med ett laborativt arbetssätt i skolorna har varit aktuellt. Därför har en 

stor andel av de projekt med laborativa inslag beviljats då de ses som en utveckling för kvaliteten 

(Skolverket 2010).  

  

Hur kommer det sig då att flera lärare ute i skolorna fortfarande arbetar efter det traditionella sättet inom 

matematik undervisning, d.v.s. använder endast matematikböcker och automatiserade arbetssätt, när 

skolverket talar för nya metoder? 
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2.1 Skolans styrdokument 

Vad säger skolans styrdokument om vad lärarna bör ta hänsyn till vid uppläggning av matematik 

undervisning? 

 

I kursplanen för matematik står det under rubriken Ämnets syfte och roll i utbildningen att: 

 
Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för att fatta 

välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av 

information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället. 

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

matematikens språk och uttrycksformer. Den skall också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska värden i 

matematiska mönster, former och samband samt att uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att 

kunna förstå och lösa problem. 

 

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

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

problem (Skolverket 2000, s. 26). 

 

Detta kan tolkas som att matematikundervisningen ska leda till att eleverna får användning av 

matematik både i skolan som utanför skolan samt i det fortsatta livet. Undervisningen ska utveckla 

elevernas intresse för matematik och lärarna måste tänka på att koppla undervisningen till elevernas 

vardagsliv så att det upplevs som meningsfullt för dem. Undervisningen skall även ge eleverna 

möjlighet att kommunicera och diskutera matematiska problem med varandra för att erhålla större 

förståelse och skapa sig nya sätt att se på saker. 

 

Under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad står att läsa: 

  

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter 

och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som 

är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda utmaningar. 

 

Matematik har nära samband med andra skolämnen. Eleverna hämtar erfarenheter från omvärlden och får 

därmed underlag för att vidga sitt matematiska kunnande (Skolverket 2000, s. 28). 

 

Detta tolkar jag som att undervisningen bör vara varierad, både genom metod men också material. Det 

är även viktigt att integrera matematik med andra ämnen för att på så vis få en så stor förståelse för 

ämnet som möjligt och även se sambanden med andra ämnen.  

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshem Lpo 94 under rubriken 

Skolans uppdrag står det bland annat att: 
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En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ 

och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. 

Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper. 

 

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och 

balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och 

kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika 

kunskapsformer är delar av en helhet (Skolverket 2006, s. 6). 

 

Detta kan tolkas som att läraren ska ge eleverna möjlighet att vara delaktiga i upplägget och innehållet 

för undervisningen. Eleverna ska ta egna initiativ och ha ansvar för utvecklingen. Detta ska ske genom 

både självständigt arbete och arbete i grupp. Att arbeta i grupp vidgar kunskap genom att vi lär av 

varandra. Undervisningen ska läggas upp på ett roligt och lärorikt sätt, där leken har en stor betydelse 

för utvecklingen. En varierad undervisning genom både innehåll och arbetsformer främjar elevernas 

harmoniska utveckling och skapar större förståelse för ämnet. 

 

Jag kommer utgå ifrån dessa, då det är mina tolkningar av styrdokumenten. 

2.2 Skolverket 

I Skolverkets rapport nr 221: Lusten att lära – med fokus på matematik (2003) har en 

kvalitetsgranskning gjorts med avseende att ta reda på hur lusten att lära väcks och hålls vid liv i 

förskolor, skolor och i vuxenutbildning. Granskningen har genomförts av en grupp 

utbildningsinspektörer men de verksamma lärarna i undersökningen har även de bidragit med 

synpunkter om hur de arbetar för att väcka och stödja lusten att lära. Skolverket menar att många elever 

upplever matematiken som ett abstrakt ämne, där eleverna inte ser det relevanta i skolmatematiken 

(Skolverket 2003). 

 

Enligt granskningsresultatet har man kommit fram till följande förbättringar för att utbildningens 

kvalitet ska höjas: 

 En mer varierande undervisning. Det gäller såväl innehåll, arbetssätt, läromedel och annat 

arbetsmaterial. Större anpassning till olika elevers förkunskaper, förförståelse, intresse och 

studieinriktning.  

 Ett relevant och begripligt innehåll där stor fokus ligger på elevens fantasi, kreativitet och 

nyfikenhet. Fler inslag av praktiskt arbete där konkreta upplevelser ligger till grund. 

 Varierat arbetssätt med inslag av laborativa metoder både individuellt och i grupp. 

 En minskning av läroboken, där den idag närmast totalt dominerar i undervisningen.  
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 Gemensamma samtal där eleverna utvecklar begreppsförståelse, matematiskt tänkande och olika 

strategier för att lösa problem.  

 Ämnesintegrerat arbetssätt där matematiken knyts till andra ämnen. Eleverna får en större 

förståelse och kan se sambanden mellan de olika ämnena.  

 Tydliga mål och syften för studierna så eleverna kan vara delaktiga och få ett större inflytande i 

sin kunskapsutveckling. 

 Allsidig utvärdering för ämnet som lyfter fram olika kvaliteter i lärandet.  

(Skolverket 2003, s 55ff). 

2.3 Skolinspektionens kvalitetsgranskning  

Skolinspektionens uppdrag är att se över kvaliteten i och ha tillsyn över det offentliga skolväsendet samt 

utbildningen vid fristående skolor. Skolinspektionens arbeta ska bidra till en förbättrad måluppfyllelse 

genom att granska hur skolhuvudmän, rektorer och lärare tar ansvar för undervisningens kvalitet och hur 

den ska kunna utvecklas (Skolinspektionen 2009, s. 5).  

 

Resultatet av granskningen där 23 grundskolor medverkade med utgångspunkt i 10 kommuner utspridda 

i hela landet, visade att många elever inte får den undervisning som de har rätt till. Undervisningen är 

överlag starkt styrd av läroboken vilket resulterar i att eleverna ges små eller inga möjligheter alls att 

utveckla sin kompetens i problemlösning samt förmåga att resonera och sätta in matematiska problem i 

olika sammanhang (Skolinspektionen 2009).  

 

Skolinspektionen pekar på en rad faktorer som har betydelse för förbättringen av kvaliteten i matematik. 

Det tar bland annat upp betydelsen av att lärarna är medvetna om läroplaner, kursplaner och 

betygkriteriernas innehåll och erbjuder eleverna undervisning utifrån samtliga mål. Här framhålls vikten 

av att läraren beskriver målen för eleverna så att eleverna själva kan påverka, ha inflytande och ta större 

ansvar för sitt eget lärande. Det är även viktigt att läraren använder arbetssätt så alla elever kan 

utvecklas och få utmaningar där de befinner sig (Skolinspektionen 2009).  
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2.4 Begreppsdefinition  

Denna undersökning kommer behandla tre centrala begrepp vars definition följer nedan.  

 

Laborativ undervisning - Även kallad konkret matematik, är en metod för undervisning och inlärning 

med stöd av experiment och försök. Termen används också när undervisningen kombinerar teoretiska 

och praktiska uppgifter, vilket John Dewey förespråkade med principen ”learning by doing” 

(Nationalencyklopedin 2010).  

 

Laborativt material - Material som används för att konkretisera kunskapen. Exempel på material kan 

bland annat vara plockmaterial som makaroner, pärlor och knappar men även cuisenariestavar, 

miniräknare, mynt, sedlar, byggmaterial, måttband, osv. (NCM 2010).  

 

Individualisering – En anpassning i undervisning av lärokurser och timplaner till den enskilda elevens 

förutsättningar, behov och intresse (Nationalencyklopedin 2010).  

 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att undersöka hur tre olika matematiklärare på en F-5 skola i södra 

Stockholmsområdet väljer att arbeta med matematik. Jag vill även undersöka varför de väljer att arbeta 

efter detta arbetssätt. Frågorna som kommer ligga till grund för mitt arbete är följande: 

 

 Vilket/vilka arbetssätt väljer lärarna att använda? 

 Varför väljer de att undervisa på det sätt de gör?  
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4 Teori och tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras de teorier som är relevanta för undersökningen samt en del av den tidigare 

forskning som gjort om ämnet. Detta används sedan för att tolka och analysera resultatet. 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet inkluderar tre centrala begrepp: kontext - som innefattar 

meningsskapande i förbindelse mellan individ och omgivning, mediering - där individens föreställningar 

och tankesätt är påverkade av den kultur och de föremål som finns omkring oss samt kommunikation - 

vilket innefattar kroppsliga och verbala handlingar som förstås och tolkas i gemenskap. 

 

Den teoretiker som förknippas med det sociokulturella perspektivet är pedagogen och filosofen Lev 

Vygotskij (1896-1934). Enligt Strandberg menade Vygotskij att kunskap produceras av yttre aktiviteter, 

det vill säga i samspel med andra, med stöd av hjälpmedel och i specifika kulturella miljöer (Strandberg 

2006, s. 10ff). 

 

Inom det sociokulturella perspektivet sker lärandet från den kollektiva handlingsformen till den 

individuella. Detta innebär att kunskapen går från det yttre till det inre. De svårigheter barnet upplever 

vid lärandet i samspel med andra kan senare lösas i de egna tankarna. Barnet går mot en utveckling av 

jaget, där man börjar från det sociala och går mot en större individualisering (Jerlang 2008, s. 363ff). 

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv har redskap och verktyg en stor betydelse för förståelse av omvärlden 

och hur vi ska agera i den. Med redskap eller verktyg menas resurser, både språkliga men även 

materiella. Det abstrakta och det konkreta går hand i hand. När vi kan räkna, kan vi även hantera pengar 

och avgöra om vi har råd att köpa vissa saker (Säljö 2000, s. 20ff).  

 

Säljö menar att vi lär i samspel med varandra. Problemet med hur vi människor lär och vad som anses 

vara väsentligt att kunna, handlar inte enbart om hur vi är som individer. Vi måste också se hur miljön 

och omgivningen ser ut, vilka resurser som erbjuds samt vilka krav som ställs på oss. Vi är människor 

som samspelar i vardagliga aktiviteter där omgivningen och den kultur vi lever i har stor påverkan (Säljö 

2000, s. 17).  

 

Säljö poängterar språkets betydelse för vår kunskapsutveckling och förmågan att kunna samla och 

kommunicera erfarenheter med varandra. Genom kommunikation med andra blir vi delaktiga i världens 
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utveckling och ger oss tillgång att samspela med andra människor. Genom att sätta ord på sina tankar 

stärker man sin kunskap, samtidigt som andra får ta del av ens sätt att tänka (Säljö 2000, s. 82). 

4.2 Det kognitivistiska perspektivet 

Den teoretiker vars tankar förknippas med kognitivistiska perspektivet är pedagogen och 

utvecklingspsykologen Jean Piaget (1896-1980). Enligt Jerlang var Piagets strävan med 

kunskapsutvecklingen att uppnå logiskt matematiska strukturer. Piaget ansåg liksom Vygotskij att 

utvecklingen går från det yttre till det inre. Ett aktivt handlande anses vara nyckeln till den kunskap och 

utveckling som kommer från den mänskliga självregleringen. Självregleringen är en av de viktigaste 

beståndsdelarna för att kunskapen ska växa, då vi lär av omvärlden. Piaget såg självreglering som en 

aktiv process som hela tiden är i förändring. Denna förändring medför ett samspel med omgivningen, 

där vi fortsätter att lära oss med hjälp av varandra (Jerlang 2008, s. 300). 

 

Ur ett kognitivistisk perspektiv sker barnets inlärning genom meningsfulla aktiviteter som skapar 

förståelse och färdigheter genom aktivt handlande. Inlärningen ska ligga så nära elevernas verklighet 

som möjlig för att det ska uppfattas meningsfullt (Jerlang 2008, s. 307).  

 

Ur ett kognitivistiskt perspektiv på undervisning ska eleverna vara aktiva och få upptäcka på egen hand. 

De ska ha möjlighet att arbeta laborativt med konkret material vilket ska styras av elevernas intresse och 

nyfikenhet. Eleverna ska ha en förståelse för vad de gör och inte bara kunna det utantill. Den 

traditionella undervisningen, där läraren står och föreläser för eleverna och där de får automatisera 

kunskapen är ett hinder för elevernas spontana aktiviteter och självständiga utveckling. Eleverna ska 

istället få stimuleras genom egna undersökningar och ansträngningar (Säljö 2000, s. 58). 

4.3 Lärandeprocesser 

Gudrun Malmer skriver i sin bok Bra matematik för alla (2002) om hur matematikundervisningen i 

grundskolan bör utformas för ett ökat elevengagemang, där laborativa och undersökande aktiviteter i 

samband med reflekterande samtal ses som stor del av undervisningen (Malmer 2002).   

 

Malmer skriver att det inte alltid kan vara lätt att förändra undervisningen då många faktorer påverkar 

förändringsarbetet. Dessa faktorer kan bl.a. vara att läraren känner sig osäker på sin kompetens och 

därför endast vågar förlita sig på läroboken, att tidsplaneringen inte räcker till att anpassa 

undervisningen till elevernas varierande förutsättningar, att vissa föräldrar inte vill att en förändring ska 

ske och har åsikter om lärandet för deras barn och även att skolledning och kollegor inte övertygas om 
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att förändring är positivt, vilket kan leda till att medel för förändring inte införskaffas och idéerna går i 

botten (Malmer 2002, s. 25ff). 

 

Malmer anser att undervisningen i dagens samhälle mestadels bedrivs genom räknande med siffror och 

inte så mycket logiskt tänkande. Den informella matematiken dominerar och tid för kreativitet och 

fantasi prioriteras inte. Eleverna ser inget värde i matematikundervisningen då den inte fokuserar på 

elevernas verklighet, vilket gäller både språket och elevernas erfarenheter. Malmer anser även att 

laborativa och undersökande moment förekommer i en alltför liten utsträckning. Hon menar att det 

gäller att ge eleverna tid för sitt lärande men också att tänka igenom hur eleverna möter lärandet och de 

material som används. Man måste utgå från elevernas verklighet och möta dem på den nivå de befinner 

sig (Malmer 2002, s. 26ff).  

 

Att individanpassa undervisningen är något Malmer anser vara bra. Hon tycker dock inte att detta 

fungerar så bra då man i dag ofta har heterogena grupper i klassen där eleverna har olika behov. Oftast 

arbetar eleverna med en gemensam lärobok i samma takt. Flera lärare har enligt Malmer vant sig vid att 

följa den lärogång som handleds i läroboken och känner sig trygga då de anser att läroboksförfattarna är 

kunniga. Malmer tycker att matematikundervisningen måste finna nya och lämpligare arbetsformer där 

eleverna får öva sig i logiskt tänkande och kritisk granskning. Alla elever ska känna att det har möjlighet 

att utvecklas på den nivå och i den takt de har förutsättningar för. Genom detta kan eleverna känna 

motivation och uppleva lust och glädje till ämnet (Malmer 2002, s 28).  

 

Att vara beroende av en lärobok är något som Madeleine Löwing
2
 och Wiggo Kilborn

3
 skriver om i sin 

bok Baskunskaper i matematik (2002). De förstår inte den kritik som ofta förekommer angående 

läromedlens styrande inverkan på undervisningen. De anser att dagens lärare redan har mycket att stå i 

då de måste uppnå vaga formulerade mål i kursplanen och de tyngre arbetsuppgifter de ställs inför. 

Författarna undrar hur lärarna ska hinna med att skriva egna läromedel. Löwing och Kilborn tycker inte 

att det är konstigt att lärarna behöver stöd från läroboken. Men om lärarna är alltför styrda av läromedlet 

är det sannolikt inte läromedlet det är fel på utan den utbildning eller fortbildning lärarna har fått som 

inte ger förutsättningar att våga frigöra sig från läromedlet (Löwing & Kilborn 2002, s. 116). 

                                                 
2
 Madeleine Löwing är fil dr i matematikämnets didaktik och är verksam som universitetslektor inom lärarutbildningen vid 

Göteborgs universitet.  

 
3
 Wiggo Kilborn fd lektor i matematikdidaktik. Killborn har mångårig erfarenhet av lärarutbildning och skolforskning och 

har arbetat i en rad olika länder med matematik och flerspråkighet. 
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Den individualisering som Löwing och Kilborn anser att vi möter i dagens skolor innebär att eleverna 

får räkna var och en i sin takt i en och samma lärobok medan läraren går runt och handleder. Det 

förekommer även att elever har olika läromedel som är anpassade efter deras behov och kunskap. 

Författarna tycker att man kan göra på olika sätt för att utveckla denna individualisering. De menar att 

man bl.a. kan sätta individuella mål för eleverna, ägna olika lång tid åt eleverna och att konkretisera 

undervisningen på olika sätt (Löwing & Kilborn 2002, s. 121).  

 

I Nämnaren Tema: Matematik från början (2000) skriver författarna bl.a. om lärobokens betydelse för 

undervisningen. De skriver hur olika lärobokens användning ser ut samt hur styrande den är för 

undervisningen. Författarna skriver om tre övergripande nivåer för lärobokens användning. Den första 

nivån innebär att läroboken är den enda utgångspunkten för undervisningen. I den andra nivån är 

läroboken den huvudsakliga utgångspunkten för undervisningen, men man utgår emellertid från 

elevernas tankar och idéer. Den tredje och sista nivån har sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter och 

genomför undervisningen utan en särskild lärobok (Ahlberg, Bergius, Doverborg, Emanuelsson, Olsson, 

Pramling Samuelsson, Sterner 2000, s. 21ff).  

 

Författarna skriver om elevernas glädje över att ha en lärobok men påpekar även att det inte behöver ha 

en positiv påverkan på barnens lärande. De skriver att läroboken kan distansera eleverna från den 

praktiska användningen av matematik och inte utvecklar elevernas förståelse för begrepp och symboler. 

Läroboken kan även förstärka barnens uppfattningar om att matematik endast är något som man räknar i 

en bok. Uppgifterna i boken ska enligt författarna placeras i meningsfulla sammanhang där elevernas 

förståelse för ämnet utvidgas (Ahlberg, Bergius, Doverborg, Emanuelsson, Olsson, Pramling 

Samuelsson, Sterner 2000, s. 22).  

 

Malmer anser att den konkreta matematiken som innebär ett laborativt och undersökande arbetssätt är 

utgångspunkten för kunskapsprocessen. När eleverna får arbeta med, ta i och på ett kreativt sätt laborera 

med sina kunskaper blir de själva delaktiga i lärandeprocessen. När man laborerar är det viktigt att tänka 

på att materialet som används ska vara meningsfullt och väl genomtänkt. Att bara plocka med ett 

material gör inte att eleverna tillägnar sig matematiska begrepp, det handlar om hur man framställer 

materialet och vilket syfte man vill uppnå. Med ett väl genomtänkt och strukturerat laborativt arbete 

skapar eleverna ”inre bilder” som ger dem stöd i sitt logiska tänkande. Malmer menar att många lärare 

tycker att det är bra att arbeta laborativt och skulle vilja arbeta mer med det, men de anser att tiden inte 

räcker till. Många lärare anser även att laborativa och undersökande arbetssätt hör hemma under de 
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tidigare skolåren samt för elever som är i behov av extra stöd. Malmer anser att denna inställning gör att 

arbetssättet får en låg status och eleverna tar avstånd från laborativt material, trots att de har behov av 

det (Malmer 2002, s. 30ff).  

 

Även i Nämnaren Tema: Matematik från början (2000) skriver författarna om hur laborativt material 

kan framgå som något negativt hos eleverna. De skriver att eleverna kan uppleva det som pinsamt att ta 

hjälp av ett material framför sina klasskompisar och väljer därför att avstå. Författarna tycker att det är 

väsentligt för eleverna att laborera då det konkretiserar talen och ökar elevernas stimulans. Det 

laborativa arbetssättet bör vara en naturlig del i undervisningen. Det är även bra att eleverna prövar olika 

sorters hjälpmedel. Det kan nämligen uppstå problem om eleven endast använder ett och samma 

hjälpmedel då de kan bli beroende av det och ha svårt att släppa materialet. Det kan i sin tur leda till att 

eleverna inte kan räkna utan hjälpmedlet (Ahlberg, Bergius, Doverborg, Emanuelsson, Olsson, Pramling 

Samuelsson, Sterner 2000, s. 52).  

  

Löwing och Kilborn tycker att det är viktigt att poängtera att ett laborativt material inte är ett konkret 

material. Materialet i sig är dött. Det handlar om hur man använder det för att göra det levande.  

(Löwing & Kilborn 2002, s 204).  

 

Mångfald och variation i elevernas funderingar kring matematik är viktigt för att bredda 

matematikinnehållet, vilket är något Berit Bergius
4
 och Lillemor Emanuelsson

5
 hävdar. De anser att 

man redan i de tidigare skolåren bör variera undervisningen, något som annars inte sker förrän senare i 

grundskolan. De menar att eleverna både vill och kan, så varför då hindra en möjlig utveckling (Bergius 

& Emanuelsson 2008, s. 3ff). 

 

Ann Ahlberg som är professor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet och vid Högskolan i 

Jönköping skriver i sin bok Lärande och delaktighet (2002) om elevernas skilda intressen och 

förutsättningar för att lära i det dagliga livet. Alla elever har olika möjligheter och ser olika på den 

kunskap som förväntas utvecklas i skolan. Vissa har ett större intresse för ett ämne än andra och vissa 

                                                 
4
  Berit Bergius är lågstadielärare och har lång erfarenhet av arbete i grundskolan. Hon har en didaktisk 

påbyggnadsutbildning med matematik som huvudinriktning.  

 
5
 Lillemor Emanuelsson är lågstadielärare och fil. mag. I svenska, historia och pedagogik med lång erfarenhet av arbete med 

matematik.  
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har lättare att lära än andra. Lärarens uppgift blir att utforma undervisningen så den passar alla, så att 

alla får utvecklas och ges möjlighet till kreativitet och nyfikenhet (Ahlberg 2002, s. 10).  

 

I Nämnaren Tema: Matematik – ett kommunikationsämne (1996) belyser författarna betydelsen av en 

varierad undervisning. De anser att det är viktigt att eleverna får möta olika problemtyper så de kan se 

att det finns flera sätt att tänka på och därefter få välja det sättet som passar dem bäst. Lärare måste 

förbereda eleverna för det varierande vardagsliv som väntar dem. De anser även att det är viktigt att hela 

tiden försöka utgå från elevernas erfarenheter och verklighet så lärandet blir meningsfullt (Ahlström, 

Bergius, Emanuelsson, Emanuelsson, Holmquist, Rystedt, Wallby 1996, s. 71).  

 

I Nämnaren Tema: Matematik från början (2000) skriver författarna att elever kan ha svårt att förstå att 

det finns flera sätt än ett att tänka på för att kunna lösa en uppgift, vilket är det sätt som läraren 

förevisar. Författarna tror att man kan bryta denna fokusering genom att låta eleverna få arbeta med 

olika typer av problem, så de får möjlighet att utforska flera olika lösningar (Ahlberg, Bergius, 

Doverborg, Emanuelsson, Olsson, Pramling Samuelsson, Sterner 2000, s. 33). 

 

Malmer betonar vikten av att ”tala matematik” vilket hon menar kan ta form av samtal, diskussion och 

argumentation. Att formulera sina tankar i ord, både muntligt och skriftligt, har en väsentlig betydelse 

för utvecklandet av tankeprocessen. Malmer anser att samtal måste ses som naturliga inslag i 

matematikundervisningen och att den konstruktivistiska synen på kunskap där eleverna successivt får 

inflytande på och större ansvar för sitt lärande är ett bättre alternativ. Att arbeta i par eller i mindre 

grupper anser hon vara det mest utvecklande arbetssättet då de via reflekterande samtal får tillgång till 

nya idéer och tankar (Malmer 2002, s. 58). 

 

Bergius och Emanuelsson tar upp hur viktigt det är att eleverna muntligt redovisar sina arbeten och 

tankar för varandra. När ett par eller en grupp samarbetar för att lösa ett problem, ska alla i gruppen 

kunna redogöra och argumentera för lösningen av problemet (Bergius & Emanuelsson 2008, s. 12). 

 

I Nämnaren Tema: Matematik – ett kommunikationsämne (1996) menar författarna att det inte räcker att 

ge eleverna tillfälle att tala matematik med varandra. De anser att eleverna behöver hjälp av en lärare, 

som förstår vad eleven säger och tillsammans med eleven kan utveckla tankarna och tydliggöra dem så 

de andra eleverna förstår (Ahlström, Bergius, Emanuelsson, Emanuelsson, Holmquist, Rystedt, Wallby 

1996, s. 16).  
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5 Metod 

Här beskriver jag mitt val av metod, vilka redskap jag har valt samt vad det innebär. Jag förklarar även 

mitt urval och genomförandet av datainsamlingen samt hur bearbetningen gått till. Jag tar också upp de 

forskningsetiska principerna och hur jag tagit hänsyn till dem i min studie. Slutligen diskuterar jag min 

undersöknings giltighet och tillförlitlighet. 

5.1 Kvalitativ metod 

Eftersom syftet med undersökningen är att få fram vilket/vilka arbetssätt lärarna väljer att använda och 

varför de gör det passar den kvalitativa metoden bäst. 

 

I den kvalitativa delen av forskning läggs tonvikten på ett s.k. holistiskt perspektiv, vilket innebär att 

helheten är mer än summan av delarna. I en kvalitativ studie fokuserar man på att tolka och förstå de 

resultat som framkommer (Stukát 2005, s. 32). Jag har använt ett fenomenologiskt synsätt, där syftet är 

att få en så noggrann undersökning som möjligt och se fenomenet ur alla synvinklar och till sist hitta det 

särpräglade, fenomenets essens (Stukát 2005, s. 33ff). 

 

Jag valde inte en kvantitativ undersökning eftersom den utgår från ett positivistiskt synsätt där man kan 

ställa upp tabeller, ta fram statistik och förklara hur någonting fungerar. Detta passar inte så bra i en 

kvalitativ undersökning där man mer fokuserar på att förstå och tolka hur någonting fungerar genom ett 

hermeneutiskt synsätt (Larsen 2009). 

5.2 Observationer 

Jag har bl.a. använt mig av observationer som redskap för min undersökning. Detta val gjordes då jag 

ville ha reda på vad lärarna faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör. Under en intervju kan man inte 

vara säker på att informanten svarar sanningsenligt. Stukát menar att ”genom att titta, lyssna och 

registrera sina intryck använder forskaren sig själv som mätinstrument” (Stukát 2005, s. 49). 

 

Observationer kan delas in i två huvudtyper, kontrollerande observation och fältundersökningar. I en 

kontrollerad observation äger själva observationen rum i en miljö som är speciellt arrangerad för 

undersökningen, man skapar miljön och observerar hur informanten eller fenomenet handlar. I en 

fältundersökning observerar forskaren informanten eller fenomenet i sitt naturliga, social sammanhang. 

Inom samhällsvetenskaplig forskning används fältundersökningar mycket oftare än kontrollerande 
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observationer (Larsen 2009, s. 89ff). I min undersökning har jag valt att använda fältundersökning då 

mitt syfte var att se hur informanterna handlar i sina naturliga och sociala sammanhang.  

 

Inom fältundersökning finns det sedan två olika slag, vilka är icke-deltagande observationer och 

deltagande observationer. I en icke-deltagande observation är forskaren bara en åskådare, vilket innebär 

att forskaren får sitta i bakgrunden och inte integreras med dem som observeras. Under sådana 

observationer är det viktigt att forskarens närvaro inte påverkar beteendet hos dem som undersöks. I en 

deltagande observation är forskaren involverad i det sociala system som observeras. Forskaren har en 

roll och kan integreras med dem som observeras. Deltagande observationer kan i sin tur delas in i två 

typer, vilka är passivt deltagande observationer och aktivt deltagande observationer. Vid ett passivt 

deltagande önskar forskaren att situationen som studeras inte påverkas av hans eller hennes närvaro. I ett 

aktivt deltagande har forskaren en roll där han eller hon kan bestämma vad som ska ske inom det sociala 

systemet (Larsen 2009, s. 90ff). I min undersökning har jag valt att använda icke-deltagande 

observationer, då min roll var att vara så osynlig som möjligt. 

 

Både deltagande och icke-deltagande observationer kan vara dolda eller öppna. En dold observation 

innebär att informanterna inte vet om att de blir observerade. En öppen observation innebär att 

informanterna vet om att man är forskare och observerar. Man kan skifta mellan dold och öppen 

observation men då är det viktigt att tänka på hur man gör det annars kan förtroendet för observeraren 

lätt brista (Larsen 2009, s. 91ff).  

 

Innan man går ut och observerar kan det vara bra att tänka igenom hur mycket som är nödvändigt att 

berätta om vad man ska observera. Man kan genom att ytligt berätta vad man ska observera, undvika 

påverkan av att man är där. Jag valde att kort berätta vad syftet med min undersökning och mina 

observationer var, just för att undvika att lärarna skulle bli påverkade.  

 

Att göra en observationsguide innan man börjar observera kan vara bra då man som forskare måste 

tänka igenom vad som är relevant för undersökningen. Man kan skriva ner stödord som man ska 

fokuseras på under observationen, på detta sätt blir man medveten om vad undersökningen faktiskt 

handlar om. Det är lätt att få syn på andra saker som inte är väsentliga för undersökningen (Larsen 2009, 

s. 93). Jag valde att göra en observationsguide (se bilaga 2) innan observationerna påbörjades, för att 

enklare kunna fokusera på det jag ansåg var relevant för min forskning.  
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5.3 Intervjuer 

Jag har även använt intervjuer som redskap i min undersökning. Detta val gjordes då man i en intervju 

får en djupare förståelse för hur respondenterna tänker kring de olika frågorna. Jag ville även 

komplettera mina observationer med intervjuer, där respondenten fick förklara sitt agerande och få en 

större förståelse till varför en viss undervisningsform framgick. 

 

Det finns två olika former av intervjuer, antingen av kvantitativ- eller kvalitativ art. Larsen skriver att en 

kvantitativ intervju är strukturerad med färdigformulerade frågor som kommer i en bestämd 

ordningsföljd där alla respondenter får samma frågor (Larsen 2009, s. 46). Vid en kvalitativ intervju får 

respondenten själv formulera sina svar i en mer öppen diskussion men med ett bestämt fokus (Larsen 

2009, s. 83). I min undersökning har jag valt att ta lite från båda formerna och kombinera en 

intervjuform som både är strukturerad men ändå öppen, alltså en semistrukturerad intervju. Jag utgick 

från flera specifika huvudfrågor som alla fick, men respondenterna fick även möjlighet att tala fritt. 

 

Att formulera frågorna är en viktig del av intervjun. De ska vara relaterade till undersökningens syfte. 

Hur frågornas utformning ser ut är viktigt då frågorna måste vara tydliga och förstås av samtliga 

respondenter (Stukát 2005, s. 38ff). Därför kan det vara bra att göra en pilotstudie innan, där man provar 

att intervjua en person innan den aktuella intervjun inträffar. Det kan dyka upp en del oklarheter i 

intervjufrågorna som bör justeras eller frågor som inte känns relevanta. Jag utförde en pilotstudie på en 

närstående och behövde efter detta justera en del saker, bland annat ta bort frågor som var liknande 

andra frågor. 

5.4 Urval och genomförande 

Min urvalsgrupp är verksamma lärare i årskurs 1, 3 och 4. De tre personer som både observeras och 

intervjuas i undersökningen har själva fått välja om de vill ställa upp eller inte. 

 

Jag var inte intresserad av att få ett urval med variation av kön, ålder, utbildning eller erfarenhet. Tanken 

var enbart att undersöka hur tre lärare undervisar och varför de gör på det sättet.  

  

Jag har valt att först observera lärarna i deras arbete och sedan intervjua dem. Detta val gjordes med 

vetskap om att den vardagliga undervisningen blir påverkad av att någon utomstående kommer. Genom 

att först observera och se hur de arbetar, blir det lättare att tolka intervjun. 
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Mitt val av skola baserades på bekvämlighet då den låg nära mitt boende. Jag hade inga tidigare 

erfarenheter av skolan, vilket kan vara positivt när man forskar. Skolan ligger i en mindre ort utanför 

Stockholmsområdet, där majoriteten av eleverna är av etnisk svensk ursprung.  

 

Jag började med att via telefon kontakta den biträdande rektorn på den valda skolan och frågade om jag 

hade möjlighet att komma dit för att genomföra undersökningen. Jag skickade även ett följebrev (se 

bilaga 1) via mail där jag kort presenterade min undersökning samt de forskningsetiska principerna. Jag 

fick sedan besked om att tre lärare kunde ställa upp och att jag var välkommen att utföra min 

undersökning hos dem. De tre lärare som erbjöd sig att delta var intresserade och engagerade i ämnet 

och rektorn ansåg att alla tre var lämpliga för min undersökning. Att de här tre lärarna ”valdes” för 

undersökningen kan påverka reliabiliteten, då de alla har en god inställning till matematik och vet vad 

de gör. Det hade förmodligen gjort skillnad i resultatet om valet hade varierats med lärare som ”ogillar” 

matematik och inte riktigt vet vad de gör och varför. 

 

Första dagen fick jag möjlighet att träffa två av de lärare som skulle ingå i min undersökning. Jag fick 

följa med den ena av dem för att observera en matematikundervisning samma dag. Vi hann prata en 

stund och jag beskrev kort vad min undersökning skulle behandla samt hur observationerna och 

intervjun skulle gå till. Vi bestämde sedan vid vilka tre tillfällen jag skulle observera dem och när 

intervjun skulle äga rum. Jag kom även överens om detta med den andra läraren. Den tredje läraren 

anmälde sitt intresse för deltagandet lite senare. Detta resulterade till att det enbart blev två 

observationer med henne.  

 

Under observationerna placerade jag mig i ett hörn i klassrummen och försökte vara så osynlig som 

möjligt. Jag hade med mig ett anteckningsblock, penna och observationsguiden. Jag följe guiden och 

skrev ner allt jag ansåg vara relevant för min studie under observationens gång. Jag observerade två 

lärare under tre tillfällen vardera och den sista läraren under två tillfällen. Sammanlagt blev det åtta 

observationer som genomfördes. Observationstillfällena utfördes under matematiklektioner med 

eleverna och varade under 45-60 minuter vardera.  

 

Intervjuerna utfördes i ett ostört rum och dokumenterades med hjälp av ett inspelningsprogram via 

telefonen. Jag hade även med mig ett anteckningsblock ifall något skulle behöva antecknas samt min 

intervjuguide som mall för intervjun. Jag startade alla intervjuer med att informera respondenten om de 

forskningsetiska principerna, därefter berättade jag kort om mitt syfte med undersökningen. Intervjuerna 
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genomfördes på liknande sätt då alla huvudfrågor kom i samma ordning efter varandra. Det förekom 

både en del underfrågor och följdfrågor som såg olika ut i de tre intervjuerna. Överlag var det 

respondenterna som pratade fritt inom det ämne jag försökte rikta in dem på. Intervjuerna tog mellan 20-

40 minuter vardera.  

5.5 Bearbetning  

Efter varje observationstillfälle gick jag igenom mina anteckningar och skrev rent dem på en dator, jag 

kategoriserade observationerna efter lärarna. Jag lade sedan ihop alla observationer och skrev ut dem i 

pappersformat för att bearbeta dem. Efter genomförandet av varje intervju lyssnade jag igenom 

inspelningen och transkriberade dem, vilket var tidsödande. 

 

Inför analysen av empirin markerade jag med olika färger de återkommande perspektiven på lärande 

som respondenterna uttryckte under intervjun samt det jag kunde se under observationerna. Detta gjorde 

att jag fick en bättre ordning på empirin och lättare kunna sammanställa det till ett resultat.  

5.6 Forskningsetiska principer 

Det finns forskningsetiska principer att ta hänsyn till när forskning bedrivs. Dessa principer ska vara till 

skydd för de individer som deltar i en forskning, vilket kan vara genom intervju, observation eller 

enkätundersökning. I vetenskapsrådet tar man upp att forskning är viktig och nödvändig för både 

individernas och samhällets utveckling. Det finns därför ett motiverat krav på att forskning bedrivs, att 

den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet (Vetenskapsrådet 2002, s. 5).  

 

Vetenskapsrådet tar upp fyra huvudkrav på forskning som man ska ta hänsyn till. De fyra huvudkraven 

är: 

 

 Informationskravet: Forskaren ska informera de berörda om forskningsuppgiftens syfte och hur 

deras deltagande kommer påverka forskningen. Man ska även upplysa om att deltagandet är 

frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan när de så vill. Detta fick deltagarna i 

min studie reda på i följebrevet (se bilaga 1) och även vid första mötet. 

 

 Samtyckeskravet: Deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan i forskningen, det 

kan handla om hur länge de vill medverka och på vilka villkor de ska delta. De kan även avbryta 

sin medverkan när de så känner utan att detta medför negativa följder för dem. Deltagarna i min 
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studie fick själva bestämma om de ville delta eller inte, därefter lade vi upp tillfällen som 

passade både dem och mig bra. 

 

 Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter ska behandlas konfidentiellt. Detta innebär att alla 

personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att de inte går att komma åt för utomstående. Man 

ska inte heller på något sätt använda sig av information som kan avslöja de som har deltagit i 

undersökningen. I min undersökning förekommer inte lärarnas eller skolans verkliga namn. De 

namn som används är därför fiktiva.  

 

 Nyttjandekravet: De uppgifter och det material som forskaren samlar in om enskilda personer får 

endast användas för forskningsändamålet och det får inte hamna hos någon utomstående. Jag 

kommer endast använda materialet för min egen del för denna undersökning. 

(Vetenskapsrådet 2002). 

5.7 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet belyser om undersökningen är tillförlitlig och att noggrannhet har utförts under 

undersökningen. Hur bra är mätinstrumentet på att mäta? Larsen menar att en undersökning har hög 

reliabilitet när t.ex. flera forskare har undersökt samma ämne och resultatet blir detsamma (Larsen 2009, 

s. 81). Att säkerställa hög reliabilitet är enklare i en kvantitativ undersökning där man förklarar ett 

fenomen med hjälp av olika sorters mätningar. I kvalitativa undersökningar blir det lite svårare att 

kontrollera reliabiliteten då fokus ligger på att förstå. Genom observationer görs många tolkningar och 

alla forskare tolkar kanske inte på samma sätt. Vi har alla olika förväntningshorisonter, där vi förväntas 

se olika saker och koncentrerar oss just på detta. Vi vänder blicken från något annat, vilket en annan 

forskare kan se. I intervjuer finns stor risk att respondenten blir påverkad av situationen och säger saker 

de i en annan situation kanske inte hade sagt, de kan överdriva verkligheten och få det att låta bättre än 

vad det egentligen är (Larsen 2009, s. 81). Jag strävade efter att få en så hög reliabilitet som möjligt 

genom att bl.a. ställa samma huvudfrågor till alla respondenterna och sedan hålla ordning på mitt 

material. Larsen anser att en viktig del för tillförlitligheten är att informationen behandlas på ett 

noggrant sätt och att man har ordning på sitt material och inte blandar ihop svaren med varandra (Larsen 

2009, s. 81). På grund av beskrivning av min metod, där urval, observationsguide samt intervjuguide 

finns med kan vem som helst göra samma undersökning och med detta ökar min reliabilitet. Jag tror 

dock inte att resultatet blir detsamma, då människor förändras och utvecklas samtidigt som 

observations- och intervjueffekten påverkas olika hos människor.  
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Validitet handlar om relevans eller giltighet, det avser om den empiri man samlat in är relevant för sin 

undersöknings syfte. Larsen menar att en hög validitet är enklare att få genom en kvalitativ 

undersökning än i en kvantitativ, detta genom att man via t.ex. intervjuer kan göra ändringar under 

arbetets gång om man upptäcker att andra aspekter är viktigare för frågeställningen (Larsen 2009, s. 81).  

Jag strävade efter en hög validitet i min undersökning genom att göra en observations- respektive 

intervjuguide där jag redan innan la ner tid på att fokusera på det viktiga med mina observationer och 

intervjuer. Stukát skriver att det kan vara bra att fråga sig själv flera gånger under undersökningens gång 

om man verkligen undersöker det man vill undersöka (Stukát 2005, s. 128). Jag kan även se att min 

validitet är hög då jag både observerar och intervjuar respondenterna och då får en större bild av hur de 

uppfattar saker och agerar. Jag kan se ett samband mellan vad de säger och sedan hur faktiskt gör.  

 

6 Analys- och resultatredovisning 

I detta avsnitt presenteras resultatet från de intervjuer och observationer som gjorts. Jag kommer även 

analysera resultatet utifrån de teorier och tidigare forskning som tas upp i undersökningen. Resultatet är 

indelat under rubriker utifrån de olika undervisningsmetoder som kommit fram av de deltagande lärarna. 

Lärarna har i resultatet tilldelas fiktiva namn. 

6.1 Matematik utifrån läroboken 

Gemensamt för de tre lärarna som deltar i studien är att samtliga använder sig av läroboken i sin 

matematikundervisning. Det är främst läraren för årskurs 3 som till stor del av undervisningen har en 

lärobok som underlag för lärandet. Lisa, som jag kommer kalla henne, börjar oftast lektionen med en 

repetition av ental, tiotal, hundratal, tusental osv. En elev får vid varje matematiklektion gå fram till 

tavlan och räkna ut det tal på tavlan som Lisa skrivit upp. Eleven får berätta för resten av klassen hur 

den räknar samt i vilken ordning talen ska räknas. Efter repetitionen går Lisa igenom något litet som de 

sedan ska arbeta med i läroboken.  

 

När lärarna beskriver hur de använder sig av läroboken uttrycker de alla tre att det använder sig av den, 

men inte slaviskt. De menar att läroboken i dagens samhälle ses som den lätta vägen för undervisning i 

matematik och därmed anses vara något negativt. Löwing och Kilborn (2002) förstår inte varför denna 

kritik ska förekomma över läromedlet. De menar att dagens lärare har mycket att göra som det är med 

tyngre arbetsuppgifter och oklara formulerade mål i kursplanen. De förstår att lärarna behöver stödet 

från en lärobok men blir läromedlet alltför styrande för undervisningen är det heller inte bra. Löwing 
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och Kilborn (2002) anser dock att detta styrande inte beror på läromedlet utan på den utbildning eller 

fortbildning som läraren fått, där de inte erhållit kunskaper att klara sig utan en lärobok. 

 

Lisa berättar att hon följer boken med teman när det passar, hon kan hoppa en del mellan de olika teman 

som förekommer men eleverna arbetar med samma sidor tillsammans. När de är klara med de sidor de 

gör tillsammans får eleverna fortsätta där de är. Eleverna får dock inte arbeta på hur det vill, för då får 

de en annan bok där de får en större utmaning. Utifrån observationerna av Lisas lektioner kan jag se ett 

tydligt samband med vad hon berättar. Jag tycker dock att läroboken har ett större fokus än vad hon 

säger att den har. Lektionerna byggs upp efter läroboken och eleverna får enskilt arbeta i böckerna 

medan Lisa går runt och hjälper dem. Löwing och Kilborn (2002) menar att det är så här det ser ut i de 

flesta skolor och att den individualisering som ofta sker i klasserna är på detta sätt, att eleverna var och 

en får arbeta i läroboken. Även som introduktion till en lektion kunde jag observera detta: 

 

Lisa sätter igång matematiklektionen med att berätta för eleverna att de ska få arbeta med några sidor i boken 

som handlar om det här (håller upp och visar eleverna liter mått). 

 

Att läroboken ses som ett verktyg för lärande anser de alla tre. Läraren för årskurs 1, Kristina som jag 

kommer kalla henne uttrycker sig så här: 

 

Matteboken är ett verktyg och ser jag och vet jag att de har förstått de det håller på med så är det inte så noga 

om man har gjort alla tal, och sådär. 

 

Lärarna tar upp att läroboken är en viktig del av elevernas lärande. De vill inte följa den allför mycket 

men de tycker att den ska finnas där. De anser att boken tar upp bra och väsentliga saker som de sedan 

kompletterar med annat. I Nämnaren Tema: Matematik från början (2000) tar författarna upp tre 

övergripande nivåer i lärobokens användning. Nivåerna går från att läroboken är den enda 

utgångspunkten för undervisningen till att ingen särskild lärobok används. Mellan de båda nivåerna är 

läroboken den huvudsakliga utgångspunkten men man utgår från elevernas tankar och idéer. I denna 

nivå anser jag att de tre lärarna hamnar, där de använder en lärobok men försöker komplettera med 

annat. 

 

Lärarna tar upp elevernas intresse och glädje över att ha en egen lärobok. Läraren för årskurs 4 säger så 

här angående önskemålet från eleverna att ha en lärobok:  

 

Eleverna bär av stor glädje att ha en mattebok, det vill de gärna ha och de tycker att det är roligt … En del 

använder ju pärmar och så drar de stenciler istället, att bara använda sig av papper, och ingen bok alls, men 
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de tror inte jag, jag tror att barnen vill ha en bok, en egen som de känner att dem jobbar med och kommer 

framåt i. Det tror jag är väldigt viktigt.  

 

I Nämnaren Tema: Matematik från början (2000) tar man upp att läroboken inte nödvändigtvis behöver 

innebära en positiv påverkan på elevernas lärande. De menar att eleverna tappar den praktiska 

användningen av matematik då de endast arbetar i böckerna. De anser även att elevernas uppfattningar 

förstärks om att matematik endast är något man räknar i en bok. 

6.2 Konkret matematik  

Att arbeta med hjälp av konkret material är något de alla tre använder i sin undervisning. De ser det 

laborativa materialet som en stor tillgång till lärandet. I ett kognitivistiskt perspektiv är det aktiva 

handlandet en viktig del av lärandet. Här ska eleverna få upptäcka på egen hand. Det laborativa arbetet 

ska styras genom elevernas intresse och nyfikenhet där de får undersöka och skapa större förståelse 

(Säljö 2000). 

 

Alla tre lärarna har mer eller mindre laborativt material tillgängligt i klassrummet. Läraren för årskurs 4, 

Elisabeth som jag kommer kalla henne, har en hylla placerad i ett hörn där en del material finns att 

använda sig av. Här finns bl.a. burkar med låtsatspengar, träklossar i ental, tiotal, hundratal och tusental, 

miniräknare, flera matematikspel som övar både multiplikationstabellen och bråktal, snottror
6
 av olika 

räknesätt, flera lådor med problemlösningskort i olika kategorier, måttband, linjaler och olika 

volymmått.  

 

Elisabeth ser en stor tillgång till konkret material även ute i skogen. Så här säger hon angående 

utematematik: 

 

Ju mer konkret material man har desto bättre är det. Eleverna lär sig av att se och klämma. Att vara ute i 

naturen och använda det konkreta material i skogen är så meningsfullt för eleverna. Därför tror jag att det är 

viktigt att börja när de är små, redan i sexårsgruppen. Att använda kottar och pinnar i olika former och 

längder, där man kan addera, subtrahera och sortera. Man kan göra så mycket som är oerhört lärorikt.  

 

Samtliga lärare menar att syftet med det laborativa materialet är att synliggöra och förtydliga problemet 

för eleverna så att de får en större förståelse. Ju mer de använder konkret material desto större förståelse 

erhåller de och eleverna kan se sambandet mellan det konkreta och det abstrakta. I ett sociokulturellt 

                                                 
6
  En snottra är ett matematikhjälpmedel som är gjort av hårdplast och används vid övning av olika räknesätt. I snottran 

hänger ett snöre som man vevar runt snottran efter en viss ordning. Är det multiplikationstabellen man övar ska snöret vevas 

efter rätt ordning t ex. i femmans tabell: 5-10-15 osv. När man är färdig vänder man på snottran och ser om man har gjort 

rätt, då det är ett mönster som visar hur snöret ska vevas. 
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perspektiv har redskap och verktyg en stor betydelse för förståelse av omvärlden. Vi förstår med hjälp 

av det språkliga och det materiella som går hand i hand (Säljö 2000) 

 

Kristina, lärare för årskurs 1, har ofta en samling med eleverna där de tillsammans går igenom de 

moment som de ska arbeta med. I dessa samlingar fokuserar Kristina på att konkretisera kunskapen så 

gott det går. Hon visar flera exempel på hur de kan gå från det konkreta till det abstrakta, så eleverna 

kan se sambandet. Hon påpekar att det är bättre att visa och förklara en extra gång än att det sedan 

uppstår otydligheter. I både Nämnaren Tema: Matematik – ett kommunikationsämne (2000) och 

Matematik från början (2000) skriver man om hur viktigt det är att visa på flera olika sätt att tänka och 

låta eleverna välja det sätt som passar dem bäst. Författarna menar att eleverna kan ha svårt att förstå att 

det finns flera sätt att tänka på, de tror oftast att det läraren säger är det enda rätta. För att bryta denna 

fokusering anser författarna att det är bra att öva olika typer av problem där eleverna får möjlighet till 

flera olika lösningar och utrymme för fantasi.  

 

Användningen av det laborativa materialet sker olika. Elisabeth anser att det alltid ska vara tillgängligt 

då det är ett positivt hjälpmedel som ska öka elevernas förståelse. I Matematik från början (2000) 

skriver författarna om att det laborativa materialet kan framgå som något negativt. Vissa elever kan 

tycka att det är pinsamt att ta hjälp av ett material och väljer därför att avstå. Författarna tycker att det är 

väsentligt att eleverna får laborera och vill att det ska vara en naturlig del i undervisningen. Det 

laborativa material kan även ses som något negativt då eleven enbart använder ett och samma material. 

Eleven kan bli beroende av materialet och inte klara sig utan det. Därför är det viktigt att eleverna får 

pröva olika hjälpmedel och variera sitt konkreta material.   

 

När enskilt arbete utförs antingen i läroboken eller i arbetsblad i Elisabeths klass har eleverna möjlighet 

till användning av material. Under mina observationer i klassrummet kunde jag tydligt se detta. Flera 

elever gick ständigt och hämtade material som låtsaspengar och träklossar som hjälpmedel vid 

problemlösningen. Även Kristina har dessa tankar. Hon vill att materialet alltid ska vara tillgängligt, 

vilket det inte är idag. Hon menar att det inte är så, är på grund av material- och kostnadsbrist. 

 

Lisa menar att det finns material i klassrummet, de har en hylla med samlat material. Utifrån mina 

observationer fanns ingen möjlighet till användning av det materialet. Eleverna fick arbeta i läroboken 

medan materialet stod fint i hyllan. Flera elever hade behov av att laborera, då många hade svårigheter 

och ständigt behövde hjälp.  
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Lisa använder gärna det konkreta materialet när hon har en genomgång för att konkretisera matematik 

innehållet. Under en observerad lektion är det volym som ska förklaras. Lisa har litermått och 

decilitermått. Hon börjar visa och förklara hur många deciliter det går på en liter och fortsätter sedan 

med flera exempel. Här är det endast Lisa som använder det laborativa materialet och visar eleverna. 

Flera elever frågar under genomgången om de får hälla och undersöka, svaret blir nej och Lisa påpekar 

att det är hon som ska visa. Efter flera visade exempel ger Lisa med sig och några elever får laborera 

med måtten. Efter genomgången får eleverna arbeta med några sidor i boken och det konkreta materialet 

plockas undan. 

 

Lisa anser att hon arbetar mycket praktiskt, där eleverna får ” känna och klämma” på saker och ting. 

Något jag inte riktigt kan medge att jag sett bevis på under mina observationer. Malmer (2002) menar att 

när man laborerar är det viktigt att tänka på att materialet som används ska vara meningsfullt och väl 

genomtänkt. Att bara plocka med ett material leder inte till att eleverna skapar större förståelse. Det 

handlar om hur man framställer materialet och vad syftet med materialet är. Lisa säger dock att detta 

laborativa arbetssätt sker mer när eleverna går i årskurs 1. Så här säger hon angående det: 

 

Jag arbetar mer med konkret material och att gå ut i skogen och ta vara på materialet där när eleverna går i 

ettan. Sen händer det något av någon anledning. I ettan är man jätteduktig på det, eleverna är så vana vid att 

man är en liten skogsmulle, vi räknar kottar och stenar och sorterar och allt möjligt. Men sen gör man det 

mindre och mindre. Jag har ingen ursäkt eller varför, det har bara blivit så. 

 

Malmer (2002) menar att denna inställning inte är ovanlig. Enligt henne anser många lärare att laborativt 

och undersökande arbetssätt hör hemma under de tidigare skolåren och för de elever som är i behov av 

extra stöd. Hon menar att denna inställning ger det laborativa arbetssättet en låg status och gör att 

eleverna tar avstånd från materialet trots att de har behov av att använda det.  

   

6.3 Kommunicera matematik  

Kristina påpekar vikten av att kommunicera matematik. Hon ser det som en viktig del av inlärningen, då 

hon menar att vi lär av varandra. Så här uttrycker hon sig:  

 

Tanken med att ha genomgångar tillsammans är faktiskt att få prata och sätta ord på matematiken. Det är 

därför jag gör det och sen att vi tillsammans ska skapa gemensamma upplevelser. Vissa elever har mer 

kunskaper i vissa ämnen än andra, jag tycker att det är viktigt att höja dessa elever och tillåta dem att känna 

sig duktiga. Vi lär av varandra rent naturligt. Jag tycker att det är en vinst att få in lite prat i 

matematiken, att det inte är något skrämmande.  
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I ett sociokulturellt perspektiv sker lärandet i samspel med varandra. Det går från det sociala och 

kollektiva till det individuella. Miljön och omgivningen har också en stor påverkan på hur vi lär oss. Vi 

måste samspela i vardagen där vår omgivning och den kultur vi lever i har stor påverkan. I ett 

sociokulturellt perspektiv har språket en stor betydelse för vår kunskapsutveckling. Genom att vi sätter 

ord på våra tankar stärker vi kunskapen och förmedlar den till andra, vilket blir till en cirkel där vi ger 

och tar kunskap av varandra (Säljö 2000). 

 

Kristina samlar ofta klassen i en ring, där hon börjar lektionen med att förklara och diskutera något. 

Eleverna får komma med sina synpunkter och det pågår ständigt en diskussion i gruppen. Här synliggörs 

tydligt elevernas kunskaper och som lärare får Kristina upplysning om vad eleverna behärskar och inte 

behärskar. I Nämnaren Tema: Matematik – ett kommunikationsämne (2000) menar författarna att det 

inte räcker att eleverna endast ges tillfälle att tala matematik med varandra. De anser att eleverna 

behöver en lärare som stöd i kommunikationen som förstår eleverna och kan föra samtalet vidare. 

Läraren måste även utveckla elevernas tankar och hitta nya vägar till lärande. 

 

Kristina menar att matematik finns i allt vi gör och att det är viktigt att prata om. Hon anser att det ska 

vara en naturlig del av vardagen att prata matematik. Så här uttrycker hon sig: 

 
Jag försöker få matematiken i det mesta vi gör. Vi har almanacka där eleverna får klistra in vilken dag det är, 

vi har gjort stapeldiagram om vilket väder vi har haft. Just nu håller vi på och undersöker hur många klyftor 

det är i mandarinerna och gör ett stapeldiagram av det. Jag försöker så att matte inte är ett ämne bara när det 

står på schemat utan när man även är i skogen, har en morgonsamling eller när som. 

 

Att matematik är ett ämne som synliggörs under hela dagen är inte något som Lisa håller med om. Hon 

anser att när det är matematik, då är det endast matematik. Hon tycker att det är viktigt att poängtera för 

eleverna att nu är det matematik de ska arbeta med. Lisa börjar oftast lektionen med en liten genomgång 

där hon repeterar några tal på tavlan och sedan tar hon upp något kort om vad de ska arbetas med i 

läroboken. Så här säger hon angående hennes genomgångar: 

 

En liten genomgång, inte någon jättegenomgång utan bara få uppmärksamhet om vad det är, vad det handlar 

om. Som det här med att jag varje gång går igenom det här med ental, tiotal och så vidare, vi jobbar ju inte 

med det just nu men så att man ändå går igenom det för att det är roligt och se så de kan. Alltid någon kort 

sak för att få uppmärksamheten, gör jag. Det behöver inte vara på tavlan, men någonting så att man kommer 

igång. Så att nu är det matte vi jobbar med och inget annat, inte svenska eller något annat. 

 

Att eleverna får arbeta i par eller i mindre grupper med t.ex. problemlösning är ganska vanligt hos både 

Kristina och Elisabeth. De båda menar att syftet med att lösa något tillsammans, vare sig det sker i par 

eller i grupp, är att lära av varandra och att öva på att förklara för varandra hur man tänker. Malmer 
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(2002) anser att arbete i par eller i mindre grupper är det mest utvecklande arbetssättet då eleverna via 

reflekterande samtal får tillgång till nya idéer och tankar. 

 

Elisabeth använder sig även mycket av att eleverna får redovisa för resten av klassen vad de har kommit 

fram till i grupparbetet. Hon anser att det är en viktig del av undervisningen att eleverna får öva sig i att 

redovisa, både för att lära sig att uttrycka sina tankar och redovisa inför andra. Elisabeth påpekar dock 

att ingen elev blir tvingad att redovisa och om de redovisar i par eller i grupp, kan de andra berätta hur 

de har tänkt, bara eleven får stå med och känna hur det känns att stå framför resten av klassen. Bergius 

och Emanuelsson (2008) anser även de att det är viktigt att eleverna muntligt redovisar sina arbeten och 

tankar för varandra. Tillskillnad från Elisabeth tycker de att alla i gruppen ska kunna redogöra för 

lösningen av problemet då det är en process i lärandet.  

6.4 Individualisering  

Gemensamt för de tre lärarna är att de både muntligt och skriftligt tar reda på var deras elever befinner 

sig kunskapsmässigt för att sedan försöka utmana dem där de befinner sig. Lärarna säger sig se ganska 

snabbt vad eleverna behärskar och inte behärskar. Att ha genomgångar i helklass där alla eleverna blir 

involverade är ett bra sätt att se vilka som kan och inte kan. Även att gå runt bland eleverna och lyssna 

på hur de uttrycker sig och löser uppgifterna är ett bra sätt. Lärarna får även skriftlig information om 

elevernas kunskapsnivå genom tester och diagnoser. De anser även att läroboken är ett bra sätt att se 

kunskapsnivån, då eleverna arbetar i olika takter och med olika behov. 

 

Individualisering sker främst genom att eleverna gör olika uppgifter i läroboken och att vissa får extra 

arbetsblad vid sidan om läroboken. I Elisabeths klass har man gått ett extra steg, där har eleverna olika 

böcker. Hon tycker det är viktigt att läroboken passar varje enskild elev. I hennes nuvarande klass 

används sex olika böcker som är i olika nivåer. Undervisningen individualiseras extra mycket för två 

elever som är i behov av extra stöd, då de får gå till en speciallärare en timme om dagen. Dessa elever 

har en annan bok och arbetar mycket med hjälp av datorer. Den ena av dessa elever har även en egen 

bärbar dator som hjälpmedel under hela dagen. Datorerna är även tillgängliga för resten av klassen att 

sitta vid och öva olika matematiska kunskaper. Elisabeth har lagt upp olika program som eleverna kan 

arbeta med utöver läroboken som exempelvis kan vara spel på datorn, multiplikationsspel, snottror osv. 

Dessa program har tillsammans med eleverna under utvecklingssamtalen lagts upp för att utveckla 

eleverna där de befinner sig. Att ställa upp olika mål för olika elever som Elisabeth har gjort är något 

Löwing och Kilborn (2002) tar upp för att utveckla individualiseringen. De tycker inte att man ska ha 
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samma mål för alla elever utan att var och en ska ha individuella mål att sträva mot. De menar även att 

läraren kan ägna olika lång tid åt olika elever då vissa elever behöver mer hjälp än andra, och att läraren 

bör konkretisera undervisningen på olika sätt så att alla elever förstår vilket sätt som passar dem bäst.  

 

De andra två lärarna, Lisa och Kristina, har samma bok för samtliga elever i klassen. De försöker 

individualisera så gott de kan, men tycker att det är svårt då man har ett stort ansvar för att 

grundkunskapen ska finnas där. Malmer (2002) anser att individanpassad undervisning är viktig för 

elevernas utveckling men menar dock att det inte fungerar så bra i skolorna då grupperna i klassen ofta 

är heterogena. Hon menar att det ofta förekommer att eleverna får arbeta med en gemensam lärobok i 

samma takt, vilket hon anser är helt fel då eleverna har nått olika nivåer. Flera lärare har enligt Malmer 

vant sig vid att följa en lärobok och känner sig trygga med den då de anser att läroboksförfattarna är 

kunniga. Malmer tycker att matematikundervisningen måste bli bättre, där nya arbetsformer träder fram 

som övar eleverna i logiskt tänkande och kritiskt granskning. Hon menar att alla elever har rätt att 

utvecklas på den nivå och i den takt de har förutsättningar för. Så här säger Kristina angående 

individualisering: 

 

Jag kan inte påstå att mina elever är självgående, de går fortfarande i årskurs 1. Men blir de mer självgående 

framöver kan de arbeta mer på sin egen nivå men där är det inte än. Men målet är att man ska kunna jobba 

med samma moment men med olika nivåer. 

 

Lisa ser extrauppgifterna utöver läroboken som en viktig del för de elever som är duktiga i matte och 

behöver utmanas. Såhär uttrycker hon sig angående individualisering: 

 

Några elever är jätteduktiga och de måste ju också få utvecklas där dem är. Det gäller att se varje barn. Jag 

använder arbetsblad till dessa elever som behöver extra och så får de extra böcker så de får kämpa lite. Vi har ju 

den gemensamma boken där vi går igenom alla saker, kapitel, så man inte missar nått. Men de här som är 

jätteduktiga kanske har en extrabok med till exempel bara multiplikation. 

 

6.5 Varierad undervisning 

Samtliga lärare uttrycker att man måste variera sin undervisning och erbjuda eleverna olika 

inlärningsstilar. Utifrån mina observationer kan jag se en varierad undervisning hos två av lärarna; 

Kristina och Elisabeth. De försöker variera så gott de kan både genom material men också genom 

arbetsform. De har genomgångar där de kommunicerar matematik, synliggör den genom lekar och 

rollspel, använder laborativt material för att konkretisera och har olika skrivuppgifter inom läroboken 

samt lösblad. Så här säger Kristina: 
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Jag försöker använda en så varierad undervisning som möjligt, för vissa elever lär sig på ett sätt och vissa på 

ett annat. Det gäller även att hålla lusten att lära vid liv. En elev kan tycka att det är roligt att hoppa tre hopp i 

en räknesaga och lära sig genom det, en annan lär sig genom en räkneorm. 

 

Ann Ahlberg (2001) menar att alla elever har olika möjligheter och ser olika på den kunskap som de 

förvärvar. Hon anser att lärarens uppgift är att utforma undervisningen så att den passar alla. Alla elever 

har rätt att utvecklas och få den undervisning de är i behov av. I Nämnaren Tema: Matematik – ett 

kommunikationsämne (2000) tar författarna upp betydelsen av att utgå från elevernas erfarenheter och 

verklighet för att lärandet ska bli meningsfullt för dem. Det är något som ur ett kognitivistiskt perspektiv 

har betydelse för inlärningen. Eleverna lär genom meningsfulla aktiviteter som skapar förståelse och 

färdigheter genom aktivt handlande. Inlärningen ska ligga så nära elevernas verklighet som möjligt för 

att det ska uppfattas meningsfullt (Jerlang 2008).  

 

Gemensamt för de tre lärarna är att de alla tycker att matematik är oerhört roligt. De menar att hur man 

själv uppfattar ämnet har en stor betydelse för undervisningen. Om läraren tycker att det är kul och ser 

fram emot matematiktimmarna smittar det av sig och gör ofta att eleverna känner samma sak. Alla tre 

lärarna påstår att deras elever har en god inställning till matematik och tycker att det är roligt. Så här 

säger Elisabeth: 

 

Jag har arbetat i så många olika klasser och det är aldrig någon som säger att det är tråkigt, för de kan det ju 

vara, det finns ju många gånger man har hört de från andra att matte är tråkigt. Jag tror att det är viktigt att ha 

både en varierad undervisning med mycket konkret material men även en mattebok.  

 

Utifrån mina observationer anser jag att detta stämmer. De flesta eleverna hade en god inställning till 

matematik och jag kunde även höra en del ”jubel” när läraren sa att det var matematik. I Lisas klass 

kunde jag dock se en del ”stirrande i väggen” och mycket handuppräckningar när eleverna hade 

svårigheter med uppgifterna. Bergius och Emanuelsson (2008) tycker att det är viktigt att variera och 

visa på mångfald i sin undervisning. De anser att man redan i tidigare åren kan variera sin undervisning 

så eleverna får en förståelse för variation och erbjuds flera sätt att tänka. Bergius och Emanuelsson 

menar att eleverna både vill och kan så varför hindra eleverna från en möjlig utveckling. Det ökar även 

elevernas motivation och lust att lära om undervisningen varieras och inte är förbestämd.  

6.6 Faktorer som påverkar val av undervisningsmetod 

Lärarna menar att deras val av undervisning beror delvis på hur elevgruppen ser ut. Har man som ensam 

lärare en stor grupp på 20-25 elever lägger man upp lektionen så att alla har något att göra och känner 

sig delaktiga. Tiden påverkar även den hur de väljer att lägga upp lektionen. De anser att de inte hinner 



 
32 

 

med allt de hade velat göra eftersom alla elever måste ”hänga med på tåget” och ha de baskunskaper 

som krävs. Så här uttrycker Lisa det: 

 

Hade jag haft mindre grupper så kunde jag laborera mera. Man hinner inte titta vad alla gör hela tiden. För 

det är det optimala att de skulle få plocka lite grann och känna på saker. 

 

Malmer (2002) anser att undervisningen i dagens samhälle bedrivs genom räknande i läroboken och inte 

så mycket logiskt tänkande . Det läggs inte ner någon tid för kreativitet och fantasi vilket kan leda till att 

eleverna tappar sin motivation och sin lust att lära. Man utgår inte från elevernas verklighet och intresse 

vilket gäller både i språket men också utifrån elevernas erfarenheter. Malmer anser även att det laboreras 

i alltför liten utsträckning. Hon tycker att de bör ges mer tid till elevernas lärande och att materialet ska 

vara noga genomtänkt.  

 

Lisa och Elisabeth pratar även om behovet av resurser. Om de haft tillfälle att halvera grupperna under 

vissa tillfällen kunde undervisningen ha sett annorlunda ut, mycket p.g.a. tiden då räcker till.  

 

Oron över att alla elever ska nå målen och ha de kunskaper som krävs för att gå vidare är något Kristina 

funderar mycket på. Hon menar att läroboken som stöd känns tryggt, eftersom hon vet att den går 

igenom de saker eleverna bör kunna.  

 

Läroboken finns till som ett stöd hos alla tre lärarna. Boken används som en trygghet för att alla 

eleverna har någonting att göra och för att kunskapen ska utvecklas. De anser att det är bra att repetera 

och öva samtidigt som andra faktorer som bl.a. laborativt material och varierad undervisning också 

spelar en stor roll i lärandet.  

6.7 Utveckling av matematikundervisningen  

I Intervjun fick lärarna svara på frågan om de ville utveckla sin matematikundervisning och i så fall på 

vilket sätt. Samtliga lärare var överens om att de ville utveckla sin undervisning. Malmer (2002) menar 

att det inte alltid är så lätt att förändra sin undervisning och att många faktorer spelar roll för 

förändringsarbetet. Några faktorer som spelar roll för förändringen kan bland annat vara att många 

lärare känner sig osäkra på sin egen kompetens och vågar därför inget annat än att förlita sig på 

läroboken, tidsplaneringen räcker inte heller alltid till för att förbereda undervisningen till elevernas 

varierande förutsättningar och att kollegor eller skolledning inte övertygas om förändringsarbetet, vilket 

leder till att idéerna inte uppfylls. 
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Kristina påpekade att matematik är ett ämne som hela tiden förändras och utvecklas vilket ställer höga 

krav på läraren. Hon anser att man ständigt behöver utveckla sin undervisning och att den dagen man 

känner sig nöjd borde man byta yrke. Hon menar att man självklart ska känna att man gör ett bra jobb, 

men man bör tänka på att det alltid finns något som kan utvecklas. Kristina skulle även vilja utveckla sig 

själv genom att få tips och idéer från andra om hur de gör. Hon anser inte att det behöver innebära 

kurser, det kan räcka med att öka samarbetet mellan kollegor på arbetsplatsen och dela idéer med 

varandra. 

 

Samtliga lärare var överens om att de skulle vilja arbeta mer praktiskt med betydligt mer laborativt 

material. Det är något de ser som det optimala att lektionerna bygger på konkret matematik där eleverna 

själva får laborera.  

 

Att variera undervisningen ännu mer är något Kristina och Elisabeth skulle vilja utveckla. De vet att alla 

elever lär genom olika sätt och ser att eleverna utvecklas då de får arbeta på det sätt som passar dem 

bäst. Att vara ute i naturen och undervisa är något de skulle vilja göra mer. Det handlar om att planera 

sin undervisning in i minsta detalj och planera in moment som utomhusdidaktik, laborationer o.s.v. och 

därmed inte hamna i fällan att blint följa boken och ta lektionen som den kommer. 

7 Slutdiskussion 

I denna avslutande del kommer analys- och resultatredovisningen diskuteras och sammanfattas utifrån 

undersökningens syfte och frågeställningar.  

 

Mitt syfte med undersökningen har varit att undersöka hur tre olika matematiklärare på en F-5 skola i 

södra Stockholmsområdet väljer att arbeta med matematik och varför de väljer att arbeta efter just det 

arbetssättet. Studien utgick från teorier om det sociokulturella- respektive kognitivistiska perspektivet på 

lärande. Den första frågan var vilket/vilka arbetssätt väljer lärarna att använda för sin undervisning? 

 

Utifrån resultatet av min undersökning har jag kommit fram till att undervisningen överlag utgår mycket 

ifrån läroboken. Lärarna i undersökningen nämner att de känner en trygghet då undervisningen utgår 

från läroboken, eftersom de anser att boken täcker det mesta av de kunskaper eleverna bör få. De 

använder boken som en bas och kompletterar med annat som de känner är viktigt. Detta stämmer 

överens med det Skolinspektionen (2009) skriver, då de menar att undervisningen överlag är starkt styrd 

av läroboken. Detta resulterar i att eleverna inte får tillräckliga möjligheter att utvecklas i 
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problemlösning och logiskt tänkande. Skolinspektionen anser även att för att förbättra kvaliteten i 

matematik bör lärarna vara medvetna om läroplaner, kursplaner och betygkriteriernas innehåll samt 

erbjuda eleverna undervisningen utifrån samtliga mål. De bör även lägga upp undervisningen så 

eleverna kan påverka och ha inflytande över sitt lärande så eleverna kan utvecklas och få utmaningar där 

de befinner sig. I Lpo 94 under Skolans uppdrag står det följande: 

 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ 

och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem 

(Skolverket 2006, s. 6). 

 

I Skolverkets rapport: Lusten att lära – med fokus på matematik (2003) står att många elever upplever 

matematik som ett abstrakt ämne där det inte ser det relevanta med skolmatematiken. För att höja 

kvaliteten i ämnet skriver de bl.a. att användning av läroboken bör minskas där den idag är 

dominerande. Utifrån min undersökning kan jag se att många elever upplever matematik som ett 

abstrakt ämne då de för det mesta arbetar i läroboken. Det förekommer för det mesta i Lisas klass där 

jag anser att läroboken tar störst plats i jämförelse med de andra två lärarna. Vissa elever har svårigheter 

och förstår inte läroboken, vilket leder till att de tappar lusten och struntar i att fortsätta räkna.   

 

Lärarna påpekar att andra faktorer förutom läroboken är viktiga för lärandet. De försöker ha en så 

varierande undervisning som möjligt, men känner sig oroade över att eleverna inte ska få de 

baskunskaper som krävs. I Skolverket (2003) tar man upp att en mer varierande undervisning, där både 

innehåll, arbetssätt, läromedel och annat arbetsmaterial förekommer, är viktig för att höja kvaliteten 

inom undervisningen. Undervisningen bör anpassas efter elevernas förkunskaper, förförståelse och 

intresse för att det ska bli så relevant och begripligt för eleverna som möjligt. I kursplanen för matematik 

under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad står att läsa:  

  

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter 

och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som 

är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda utmaningar (Skolverket 2000). 

 

Utifrån min undersökning kom det fram att alla tre lärare arbetar och vill arbeta mer med laborativt 

material i sin undervisning och att de försöker ge eleverna möjligheter att laborera och undersöka så gott 

det går. Kristina och Elisabeth lägger ner en aning mer tid på detta och ser den konkreta matematiken 

som nyckeln till förståelse. De vill att undervisningen ska bygga på att eleverna får laborera och 

undersöka vid behov och de önskar att tiden räckte till. Lisa säger att hon försöker konkretisera 

undervisningen när det går men påpekar även att det är något hon i större utsträckning gör under de 
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tidiga skolåren. Jag kunde dock inte se så mycket konkret matematik i hennes undervisning under de 

observationer som utfördes. 

 

När det gäller att kommunicera matematik som utifrån ett sociokulturellt perspektiv innebär en stor del 

av lärandet, då vi lär av varandra, anser Kristina att det är en stor del av hennes undervisning. Hon 

tycker att det är viktigt att ”prata matematik” och höra vad eleverna har för tankar. Att utbyta tankar 

med varandra och skapa gemensamma upplevelser är en förutsättning för ett fortsatt lärande. Förståelsen 

ökar då vi lär av varandra och ser variationen kring hur man kan tänka. Kristina och Elisabeth låter 

eleverna arbeta en del i par och i grupp, så eleverna får öva att samarbeta och kommunicera matematik 

med varandra. Elisabeth vill även att eleverna redovisar för varandra för att redogöra för sina tankar i 

muntlig form. I kursplanen för matematik under Ämnets karaktär och uppbyggnad står det att: 

 

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

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

problem (Skolverket 2000). 

 

 

Den individualisering som sker hos de tre lärarna speglas till stor del av läroboken. Eleverna i Elisabeths 

klass har den mest individanpassade undervisningen i matematik då eleverna har olika läroböcker och 

arbetar i sin egen takt. Eleverna har även olika program där de har extrauppgifter att göra som är 

anpassade efter den enskilda individen. De andra två lärarna låter sina elever arbeta i samma lärobok 

och eleverna får extra arbetsblad när de är klara med boken. 

 

Den andra frågan för undersökningen var varför väljer de att undervisa på det sätt de gör? Den faktor 

som främst påverkar lärarna i deras val av undervisningsmetod var tiden. Något alla tre lärarna vill är 

t.ex. att arbeta med laborativ matematik men de känner att tiden inte räcker till. Stora elevgrupper är 

också en faktor till varför de lägger upp undervisningen som de gör. Lärarna vill att alla elever ska ha 

något att arbeta med för att utvecklas. Därför anser dessa tre lärare att läroboken är bra eftersom alla 

elever får möjlighet att utvecklas och får arbeta i sin egen takt. 

 

Utifrån denna studie har jag dragit slutsatsen att lärare gärna vill arbeta varierat med olika arbetssätt men 

att det inte alltid är möjligt p.g.a. bl.a. tid och alltför stora elevgrupper. En oro över att utan läroboken 

inte kunna hjälpa alla elever nå målen är även tydlig hos lärarna. Som nämns i början av studien så är 

matematik ett ämne som diskuterats mycket, och jag förmodar att fortsätta diskussioner kommer äga 

rum i både media och litteratur då man ännu inte funnit en allrådande undervisningsmetod som gäller för 
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alla. Därför anser jag att man som lärare hela tiden måste prova sig fram och se till den individuella 

undervisningen samt ständigt sträva efter att utvecklas. 
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9 Bilagor 

9.1 Följebrev till lärarna 

 

Hej alla duktiga matematiklärare! 

 

Mitt namn är Sofie Mårtensson och jag är lärarstudent på Södertörns högskola. Jag går nu sjunde och 

sista terminen på min utbildning till lärare för yngre åldrar.  

Vi ska nu skriva examensarbetet och min undersökning kommer att handla om olika sätt att undervisa i 

matematik och varför man väljer dessa arbetssätt. Jag undrar därför om Ni som undervisar i matematik 

vill ställa upp på en intervju och en del observationer. Detta skulle stödja min undersökning och jag 

skulle vara enormt tacksam för Er hjälp. Dessa observationer och intervjuer kommer att ske under 

veckorna 41-42. 

 

Materialet kommer omgående att anonymiseras, alltså kommer ingen lärares identitet avslöjas. 

Materialet kommer endast behandlas av mig själv och ingen annan.  

 

Tack på förhand. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Sofie Mårtensson 

e-post: sofie.01martensson@student.sh.se 

9.2 Observationsguide  

 

 Hur introduceras matematiklektionen? 

 Hur reagerar eleverna på introduktionen och hur kontrar läraren detta? 

 Hur läggs lektionen upp? 

 Vilken roll har läraren under lektionen? 

 Hur ser miljön i klassrummet ut? 

 Finns det tillgång till matematikmaterial? 

 Vad för arbetsbok används? 

 Används något matematikmaterial? 

mailto:sofie.01martensson@student.sh.se
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9.3 Intervjuguide 

 

- Informera om de forskningsetiska principerna 

- Berätta kort om min undersökning 

Bakgrundsfrågor: 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat inom skolans värld? 

 Hur länge har du arbetat på denna skola? 

Intervjufrågor: 

1. Vilket arbetssätt/arbetsmetoder använder du för din matematikundervisning? 

2. Hur väljer du att lägga upp din undervisning? 

3. Varför väljer du att undervisa på det sätt du gör?  

4. Är du nöjd med din undervisning?  

- I så fall på vilket sätt? 

5. Finns det något du skulle vilja utveckla med din undervisning? 

- I så fall vad och på vilket sätt? 

6. Tycker du att din undervisning gynnar elevernas lärandeprocess? 

- I så fall på vilket sätt? 

 


