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Abstract

Swedish  students'  knowledge  of  mathematics  has  deteriorated  in  recent  years.  Teaching  of 

mathematics is therefore starting point in an ongoing discussion among researchers, school leaders, 

politicians,  teachers  and others,  who all  thinks  they know best  about  how teaching  should  be 

designed to the greatest extent possible to raise students' proficiency levels in the subject. Teachers' 

practices have long been the focus of discussions and views on these differ. The purpose of this 

paper is therefore to study students 'conceptions of mathematics and mathematics teaching, with 

teachers' methods and tools of focus, in relation to previous research on the subject. The method 

used was a survey of students in secondary school and a textual analysis of previous studies on the 

subject.  

As revealed by the survey was that the textbook has a big advantage in mathematics education in 

Sweden today. Many students are not accustomed to working in a different way and therefore does 

not know either  what  the alternative approach entails.  Pupils  in secondary school  often have a 

negative attitude towards mathematics, as revealed both by review of previous research and survey. 

The attitude  to  mathematics  has  also  deteriorated  recently.  To improve  students'  knowledge in 

mathematics  and  reverse  the  negative  trend  that  started,  we  should  make  radical  changes  in 

teaching. The textbook should no longer be the focus of teaching, but teachers should use diverse 

methods and tools that make best efforts to capture all students and promote their knowledge. 

Keywords: Mathematics Teaching, student perceptions, teacher's methods, knowledge.

Nyckelord:  Matematikundervisning,  elevuppfattningar,  lärares  metoder  och  verktyg, 

kunskapsutveckling.
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1. Inledning

Det förs många diskussioner om matematikundervisningen i den svenska skolan. Många har mycket 

att säga till om, att klaga och vilja ändra på och många tror sig veta bäst, vilket oftast innebär att 

veta bättre än lärarna och skolledarna själva. Det har diskuterats att enskilt räknande i läroboken 

inte främjar elevernas utveckling, att lärarnas didaktiska förmåga brister och att  lärarna ska fungera 

som en osynlig ledare som får in eleverna på rätt kunskapsspår utan att ge direkta svar eller använda 

sig av katederundervisning. Jag vill med uppsatsen undersöka hur elever uppfattar matematik och 

matematikundervisning, med fokus på lärares metoder och verktyg, samt vad tidigare forskning 

säger om detta. Allt för att få en bild av hur det faktiskt ser ut i skolorna idag samt bygga en grund 

för hur jag, i mitt kommande yrkesliv som lärare, ska utforma matematiklektionerna för att på bästa 

sätt höja elevernas kunskapsnivåer i ämnet.

Efter ett debattinlägg1 av utbildningsminister Jan Björklund i Dagens Nyheter tidigare i vår har heta 

diskussioner förts bland lärare, forskare och debattörer2. Björklund anser att läraren måste ta mer 

plats i klassrummet och att vi därför bör införa katederundervisning igen. Han hänvisar till resultat 

hämtade från en rapport från IFAU3 och menar att svensk skolas dåliga resultat förmodligen beror 

på att  eleverna lämnats  ensamma i  sitt  arbete,  att  de har  förväntats  ta  mer eget  ansvar  och att 

undervisningen där har brustit. Många elever klarar inte av att ta ansvar för sina egna studier och 

lärarna behöver därför bli mer framträdande i klassrummet igen. Björklund betonar detta och menar 

att  lärarledd  undervisning  inte  bara  handlar  ”om  att  läraren  ska  gå  igenom  stoffet,  förklara,  

instruera och repetera utan också att läraren har en aktiv dialog med eleverna i helklass där man  

vänder och vrider på frågeställningar och problem.”4 Flertalet av hans motdebattörer är av åsikten 

att en återgång till katederundervisning inte är lösningen på senare tids dåliga skolresultat. En av 

författarna till IFAUs rapport, Jan-Eric Gustafsson, vidhåller att skolans förändrade arbetssätt har 

haft en negativ inverkan på elevernas resultat men avvisar Björklunds lösning att återinföra ren 

katederundervisning  i  skolorna.  Han  menar  att  det  inte  är  så  svart  och  vitt.  Lärarens  roll  i 

klassrummet är viktig men gruppdiskussioner, grupparbeten och moment där eleverna själva söker 

kunskap är minst lika viktigt det5. Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén är även hon kritisk till 

1 http://www.dn.se/debatt/dags-for-lararen-att-ater-ta-plats-i-skolans-kateder   (2011-05-03)
2 T ex http://bomelkermalmberg.blogspot.com/2011/03/bjorklunds-senaste.html (2011-05-03), 

http://blogg.lararnasnyheter.se/redaktionsblogg/2011/03/13/forskarmote-i-jyvaskyla-och-minister-pa-hal-is/ (2011-
05-03), http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/03/15/krav-pa-katederundervisning-vacker-het-debatt 
(2011-05-03)

3 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (2010), Den svenska utbildningspolitikens arbetsmarknadseffekter,  
vad säger forskningen? http://www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2010/Den-svenska-
utbildningspolitikens-arbetsmarknadseffekter-vad-sager-forskningen/ (2011-05-03)

4 http://www.dn.se/debatt/dags-for-lararen-att-ater-ta-plats-i-skolans-kateder   (2011-05-03)
5 http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/03/15/krav-pa-katederundervisning-vacker-het-debatt   (2011-05-

http://www.dn.se/debatt/dags-for-lararen-att-ater-ta-plats-i-skolans-kateder
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/03/15/krav-pa-katederundervisning-vacker-het-debatt
http://www.dn.se/debatt/dags-for-lararen-att-ater-ta-plats-i-skolans-kateder
http://www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2010/Den-svenska-utbildningspolitikens-arbetsmarknadseffekter-vad-sager-forskningen/
http://www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2010/Den-svenska-utbildningspolitikens-arbetsmarknadseffekter-vad-sager-forskningen/
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/03/15/krav-pa-katederundervisning-vacker-het-debatt
http://blogg.lararnasnyheter.se/redaktionsblogg/2011/03/13/forskarmote-i-jyvaskyla-och-minister-pa-hal-is/
http://bomelkermalmberg.blogspot.com/2011/03/bjorklunds-senaste.html


att  Björklund  i  detalj  lägger  sig  i  hur  lärarna  arbetar,  att  undervisning  i  helklass  nog  inte  är 

lösningen.  Hon  menar  att  lärarna  själva  måste  få  avgöra  vilka  metoder  och  grupperingar  som 

fungerar.6  

Debatten ovan är en i raden av många diskussioner som förts om undervisningen i Sveriges skolor, 

vilka gör att jag nu vill undersöka vad tidigare forskning säger om detta samt hur det faktiskt ser ut 

på fältet. Jag har valt att göra detta ur ett elevperspektiv eftersom jag anser att det, som blivande 

lärare, är oerhört viktigt att få elevernas synpunkter i frågan. De om några borde veta hur de lär sig 

på bästa sätt. Ämnet är oerhört aktuellt, inte minst med tanke på ovanstående omskrivna skoldebatt, 

och i roll som blivande lärare ser jag det som en möjlighet att få en överblick och utgångspunkt att  

förhålla mig till i kommande undervisning. 

2. Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur elever på grundskolan uppfattar7 matematik och 

matematikundervisning, med fokus på lärarnas metoder och verktyg, med utgångspunkt i tidigare 

forskning om detta.

3. Frågeställningar

Vad har elever av idag för syn på matematikundervisning? Vad anser de om ämnet, undervisning 

och om lärarnas olika metoder och verktyg? 

4. Metod

Den metod jag valt är en kvantitativ enkätundersökning med elever i grundskolans senare år, där jag 

undersökt vad de har för uppfattningar om matematik och matematikundervisning, med fokus på 

lärares metoder och verktyg. Jag har som grund till  denna även valt att utföra en textanalys av  

tidigare forskning om matematikdidaktik och lärares  metoder  och verktyg, samt tidigare gjorda 

studier om elevers syn på matematik och matematikundervisning.

03)
6 http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/03/15/krav-pa-katederundervisning-vacker-het-debatt   (2011-05-

03)
7 Det finns olika sätt att definiera begreppet uppfattningar men jag kommer i det här arbetet att att använda mig av 

Pehkonens definition av begreppet som innebär ”en individs förhållandevis stabila subjektiva kunskaper (däri ingår  
även känslor) om en viss företeelse; dessa subjektiva kunskaper har inte alltid en hållbar objektiv grund” (Pehkonen 
(2001), sid 232). Jag utgår alltså fortsättningsvis från elevernas subjektiva föreställningar om matematik och 
matematikundervisning.

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/03/15/krav-pa-katederundervisning-vacker-het-debatt


5. Disposition

Inledningsvis  kommer  jag  att  presentera  uppsatsens  bakgrund  där  styrdokumenten  Lgr  11  och 

tidigare forskning om hur svenska elevers matematikkunskaper faktiskt ser ut och hur de står sig till 

övriga länders resultat, står i fokus.  Forskningen i detta avsnitt utgörs av rapporter från TIMSS, 

PISA, Skolinspektionen och Skolverket. Jag kommer sedan att  presentera  uppsatsens  teoretiska 

ramverk, innehållande olika teorier om lärande och hur matematikundervisningen ser ut i Sverige 

idag.  Följande  kapitel  handlar  om  tidigare  forskning  vad  gäller  matematikundervisning  ur  ett 

elevperspektiv samt diskussioner om hur elever uppfattar och lär sig matematik. Därefter följer en 

presentation av lärares olika metoder och verktyg, uppdelade efter områdena läroböcker, laborativ  

matematik, artefakter, problemlösning och huvudräkning. 

Efter  litteraturstudien  följer  min  empiriska  undersökning  som  utgörs  av  en  elevenkät.  Det 

förhållningssätt  jag  valt  för  undersökningen  presenteras,  likaså  metodval  och  konstruktion  av 

enkäten. När detta är avklarat beskriver jag det urval som utgör informanterna i undersökningen. 

Sedan presenteras själva enkätproceduren och de etiska principer jag förhållit mig till. Efter att ha 

presenterat grunden för enkäten kommer jag in på undersökningens resultat. Jag kommer inleda 

med en presentation av hur bearbetningen av data gått till, innan jag fortsätter med en beskrivning 

av insamlat material där jag presenterar resultaten från enkätens delar var för sig. 

När  resultatdelen  är  avhandlad  följer  en  diskussion  gällande  metodval.  Kunde  jag  gjort  något 

annorlunda? Hade en annan metod visat andra och mer sanna resultat än min undersökning? Går 

mina  resultat  att  generalisera?  Efter  metoddiskussionen  följer  en  resultatdiskussion  där  jag 

analyserar  enkätundersökningen  i  förhållande  till  litteraturstudien,  diskuterar  elever  med 

matematiksvårigheter  och formativ  bedömning.  Avslutningsvis  presenterar  jag förslag  på vidare 

forskning i ämnet. 

6. Bakgrund

Elever är olika, de lär sig på olika sätt och skolans uppdrag är att ge samtliga elever lika möjlighet 

att få goda kunskaper i matematik. Diskussioner om hur elever på bästa sätt ska få en så bred och 

djup kunskap som möjligt förs dagligen men sällan får vi höra elevernas synpunkter i frågan. I och 

med att jag snart är färdigutbildad lärare och ska ge mig ut på fältet, vill jag undersöka detta. Nedan 

följer en presentation av uppsatsens bakgrund. Den nya läroplanen, Lgr 11, som samtliga skolor i 



Sverige ska förhålla sig till och använda sig av i undervisningen, presenteras då den ligger till grund 

för kommande undersökning och diskussion. Jag har valt att använda mig av den, trots att Sveriges 

skolor  ännu  inte  övergått  från  den  gamla  läroplanen  Lpo  94,  för  att  skolan  där  jag  utfört 

enkätundersökningen  redan  använder  sig  av  Lgr  11  som  läroplan  i  stor  utsträckning. För  att 

inledningsvis  få  en överblick i  hur  det  ser  ut  med svenska elevers  kunskaper  i  matematik  och 

undervisningen  i  ämnet,  följer  sedan  en  genomgång  av  resultat  från  undersökningar  gjorda  av 

TIMSS,  PISA,  Skolinspektionen  och  Skolverket.  Dessa  utgör  sedan  utgångspunkt  för  den 

diskussion som avslutningsvis kommer att avhandlas, om de resultat enkätundersökningen mynnat 

ut i.

6.1 Lgr 11

I  oktober  2010  presenterades  den  nya  läroplanen  för  grundskolan,  förskoleklassen  och 

fritidshemmet,  Lgr  11,  som samtliga  Sveriges  skolor,  från  och  med  hösten  2011,  kommer  att 

använda sig av. Här står bland annat att skolan ska ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och 

behov och att undervisningen därför ska anpassas till dessa8. Eleverna ska alltså ges möjlighet att 

inhämta kunskap oavsett vad de har med sig i sitt kunskapsbagage sedan tidigare och om de har 

olika behov,  och undervisningen ska kunna anpassas  så  att  den främjar  kunskapsutveckling för 

samtliga elever. Läroplanen betonar vidare att skolans uppdrag är att främja ett sådant lärande där 

eleverna stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper9, vilket även kan tolkas som att eleverna ska 

kunna påverka undervisningens upplägg och innehåll, något som läroplanen senare även kommer in 

på.  Enligt  Lgr  11  ska  läraren  ”svara för  att  alla  elever  får  ett  reellt  inflytande  på arbetssätt,  

arbetsformer och undervisningens innehåll”10. 

6.2 TIMSS 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) undersöker elevers kunskaper i 

matematik och NO i årskurs 4 och 8 i syfte att beskriva och jämföra elevprestationer nationellt och 

internationellt.  Studierna  genomförs  vart  fjärde  år  och  är  initierat  av  IEA (The  International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement), en organisation som genomför studier 

för att jämföra länders skolsystem. I Sverige har Skolverket det yttersta ansvaret för att genomföra  

TIMSS och 2007 genomförde de studien senast. TIMSS består av information om nationella mål 

8 Skolverket, Lgr 11 (2010:a), sid 5
9 Ibid., sid 6
10 Ibid., sid 12



och  regler,  faktisk  organisation  och  undervisning  samt  elevers  kunskaper  och  attityder11. 

Undersökningen består dels av enkäter, dels av prov där elevernas kunskaper testas. Resultaten från 

den  senaste  undersökningen  visar  att  svenska  elever  i  åk  8  presterar  under  EU/OECD12-

genomsnittet i matematik, vilket är resultatet från en negativ trend som inte är något nytt för oss då 

den påvisades redan 1995. Resultaten i matematik står sig något bättre i förhållande till andra länder 

än resultaten i naturvetenskap och den negativa trenden har visserligen bromsats något, men faktum 

kvarstår: den håller i sig. Författarna skriver att andelen lågpresterande elever har ökat från fyra till 

tio procent i matematik mellan 1995 och 200713. Detta är lägre än genomsnittet för EU/OECD-

länderna och påpekas bör också att det endast är 2 procent av Sveriges elever som presterar på den 

avancerade kunskapsnivån, till skillnad från till exempel Taiwan där 45 procent, samt Sydkorea och 

Singapore där 40 procent av eleverna presterar på den högsta nivån14.

Utifrån utdelade enkäter har resultat påvisats där elever som anser sig ha ett gott självförtroende i 

matematik, samt en positiv inställning till ämnet och lärandet, generellt har ett bättre studieresultat 

än de som saknar detta15. Svenska årskurs 8-elevers enkätsvar gällande självförtroende i att lära 

matematik  visar  ett  något  högre  resultat  än  övriga  EU/OECD-länder.  Sambandet  mellan 

självförtroende och resultat är starkt inom många länder men författarna betonar dock att detta kan 

bero  på  kulturella  faktorer  och  således  inte  är  någon  konkret  sanning.  Inställningen  till  

matematikämnet är bland svenska elever i åk 8 inte lika positiv som tidigare men värderingen av 

ämnet har ökat sedan 2003. Även här påverkar inställning och värdering av ämnet resultatet på 

TIMSS-provet. Elever med en positiv inställning och hög värdering av ämnet presterade bättre på 

provet än de med motsatt inställning16. 

Vad gäller  undervisningen i  matematik är  den  i  Sverige,  i  jämförelse med genomsnittet  för  de 

undersökta  EU/OECD-länderna,  mer  läroboksstyrd  och  en  stor  del  av  lektionstiden  ägnas  åt 

självständigt  arbete.  Hela  95  procent  av  de  svenska  matematiklärarna  uppgav i  enkäten  att  de 

använder sig av läroböcker som huvudsaklig grund i undervisningen17. Vi har i Sverige inte lika 

många  undervisningstimmar  i  matematik  som  övriga  undersökta  länder18,  vilket  kan  vara  en 

anledning  till  de  dåliga  resultat  som  påvisats.  Lärarna  använder  sig  allt  mindre  av  datorer  i 

11 Skolverket (2008), Rapport 323, s 12
12 The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) är en samarbetsorganisation för de 

industrialiserade länderna med uppgiften att främja ekonomisk utveckling. Medlemsländerna skall ges stöd för att 
fatta optimala beslut i ekonomiska och sociala frågor. T ex Skolverket (2010), sid 12. 

13 Skolverket (2008), s 9
14 Ibid., sid 40-41
15 Ibid., sid 59
16 Ibid., sid 60
17 Ibid., sid 66
18 Ibid., sid 63



undervisningen,  vilket  kan  bero  på  att  svenska  lärare  i  allmänhet  får  mindre  fortbildning  att 

interagera IT i undervisningen än övriga länder. Vad gäller läxor och prov betonas dessa mindre i 

Sverige  då  lärarna  i  större  utsträckning  istället  lägger  vikt  vid  egen  bedömning19.  Vad  gäller 

provuppgifternas utformning är de i Sverige endast eller mest sådana som kräver egenformulerade 

svar,  hela  86  procent,  till  skillnad  från  flertalet  EU/OECD-länder  där  dessa  ofta  blandas  med 

uppgifter där eleverna ges färdiga svarsalternativ. Svenska provuppgifter kräver i hög utsträckning 

förklaringar och motiveringar samt tillämpningar av matematiska procedurer medan uppgifter där 

det handlar om att  memorera fakta används mer sällan20.  Ungefär 60-70 procent av de svenska 

matematikeleverna uppger att det är arbetsro på lektionerna och den andel av lektionstiden som 

lärarna uppger gå till  annat än lektionernas faktiska innehåll  är inte större i  Sverige än i  andra 

länder21.  Författarna  betonar  även,  både  i  rapporten  och  analysrapporten,  att  förbättrade 

matematikkunskaper leder till  förbättrade sociala situationer22.  Om eleverna förstår matematiken 

mår de alltså bättre överlag och hela klassrumsmiljön uppfattas som mer positiv. 

6.3 PISA

Vart tredje år genomförs ett OECD-projekt som kallas PISA (Programme for International Student 

Assessment) och syftar till att undersöka i vilken grad olika länders utbildningssystem bidrar till hur 

pass rustade femtonåriga elever är inför att möta framtiden. Eleverna testas genom olika prov i 

matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien avser att mäta kunskaper och färdigheter som 

kopplas  till  vardagslivet  och  som senare  kan  komma  att  bli  av  stor  betydelse  för  vuxenlivet. 

Elevernas  förmågor  att  sätta  kunskaper  i  ett  sammanhang betonas,  liksom hur  eleverna  förstår 

processer, tolkar och reflekterar över information samt löser problem. Studien syftar alltså till att 

undersöka hur  eleverna klarar  av att  analysera,  resonera och föra  fram tankar  och idéer  på ett 

konstruktivt sätt. Undersökningen är uppbyggd av dels ett elevprov, dels i enkätform där elever och 

rektorer svarar på frågor om t ex lärandemiljö, lärarnas kompetens och engagemang samt elevernas 

inställning och beteende. I Sverige har Skolverket det yttersta ansvaret för PISA23. 

År 2009 genomfördes den senaste PISA-studien där kunskapsområdet läsförståelse stod i centrum 

men  även  kunskaper  i  matematik  och  naturvetenskap  testades.  Enligt  studien  har  svenska  15-

åringars läsförståelse och kunskaper i matematik försämrats under 2000-talet, precis som TIMSS-

studien jag presenterade tidigare visade. Resultaten i läsförståelse har blivit sämre i Sverige sedan 

19 Ibid., sid 10
20 Skolverket (2008), sid 68
21 Ibid., sid 69
22 Se t ex Analysrapport till rapport 323 (2008), sid 10
23 Skolverket (2010:b), sid 20-21. 



senaste undersökningen år 2006 i relation till 15-åringar i andra länder och i relation till tidigare 

svenska resultat. Dessa kan direkt kopplas till elevernas kunskaper i matematik då det är av stor vikt 

att läsförståelsen är god för att elevernas resultat i matematik ska vara högt. Svenska 15-åringar har 

tidigare haft ett resultat i läsning som varit högre än OECD-genomsnittet, men så är det alltså inte 

längre24. Eftersom matematik var studiens huvudområde år 2003 har Skolverket i rapporten utgått 

från detta år då de analyserat resultaten från 2009 års studie. År 2003 presterade svenska 15-åringar 

högre än OECD-genomsnittet i matematik men nu ligger vi på ungefär samma nivå som de andra 

länderna. Resultatet för svenska 15-åringar har alltså försämrats i jämförelse med dessa. Andelen 

högpresterande elever i Sverige har även det blivit lägre än undersökningen visat tidigare år och 

andelen lågpresterande elever har ökat25, en förändring jag även presenterade tidigare då TIMSS-

undersökningen avhandlades. 

Skolverket  diskuterar  i  rapporten  från  PISA-studien  möjliga  förklaringar  till  varför  graden  av 

läsförståelse  samt  kunskaper  i  matematik  minskat  i  Sverige  och nämner  till  dessa  bland  annat 

strukturella förändringar i det svenska skolsystemet, förändringar av arbetsformer och förändringar 

av elevers läslust och läsvanor. De skriver vidare om förändrade arbetsformer som förklaring till  

den negativa trenden, vilket de här menar innebär så kallad differentiering, det vill säga där elever 

delas in i grupper efter prestationsnivå. Grupper som innehåller lågpresterande elever har mindre 

förväntningar  att  lyckas  från  lärarna  vilket  medför  att  normen  i  klassen  blir  en  allmänt  lägre 

prestationsnivå än hos grupper med högpresterande elever. En annan förklaring till den negativa 

trenden kan, enligt  författarna,  vara en ökad individualisering i  matematikundervisningen. Detta 

innebär ett arbetssätt där elevernas individuella arbete ökat och lärarens roll minskat, vilket även 

medfört att ansvaret flyttats från lärare till elev och således även från skola till hem26. 

6.4 Skolinspektionen

Skolinspektionen har som uppdrag att kvalitetsgranska undervisning i Sverige, både i det offentliga 

skolväsendet  och  fristående  skolor.  Syftet  med  granskningen  är  i  stora  drag  att  klargöra  om 

matematikundervisningen  bedrivs  av  behöriga  lärare  samt  om  denna  undervisning  utgår  från 

läroplanen och kursplanens mål27. Rapportens författare betonar vikten av att alla elever har rätt att 

få en god och likvärdig undervisning i matematik och att det är angeläget att lärarens arbetssätt och 

arbetsformer blir föremål för en diskussion som för alltid ska pågå och utgå från elevernas och 
24 Ibid., sid 128.
25 Ibid., sid 129.
26 Ibid., sid 130.
27 Skolinspektionen (2009), sid 8.



skolornas måluppfyllelse, där rektorerna ska fungera som pedagogisk ledare. 

Kvalitetsgranskningen visar att undervisningen i de svenska skolorna är otillräcklig när det handlar 

om elevernas möjligheter att utveckla matematiska kompetenser. Det centrala i undervisningen är 

utveckling av begränsad matematisk förståelse, som grundläggande resonemang, representationer 

och sammanhang, där eleverna endast lär sig procedurer för hur de ska gå tillväga vid lösning av 

matematiska  uppgifter.  Dessa  regler  lär  eleverna  sig  utantill,  utan  att  egentligen  förstå  vad  de 

innebär. Skolinspektionen skriver vidare att val av arbetsform egentligen inte påverkar träningen av 

olika kompetenser. De små skillnader granskningen visat är att eleverna tränar fler förmågor, som 

matematisk  tänkande  och  kommunikation,  i  lärarledd  undervisning  till  skillnad  från  då 

undervisningen utgörs av t ex självständigt arbete med läroboksuppgifter. Granskningen visar att 

eleverna inte får den undervisning de har rätt till, till följd av att lärarna som undervisar dem sällan 

har tillräckliga kunskaper om målen i kurs- och läroplaner. Skolinspektionen betonar vikten av att 

matematiklärare  måste  skaffa  sig  goda  kunskaper  om  dessa  samt  hur  de  ska  tillämpas  i 

undervisningen.  För  att  höja  kvaliteten  i  undervisningen  och  öka  intresset  för  matematik  hos 

eleverna ska lärarna även erbjuda eleverna en varierad undervisning och organisation, arbetssätt och 

former måste följas upp och utvärderas. Skolinspektionen skriver vidare att flertalet elever inte har 

tillräckligt  goda kunskaper  om målen  för  matematikutbildningen och att  de därför  får  svårt  att  

utveckla de förmågor som lyfts fram i dessa styrdokument. Eftersom det inte är tydligt för eleverna 

vad de ska kunna, det vill säga vad lärarna ska bedöma och betygsätta, når de alltså inte dessa mål. 

Elevernas  möjligheter  att  påverka  undervisningen  och  ta  ansvar  och  ha  inflytande,  begränsas 

således betydligt28. 

6.5 Lust att lära

Skolverket skrev 2003 rapporten ”Lusten att lära - med fokus på matematik” där de presenterar en 

nationell  kvalitetsgranskning  gjord  i  40  kommuner,  ett  utbildningsförbund  och  16  fristående 

skolhuvudmän med avseende att undersöka hur lusten att lära väcks och hålls vid liv. Vilka faktorer 

påverkar lusten att lära och finns det några samband mellan kvaliteten i lärolusten och resultaten? 

Författarna skriver att det generella intrycket efter granskningen är att elever i de besökta skolorna i 

allmänhet känner lust att lära och att de har en god tillit till sin förmåga att lära i olika sammanhang. 

Vad gäller matematik är variationerna dock betydligt större. Yngre barns nyfikenhet och lust att lära 

förändras under skolåren,  särskilt  inom ämnet matematik,  och för äldre ungdomar har åsikterna 

28 Skolinspektionen (2009), sid 21-23



delats till att antingen finna matematiken relevant och intressant eller att ha en negativ bild av ämnet 

där eleverna inte ser någon relevans i matematiken29. 

Eleverna  i  undersökningen  har  höga  förväntningar  på  läraren  vad  gäller  intresset  för 

matematikundervisningen. De anser att det är lärarens roll att göra skolarbetet och matematiken så 

rolig,  intressant  och  lärorik  som möjligt.  Författarna  till  rapporten  betonar  dock  vikten  av  ett 

samspel mellan lärare och elever för att på bästa sätt främja detta och skriver att eleverna måste vara 

medvetna om sin roll för att kunna få ett gott arbetsklimat. De påpekar även vikten av föräldrarnas 

inställning  till  kunskaper  och  lärande  och  skriver  att  en  positiv  sådan  har  stor  betydelse  för 

elevernas  inställning  till  matematik30.  Undersökningen  visar  att  den  dominerande  metoden  i 

matematikundervisningen i grundskolans senare år är enskild, traditionell räkning i läroboken där 

läraren finns tillgänglig för förklaringar vid behov. Vad gäller innehållet i undervisningen skriver 

Skolverket att den, för att kunna höja kvaliteten, bör vara mer varierad och i större grad än nu  

anpassa  sig  till  olika  elever  och  elevgruppers  verkliga  förkunskaper,  förförståelse,  intresse  och 

studieinriktning. Innehållet ska vara relevant och begripligt och ge utrymme för fantasi, kreativitet 

och nyfikenhet. Arbetssättet ska variera där vikten av laborativa inslag framhålls och lärobokens 

dominerande  del  av  undervisningen  ska  minska  till  förmån  för  andra  undervisningsmateriel. 

Eleverna ska även ha större möjligheter till inflytande och kunna påverka studierna31.

7. Teoretiskt ramverk

Efter  att  ha  presenterat  rapporter  om  hur  det  faktiskt  ser  ut  vad  gäller  svenska  elevers 

kunskapsnivåer  i  matematik och hur  undervisningen är  utformad kommer jag nu att  presentera 

uppsatsens  teoretiska  ramverk. Teorierna  använder  jag  sedan  för  att  tolka  hur  eleverna  i  min 

undersökning  förhåller  sig  till  matematikundervisningen.  Eftersom  den  svenska 

matematikundervisningen länge strävat  efter  en  konstruktivistisk  kunskapssyn32 kommer  jag  att 

presentera  denna  lite  djupare.  Frågan  är  vilka  förutsättningar  som finns  för  att  tillämpa  den  i 

praktiken. 

29 Skolverket (2003), sid 54
30 Ibid., sid 55
31 Skolverket (2003), sid 55-56
32 Detta framgår t ex i Lpo 94 där det på konstruktivistiskt manér bl a står att ”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.” (Lpo 94, sid 7) 



7.1 Kognitivistiska teorier om lärande 
Ett  av  lärarnas  viktigaste  uppdrag  är  att  lyssna  till  elevernas  behov  och  därefter  anpassa 

undervisningen till att maximera kunskapsintaget, helt efter elevernas potential att lära. Det finns 

mängder av teorier om hur elever lär på bästa sätt och hur undervisningen således ska se ut. Dels 

finns Jean Piagets kognitivistiska teori om barns olika utvecklingsfaser som under lång tid legat till 

grund för många av världens skolsystem33.  Enligt Piagets utvecklingsprocess ses eleven som en 

aktiv sökare efter sin egen kunskap. Eleven utsätts för någon typ av kognitiv konflikt och tar sedan 

till sig av den kunskap de därigenom tillskansat sig. Kognitivism fokuserar på hur eleven lär sig, 

inte bara vad de lär sig. Eleven lär sig av en given och absolut kunskap som bildar en organiserad 

struktur eller nätverk34.  Eleven ska aktivt kunna reflektera, utvärdera, utveckla och förbättra sitt 

tänkande och därigenom även sitt lärande, vilket gör det viktigt att genom undervisningen ge eleven 

möjlighet att utveckla användbara tankestrategier i lärandet35. 

7.2 Matematikundervisning i ett konstruktivistiskt perspektiv

En annan teori  där eleverna anses som aktiva skapare av kunskap är konstruktivismen.  Här ses 

kunskap som något eleverna aktivt konstruerar utifrån sina erfarenheter, vilka lärandet, som ses som 

en aktiv process, bygger på36.  Matematikundervisningen i Sverige har länge strävat efter en sådan 

konstruktivistisk  kunskapssyn37.  Engström  skriver  i  boken  Matematik  och  reflektion  att  detta 

innebär en elevaktiv undervisning med utgångspunkt i elevernas vardagstänkande, dvs föreställning 

om  verkligheten  runt  omkring  dem,  där  fokus  ligger  på  att  bygga  sin  kunskap  ur  tidigare 

erfarenheter38. Undervisning med ett konstruktivistiskt perspektiv utgår alltså från uppfattningen att 

eleverna använder sig av det de tidigare vet och kan för att utveckla ny kunskap. Det innebär ofta 

ämnesöverskridande arbete, tema eller projekt, för att lättare kunna möta eleverna, då deras tankar 

sällan är organiserade ämnesvis. 

Problemlösning är en central del i den konstruktivistiska undervisningen, där elev och lärare aktivt 

arbetar mot samma mål och där lärarna inte nödvändigtvis behöver vara skapare av de problem som 

ska lösas. Det viktiga är att utgångspunkten ligger i elevernas föreställning om verkligheten istället 

33 Piaget (1973), sid 3
34 Björklund Boistrup (2004), sid 10
35 Korp (2003), sid 66
36 Björklund Boistrup (2004), sid 10
37 Detta framgår t ex i Lpo 94 där det på konstruktivistiskt manér bl a står att ”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.” (Lpo 94, sid 7) 

38 Engström (1998), sid 22



för  i  påhittade  situationer. Engström  skriver  vidare  att  lärarna  å  sin  sida  bidrar  aktivt  med 

erfarenheter och kunskap för att på så vis hjälpa eleverna att själva bygga upp ny kunskap via givna 

förståelsestrukturer. Det är av stor vikt att stimulera eleverna till reflektion över sina matematiska 

aktiviteter, då det är genom detta de skapar sin egna kunskap. Laborativa aktiviteter är därför ett av 

den konstruktivistiska undervisningens kännetecken. Författaren menar att gruppdiskussioner där 

elevernas uppfattningar om saker och ting ställs mot andras och på så sätt utvecklar sin förmåga att 

motivera och bestyrka sina idéer, även det är centralt. Eleverna ska bygga upp sin egen matematik 

där uppkomsten av flera olika lösningar på problem är en stor del. Matematik är enligt författaren 

en kulturell  och social  yttring39 och inlärningen ett  resultat  av självorganisering där eleverna är 

aktiva och kunskapsteoretiskt starka40.

Boesen, Emanuelsson, Johansson, Wallby och Wallby presenterar  i ”Lära och undervisa matematik  

–  internationella  perspektiv” forskning  kring  matematikundervisning,  elevers  matematiklärande 

och framför allt lärares syn på undervisning. De diskuterar bland annat hur synen på undervisning 

förändrats,  liksom  hur  man  lär  sig  matematik.  Författarna  skriver  att  numera  ses  lärandet  av 

matematik som ett samverkansprojekt där elever utmanas att bygga upp sin egen matematik genom 

upptäckt,  konstruktion,  verifikation  och  diskussion41,  på  ett  typiskt  konstruktivistiskt  arbetssätt. 

Ingrid Stedøy har studerat klassrumspraktik i norska skolor med syfte att förändra denna mot ett 

mer elevaktivt arbetssätt, även det på den konstruktivistiska banan. Hon skriver om eleverna som 

aktiva deltagare i skapande och upptäckande av matematik, vilket gör att lärarrollen blir alltmer 

krävande.  I  konstruktivistiska  klassrum  räcker  det  inte  att  föra  katederundervisning,  nu  ska 

lektionerna även vara fulla av icke-rutinuppgifter och problem, där användande av material som 

passar  närmiljön  och  elevernas  intressen  utgör  en  självklar  del.  Läraren  ska  uppmuntra  till 

samarbete och diskussion samt bana väg för att eleverna tar en aktiv del i klassrummet42. Utöver 

detta,  skriver   Stedøy,  måste  läraren  ha  en  djup  förståelse  för  matematiken,  inklusive  de 

förståelsesvårigheter elever vanligtvis har. Läraren i den konstruktivistiska skolan måste också  ha 

förståelsen för att elever lär på olika sätt,  varpå undervisningen ska presenteras för eleverna på 

varierande sätt43.  Svedner skriver om  individualisering som svaret på spridning och skillnader i 

kunskaper och intressen, vilken kan innebära att uppgifter anpassas efter svårighet, elevers olika 

intressen, arbetstakt och "att man inte begär samma prestationer av alla elever" 44.

39 Engström (1998), sid 12
40 Ibid., sid 21
41 Boesen, Emanuelsson, Johansson, Wallby och Wallby (2010), sid 1
42 Stedøy (2010), sid 241
43 Ibid., sid 242
44 Svedner (1999), sid 21



8. Tidigare forskning 

Efter att ha presenterat undersökningens grund vad gäller hur det ser ut i skolor idag i utsträckning 

av elevers kunskapsnivåer och undervisningens innehåll och efter att ha presenterat det teoretiska 

ramverk som kommer att genomsyra förhållningssättet i min undersökning, följer nu en genomgång 

av  tidigare  forskning  om  elevers  uppfattningar  om  matematik  och  matematikundervisning. 

Genomgången omfattar även ett stycke om hur elever uppfattar  och lär sig matematik,  samt de 

metoder och verktyg som ofta ligger till grund för matematikundervisningen i Sverige idag. Detta 

presenteras för att  jag ska ha något att  utgå ifrån och jämföra med då jag senare diskuterar de 

resultat min enkätundersökning mynnat ut i. 

8.1 Elevers uppfattningar om matematik och matematikundervisning

Skolutvecklaren  Pia  D.  Berglund  har  gjort  en  studie  med  ett  elevperspektiv  på  grundskolans 

matematik. Precis som jag utförde hon en enkätundersökning bland grundskoleelever för att få deras 

syn på matematikundervisningen,  med syfte  att  resultaten sedan skulle  utgöra underlag för  den 

undersökta  skolans  matematikutveckling.  Berglund  skriver  att  majoriteten  av  de  medverkande 

eleverna anser att matematik är viktigt och att de vill lära sig det, men de tycker att det är tråkigt 

och svårt.  Eleverna i undersökningen ställde sig positiva till  att  arbeta i grupp, att få tillräcklig 

lärarhjälp på lektionerna samt att få ha ett inflytande och kunna påverka studierna. De negativa 

resultaten undersökningen visade var, bortsett från att eleverna ser matematik som tråkigt och svårt, 

att skriftliga prov var det enda de bedömdes på, att det är stökig arbetsmiljö i klassrummet samt att 

de nästan bara arbetar med läroböcker och annat tryckt material45. 

Buskqvist  och  Olsson  har  även  de  undersökt  elevers  och  lärares  syn  på  grundskolans 

matematikundervisning. Studien består, förutom litteraturgenomgång, av elev- och lärarintervjuer 

och syftar till att undersöka vilka faktorer som låg bakom elevers utveckling efter ett icke godkänt  

resultat  på  nationella  proven  i  årskurs  5.  De  skriver  att  grundskolans  matematikundervisning 

fortfarande präglas av enskild räkning i läroboken, trots att styrdokumenten46 säger annorlunda, och 

att det var just detta som var en av de främsta orsakerna till elevernas dåliga resultat. Författarna 

betonar också vikten av lärarens engagemang och tilltro till elevernas förmåga för att eleverna ska 

kunna lyckas med matematiken, vilket eleverna ser som viktigare än lärarnas ämneskompetens. 

45 Berglund (2007), sid 22
46 Vid undersökningstillfället för denna studie utgjorde Lpo 94 skolans styrdokument men än idag är detta centralt. 

Undervisningen ska även enligt Lgr 11 vara varierad för att kunna tillgodose samtliga elevers förmåga och behov. 



Eleverna önskar att undervisningen ska präglas av lärarledda genomgångar och omväxlande och 

anpassningsbara aktiviteter som ska kunna möta samtliga elevers behov47.

 

Artursson har även hon studerat elevers och lärares uppfattningar om matematik. Studien bestod av 

en litteraturstudie och en empirisk studie,  som utgjordes av en enkätundersökning med elever i 

årskurs 4 och 5 samt intervjuer med lärarna som undervisar i matematik i dessa klasser. Enligt 

författaren gav studiens båda delar resultatet att  lärare och elever har en någorlunda gemensam 

uppfattning om vad matematik innebär. Precis som eleverna i Berglunds undersökning jag skrev om 

tidigare, anser de att matematik är ett viktigt ämne som de behöver även utanför skolans väggar. 

Eleverna i Arturssons undersökning kopplar även de till stor del ihop matematik med någon känsla, 

som till exempel att matematik är roligt eller tråkigt. Majoriteten av eleverna har en positiv bild till  

ämnet, vilket stämmer överens med de resultat TIMSS-rapporten jag skrev om tidigare visat: elever 

i  tidigare  åldrar  är  ofta  mer  positivt  inställda  till  ämnet  än  de  i  senare  årskurser. 

Enkätundersökningen  visade  även  att  eleverna,  vilket  senare  stärktes  av  resultaten  i  min 

undersökning, för att på bästa sätt kunna arbeta och ta till sig ny kunskap under lektionerna, önskar 

lugn och tystnad i klassrummet48.

8.2 Matematikdidaktik
Moghaddam,  Nilsson  och  Stankiewicz  diskuterar  i  sin  artikel  Undersöka  och  upptäcka  lärares 

metoder och hur elever uppfattar och lär sig matematik. De skriver att många elever som undervisas 

på  traditionellt  (icke-konstruktivistiskt)  sätt  ser  matematik  som  en  utantillära  där  det  till  alla 

uppgifter finns regler att följa mekaniskt. Sättet att uttrycka svaret på är viktigare än svarets innehåll 

och  elever  ser  sig  sällan  som aktiva  medskapare  utan  snarare  som passiva  brukare  av  andras 

matematik. Kreativ matematik, problemlösning, undersökning och annan laborativ undervisning är 

det få elever som faktiskt har någon erfarenhet av. Det centrala är istället att lista ut formler och 

para ihop dessa med olika typer av problem. Författarna menar att eleverna på så vis grundar sitt  

tänkande på det som förväntas av dem49, till skillnad från elever som undervisas i konstruktivistisk 

anda, där de själva är aktiva deltagare och medskapare av sin egna kunskap, utan att ta hänsyn till 

andras förväntningar.

Moghaddam, Nilsson och Stankiewicz skriver också att elever som undervisats på traditionellt sätt 

47 Buskqvist och Olsson (2008), sid 37-38, 45-46
48 Artursson (2004), sid 48-49
49 Moghaddam, Nilsson och Stankiewicz (2000), sid 53



har svårt att känna igen likartade problem och därför ger upp lätt om ett problem visar sig vara för  

svårt,  för  lätt,  kräver  tankar  som inte  rör  matematik  eller  inte  hör  till  det  kapitel  de  är  på  i  

läroboken50. Enligt TIMSS undersökning om svenska elevers kunskaper i matematik i förhållande 

till andra länder, sågs också detta mönster bland de svenska eleverna. Som jag skrev tidigare hade 

de svårt att vrida och vända på problem, höll överlag en relativt låg högstanivå där få klarade av 

avancerade uppgifter och en hög andel av de svenska eleverna i undersökningen klarade  inte av de 

mest elementära uppgifterna51. 

Nilsson skriver i sin doktorsavhandling, Att äga π, om Niss52 definition av matematikdidaktik som 

innebär  att  elevers  kunskapsinlärning  består  av  läroprocesser  och  inlärningsprodukter.  Dessa 

bestäms av nyckelfaktorer som till exempel elevens föreställningar, social och kulturell miljö och 

inlärningssammanhanget.  Abstrakta  begrepp  kräver  ofta  ett  flertal  illustrerbara  exempel  utöver 

givna definitioner för att eleverna ska kunna förstå dem. Missförstånd och fel har en tendens att 

återkomma i regelbundna mönster och elever har ofta svårigheter att lära in nya saker om de inte 

lämnat procedurplanet för en viss kunskap53. Saknas baskunskaper har eleverna alltså svårt att lära 

sig mer avancerad matematik.

Nilsson diskuterar vidare vad matematik är för eleverna och beskriver matematikundervisning som 

en kulturell  aktivitet,  där det finns en förväntad bild av vad matematik är redan innan eleverna 

möter  den54.  Författaren  använder  Brandells  uttryck  ”matematisk  mognad” som  en  egenskap 

kopplat  till  en  utvecklingsprocess  i  vad  det  innebär  att  lära  och förstå  matematik.  Matematisk 

mognad  innebär  enligt  Brandell  bland  annat  att  kunna  använda  enkla  standardmetoder  inom 

matematiken,  analysera  olika  situationer,  läsa,  tolka  och  följa  matematiska  resonemang  och att 

kunna  kommunicera  dessa  med  andra  Det  innebär  också  att  eleven  ska  kunna  dra  slutsatser, 

använda matematikkunskaperna i andra situationer, kombinera olika teorier och metoder från olika 

matematiska  områden  samt  använda tekniska  hjälpmedel55.  Detta  är  också  vad styrdokumenten 

betonar är viktigt i undervisningen56, utan att på så vis bestämma vilka metoder som ska användas 

för att nå dit.

50 Ibid., sid 53
51 Skolverket (2008), sid 9 och 40
52 Mogens Allan Niss, dansk professor i bl a matematik och matematikdidaktik (2011-05-24) 

http://rucforsk.ruc.dk/site/da/persons/mogens-allan-niss%2808f5d7e9-bab0-4f01-bfb2-cd36184781aa%29.html 
53 Nilsson (2005), sid 77
54 Ibid., sid 68
55 Brandell (1999), sid 70
56 Skolverket (2010:a), Lgr 11

http://rucforsk.ruc.dk/site/da/persons/mogens-allan-niss(08f5d7e9-bab0-4f01-bfb2-cd36184781aa).html


8.3 Lärares metoder och verktyg

För att, inför enkätundersökningen, få en översiktlig bild av de metoder och verktyg som lärare 

använder sig av, har jag gjort en sammanställning av utvalda sådana. Jag kommer att presentera 

dessa  var  för  sig  och  även  diskutera  vad  tidigare  forskning  sagt  om de  olika  metoderna  och 

verktygen.  Inledningsvis  har  jag  valt  ett  av  de  mest  dominerande  hjälpmedlen  i 

matematikundervisningen, nämligen  läroböcker av olika slag. Jag kommer sedan in på  laborativ 

matematik och vad det innebär, innan jag fortsätter min sammanställning med något många anser 

borde ha en större del i undervisningen, nämligen problemlösning. Praktiska material, även kallade 

artefakter avhandlas, för att sedan avsluta med en presentation av traditionell  huvudräkning som 

metod i undervisningen.  

8.3.1 Läroböcker 

Det hjälpmedel som till stor del ligger till grund för många av de matematiklektioner jag deltagit i 

och observerat, dels under mina år som student på lärarprogrammet och dels som elev i skolan, är 

läroboken. Trots att den är ifrågasatt av många anser många av de lärare och lärarstudenter jag stött 

på under min tid på olika skolor, att den ändå är smidig och bra att ha i undervisningen då den är  

strukturerad, följer kursplanen och tar upp den grundläggande matematik som eleverna bör lära sig. 

Frågan är om läroböckerna ska ta överhanden i undervisningen. Är de tillförlitliga som det enda 

undervisningsverktyget  eller  bör  de  kompletteras  med  andra  metoder  och  är  dess  innehåll 

tillräckligt  för  att  kunna  utveckla  och  utmana  elevernas  kunskapsförmåga?  Monica  Johansson 

diskuterar  i  sin  artikel  i  Matematikdidaktiska  frågor  -  resultat  från  en  forskarskola just 

läroböckernas roll i matematikundervisningen. Hon anser att läroboken är ett viktigt verktyg då den 

definierar skolmatematiken och underlättar lärarens arbete genom sin struktur. Viktigt är dock att 

inte ge läroboken för stort inflytande i undervisningen utan se dess begränsningar och framförallt 

inte låta den ta överhanden när det gäller att tolka styrdokumenten57. Att läroboken bör vara ett 

komplement  i  undervisningen  och  inte  styra  lektionernas  upplägg  och  innehåll skriver  även 

Moghaddam, Nilsson och Stankiewicz om. De menar att läroboken hämmar elevstyrda aktiviteter 

och  ofta  framställer  matematik  som  påståenden  och  teorier  som  ska  efterföljas  och  övas. 

Läroböckernas  upplägg där  en  metod presenteras,  tränas  och sätts  in  i  ett  sammanhang,  anser 

författarna hämmar elevernas kreativitet58. 

57 Johansson (2009), sid 57-60, sid 71
58 Moghaddam, Nilsson och Stankiewicz (2000), sid 56



Moghaddam, Nilsson och Stankiewicz skriver vidare att undervisningen kan möta varje elev på 

deras nivå genom att ge samtliga elever möjlighet att lösa problem på sitt sätt, inte på lärobokens,  

och genom att använda den matematikkunskap de innehar sedan tidigare. Författarna skriver vidare 

att ”eftersom tyngdpunkten ligger på elevens funderingar och inte på någon förutbestämd teori”  

som i läroböckerna ”får vi som lärare god insikt i hur elever tänker”59. Samtal med eleverna blir 

således en central del i undervisningen och bedömningen, helt enligt Lgr 11 där det bland annat står 

att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra  

matematiska  resonemang”60 samt  att  eleverna  ska  ges  förutsättningar  att  utveckla  sin  förmåga 

att”använda  matematikens  uttrycksformer  för  att  samtala  om,  argumentera  och  redogöra  för  

frågeställningar, beräkningar och slutsatser”61. Moghaddam, Nilsson och Stankiewicz menar alltså 

att  läroboken hämmar  detta.  Om undervisningen är  läroboksstyrd övar  eleverna  på att  lära  sig 

andras teorier och slutsatser istället för att skapa egna62. 

8.3.2 Laborativ matematik

Det har länge diskuterats om läroböcker och katederundervisning är det bästa sätt att lära alla elever 

matematik. Läroböckernas upplägg och tillförlitlighet ifrågasätts och lärarna ska helst hitta andra 

vägar att nå fram till eleverna. Laborativ matematik är en metod som använts länge för att öka 

elevernas lust att lära matematik och som på senare tid blivit allt mer populär bland lärare. Detta  

arbetssätt har diskuterats mycket på lärarutbildningen, inte minst beroende på diverse rapporter i 

ämnet.  

 

Rystedt  och Trygg har  skrivit  en kunskapsöversikt,  Laborativ  matematik  – vad vet  vi?, där  de 

sammanfattar  vad  laborativ  matematik  är,  vilket  kunnande  som  finns  om  detta  samt  vilka 

konsekvenser den kan ge i den ordinarie undervisningen. De betonar att matematik inte handlar om 

att lärandet ska stanna i det praktiska och konkreta, matematik är lika mycket, om inte mer, en 

abstrakt och generell vetenskap. Enligt författarna ska det vid laborativ undervisning finnas en stark 

koppling mellan det konkreta och det abstrakta, där konkret syftar till något som kan uppfattas med 

våra fem sinnen och abstrakt endast är sådant vi kan uppfatta med våra tankar63.  

 

59 Moghaddam, Nilsson och Stankiewicz (2000), sid 56
60 Skolverket (2010:a), sid 31
61 Ibid,., sid 32
62 Moghaddam, Nilsson och Stankiewicz (2000) sid 56
63 Rystedt och Trygg (2010), sid 3-5



Rystedt och Trygg definierar laborativ matematik som ”en verksamhet där elever inte enbart deltar  

mentalt utan också arbetar praktiskt med material i undersökningar och aktiviteter som har ett  

specifikt  undervisningssyfte”64.  Det  kan  handla  om  att  koppla  abstrakta  problemlösningar  till 

konkreta  exempel  från  elevernas  vardag.  Eleverna  ska  observera,  experimentera  och  slutligen 

resonera  sig  fram till  slutsatser,  vilka  då  ska  formuleras  med  det  matematiska  symbolspråket. 

Anderberg och Källgården uppmuntrar i sin bok  Matematik i skolan lärare att undervisa på detta 

sätt, även om de inte kallar det laborativ matematik. Författarna har fokus på problemlösning och 

beskriver olika metoder, svårigheter och knep för att på bästa sätt lära ut matematik. De anser att 

elever  ska  ges  möjlighet  att  konstruera  sin  matematiska  kunskap  via  modellering,  logiska 

resonemang och kommunikation65, vilket är vad laborativ matematik handlar om.  

 

Moghaddam,  Nilsson  och  Stankiewicz  diskuterar  exporativ  matematik,  där  eleverna  laborerar, 

undersöker och upptäcker lösningar på problem. Om eleverna saknar erfarenheter att utgår från i  

kunskapsskapandet,  är  laborationer  ofta  till  stor  hjälp.  Laborationer  kan  hjälpa  till  i 

begreppsutvecklingen och skapa de erfarenheter som saknas66. Genom att eleverna själva laborerar 

och kommer fram till egna lösningar, som såklart kan skilja sig från de andra elevernas, har klassen 

ett större diskussionsunderlag än om läraren på förhand gett eleverna en korrekt lösningsmetod. 

Eleverna lär av varandra och får en bredare kunskap i matematik67, vilket är precis vad elever i 

svensk skola saknar, om vi ska tro TIMSS-undersökningens resultat. Kanske är det således laborativ 

matematik det skolan ska satsa på?

Riesbeck  skriver  i  sin  avhandling  På  tal  om  matematik:  matematiken,  vardagen  och  den  

matematikdidaktiska diskursen 68 om hur elever och lärare talar om matematik under laborativa 

lektioner.  Hon  menar  att  människor  handlar  utifrån  sina  uppfattningar  av  situationer  eller 

företeelsers innebörd och att den vardagskunskap vi bär på således hjälper oss att förstå nya saker. 

Kunskapen kan ”fördjupas och vidareutvecklas eller i grunden förändras genom att individen blir  

delaktig i nya situationer”69. Dessa situationer, menar Riesbeck, består i undervisningen av dialoger 

där lärare och elever talar om matematik i bland annat laborativa sammanhang. Viktigt är att elever 

och lärare har en gemensam definition av vad ett matematikspråk innebär samt vilket syfte som 

ligger  till  grund för  laborationen.  Riesbeck skriver  vidare  att  ett  matematiskt  språk inte  enbart 

64 Ibid., sid 5
65 Anderberg och Källgården (2007)
66 Moghaddam, Nilsson och Stankiewicz (2000), sid 55
67 Ibid., sid 56
68 Riesbeck (2008)
69 Ibid., sid 6



handlar om kommunikation mellan människor utan om att de måste ha ett gemensamt synsätt och 

uppfattningar  om vad detta  innebär70.  Vanligt  vid  laborativa  matematiklektioner  är  att  eleverna 

arbetar laborativt utan att varken lärare eller elever vet vilka de gemensamma målen för aktiviteten 

är. Eleverna tillägnar sig inte de matematiska begrepp som läraren har tänkt sig och hamnar således 

utanför diskursen, istället för att involveras i den71. Riesbeck skriver vidare att elever som arbetar 

med vardagsproblem i laborativ matematik måste inneha förmågan att kombinera den vardagliga 

diskursen med den matematiska, för att kunna förstå de matematiska begreppen. Om lärare skapar 

detta samband mellan vardagliga referenser och matematiska begrepp och uttryck blir det lättare för 

eleverna att lämna det praktiska ”görandet” och istället förstå den matematiska innebörden72.

8.3.3 Problemlösning 

Något vi diskuterat  mycket under min tid på lärarutbildningens matematikdidaktiska del är  just 

området problemlösning. Jag separerar detta avsnitt  från laborativ matematik som jag skrev om 

tidigare, som handlar om att koppla det konkreta och praktiska till det abstrakta, tänkandet. Detta 

gör jag för att jag anser att problemlösning, som jag kommer att diskutera den nedan, har en mer 

abstrakt  bas  med  diskussioner  i  fokus.  Nilsson  diskuterar  problemlösning  utifrån  tre  olika 

användningsområden.  Problemlösning  som  redskap  för  att  nå  andra  mål  är  det  första, 

problemlösning som färdighet, dvs då problemlösningsförmågan förbättras genom övning, är det 

andra och problemlösning som konst det tredje. Det senare innebär att problemlösning är själva 

hjärtat i matematiken. Anledningen till att matematik över huvud taget existerar är för att det finns 

ett behov och en önskan av att lösa problem73. 

Hagland, Hedrén och Taflin skriver i sin bok Rika matematiska problem - inspiration till variation 

om vikten vid att arbeta med problemlösning i skolan. Författarna har en socialkonstruktivistisk syn 

på  lärande  som  bland  annat  innebär  att  eleverna  bygger  kunskap  genom  bearbetning  av 

sinnesintryck från omgivningen. Tidigare kunskaper och erfarenheter spelar stor roll  och eleven 

passar därför in de nya kunskaperna i det kunskapsbagage eleven bär med sig sedan tidigare74. Även 

Moghaddam, Nilsson och Stankiewicz diskuterar detta. De menar att det är av stor vikt, precis som 

konstruktivismen syftar till, att eleverna gör matematiken till sin egen genom att lära sig utifrån sina 

70 Ibid., sid 57
71 Ibid., sid 61-62
72 Ibid,. Sid 62
73 Nilsson (2005), sid 74
74 Hagland, Hedrén och Taflin (2010), sid 17-18



egna erfarenheter  och aktiviteter,  inte  lärarens75.  Vid diskussioner  av matematiska begrepp med 

andra elever med liknande erfarenheter och kunskaper, där värdering och kritiserande av varandras 

lösningar och tolkningar står i fokus, menar Hagland, Hedrén och Taflin att samtliga deltagare ges 

stora möjligheter att utveckla och fördjupa tidigare kunskaper. Detta i större utsträckning än vad 

diskussioner med läraren skulle ge76. Författarna skriver vidare om lärarens roll i undervisningen 

som någon som vägleder eleverna vidare i problemen genom att ge dem de redskap de behöver. 

Läraren ska inte vara en auktoritet utan uppmuntra och framhäva elevernas idéer och tankar kring 

de olika problemen. Det är även viktigt för elevernas utveckling att låta eleverna själva upptäcka när 

de är fel  ute,  att  inte korrigera dem för mycket  utan endast  leda dem på rätt  väg igen77.  Detta 

diskuterar  även  Moghaddam,  Nilsson  och  Stankiewicz,  då  de  menar  att  undervisning  bör  ge 

eleverna en chans att lösa problemen på egen hand. Läraren ska göra eleverna medvetna om hur de 

tänkt och vara en hjälpreda för dem, i syfte att systematisera och analysera det eleverna upptäcker 

under lösningsprocessen78.   Löwing och Kilborn menar att problemlösning endast är meningsfullt 

om läraren har syftet med uppgiften klart för sig och att arbetet är målinriktat. De betonar vikten av 

att utmana och uppmuntra eleverna genom att successivt höja ambitionsnivån, det är först då som 

eleverna kan lära sig något nytt79. 

Per  Nilsson  skriver  även  han  i  sin  artikel  i  Matematikdidaktiska  frågor  -  resultat  från  en  

forskarskola  om just  elevers utveckling som en följd  av resonemang kring matematikuppgifter, 

oavsett  om  de  tidigare  stött  på  liknande  uppgifter  eller  inte.  Det  centrala  är  elevernas 

tillvägagångssätt för intag av kunskap. Nilsson skriver vidare att detta sker genom diskussion med 

skolkamrater, där fokus ligger på barnens lust att upptäcka och förstå aktiviteter som fångar deras 

intresse. Även om typen av uppgift är ny för eleverna kan de utvecklas genom att man som lärare 

ger dem ett  meningsfullt  sammanhang. Har de det kan de sedan reflektera över  problemet och 

utveckla idéer om hur de ska gå tillväga för att lösa dessa80.  

 

Bell,  Burkhardt,  Crust,  Pead och Swan skriver  i  sin artikel  ”Strategier för problemlösning och  

bevis” om olika  uppgiftstyper  med  fokus  på  att  vara  utmanande  för  eleverna  inom ramen  för 

elevernas intressen (i eller utanför skolan). De delar upp uppgifterna i s k handlingsuppgifter och 

insiktsuppgifter, där de förra fokuserar på utformning, planering, utvärdering, optimering och urval. 

75 Moghaddam, Nilsson och Stankiewicz (2000), sid 54
76 Hagland, Hedrén och Taflin (2010), sid 17-18
77 Ibid., sid 18-19
78 Moghaddam, Nilsson och Stankiewicz (2000), sid 54
79 Löwing och Kilborn (2002), sid 245
80 Nilsson (2009), sid 107-108, sid 117-119



Insiktsuppgifter å andra sidan handlar mer om att ”hitta samband, dra slutledningar från modeller,  

skattning, förutsägelser, tolkning, representation, översyn och kritik”81. Hagland, Hedrén och Taflin 

skriver  om så  kallade  rika  problem  som syftar  till  att  utveckla  en  givande  diskussion  hos  de 

inblandande gällande matematiska begrepp och procedurer. Det finns kriterier att följa för dessa 

typer  problem,  bland  annat  dess  förmåga  att  introducera  viktiga  matematiska  idéer  och 

lösningsstrategier,  att  det  ska  upplevas  som en  utmaning  som kräver  ansträngning  och tid,  att 

problemet ska gå att  lösa på olika sätt,  med olika strategier,  samt bana väg för en matematisk 

diskussion  utifrån  elevernas  vitt  skilda  lösningar.  Ett  rikt  problem  definieras  även  efter  dess 

möjlighet att leda till vidare formulering av nya problem82.  

8.3.4 Artefakter

Undervisningen ska vara mångsidig och syfta till att möta samtliga elevers olika lärstilar och behov. 

Vissa elever lär sig bäst genom att läsa och skriva, andra genom att lyssna eller arbeta med praktiskt 

material83.  Jag  kommer  här  att  diskutera  förekomsten  av  artefakter  i  undervisningen.  Artefakt 

betyder enligt SAOL84 konstgjort föremål men jag använder det fortsättningsvis snarare i meningen 

laborativt,  praktiskt  material  och  pedagogiskt  hjälpmedel,  vilket  det  senare  syftar  till  att  vara 

tillverkat speciellt för matematikundervisning. 

Wede skriver om artefakter i undervisningen och huruvida det går att tillgodose elevers olika behov 

och lärstilar.  Han skriver  att  lärarutbildningar  av  tradition  gallrar  bort  personer  som har  starka 

taktila85, kinestetiska86 och bildvisuella preferenser då dessa inte har särskilt stor påverkan på den 

akademiska  prestationen.  Detta  innebär  en  överrepresentation  av  auditivt  och  textvisuella 

preferenser bland lärare och enligt författaren skulle detta innebära att de lärare som undervisar på 

skolorna idag är sämre på att anpassa undervisningen till elever med spatiala preferenser. Eftersom 

elever med spatiala preferenser har svårast att tillgodogöra sig skolans auditiva och textbaserade 

undervisning, där läroboken och lärarens muntliga genomgångar står i fokus, missgynnas de och 

faller således efter i kunskapsinlärningen87. Andinger och Karlsson betonar också detta. De menar 

att skolan som den ser ut idag inte erbjuder alla elever lika goda förutsättningar just på grund av 
81 Bell, Burkhardt, Crust, Pead och Swan (2007), sid 114
82 Hagland, Hedrén och Taflin (2010), sid 27-30
83 Enligt t ex Clausen-May (2005).
84 Svenska akademien (2011), Svenska akademiens ordlista http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx 
85 Med taktila preferenser menas en person som lär sig bäst genom att använda händerna, som t ex laborativt arbete, 

konstruktion eller utomhusaktiviteter. (Gersne, 2005). 
86 Kinestetiska preferenser syftar till personer som bäst lär sig när de kan vara med i aktiviteten med hela kroppen, som 

t ex rollspel och utomhusaktiviteter. (Gersne, 2005). 
87 Wede (2009), sid 9-10

http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx


dess enformiga undervisningsmetoder88. 

Wede89 skriver  vidare  om  artefakter  och  deras  inverkan  på  elevers  begreppsutveckling  då  de 

situationer dessa artefakter används ofta även innehåller problemlösning eller utforskande arbete 

som uppmuntrar till samarbete och kommunikation, vilket bland annat Vygotsky menar är viktiga 

moment i  begreppsutvecklingen. Artefakter används ofta i undervisningen för att  visa samband, 

illustrera  och  konkretisera  olika  matematiska  begrepp  och  erbjuder  således  möjligheter  för 

kommunikation som den traditionella undervisningen ofta saknar för de elever som inte har auditiva 

eller textvisuella preferenser. I och med detta når de ut till elever med olika lärstilar och ger således 

fler elever möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen90. Malmgård och Udén skriver även de 

om  artefakter  i  undervisningen  som  något  som  hjälper  lärarna  att  mediera,  dvs  tolkar  och 

representerar, olika begrepp för eleverna. De ser konstruerande och användande av artefakter som 

karaktäristiskt  för  mänsklig  aktivitet  och  anser  att  dessa  kan  ses  som  generella  och  innefatta 

mängder av olika objekt.  Artefakterna blir  människans centrala resurser när det kommer till  att 

kommunicera, tänka, arbeta och lösa problem med och att de, för mänskligheten, är helt avgörande 

för utvecklingen av kunskaper och färdigheter91. 

Riesbeck  skriver  om  hur  matematiken  förtingligas  genom  att  exempel  från  verkligheten  och 

praktiska redskap används som exempel för att få elever att förstå sammanhang92. Hon menar att 

detta blir en paradox eftersom matematiska begrepp är abstrakta. För att eleverna ska kunna förstå  

dessa måste de korsa flera diskursiva gränser, där det praktiska redskapet som kopplas till vardagen 

måste  kunna  kopplas  ihop  med  det  matematiska,  abstrakta,  språket  för  att  bilda  mening.  Om 

eleverna  inte  kan  samtala  och  bilda  begreppsliga  nätverk  ”som  hjälper  dem  till  ett  medvetet  

tänkande”93, blir detta ett stort problem för eleverna. Riesbeck framhäver därför vikten av att lärare 

och elever tillsammans behöver utveckla ett matematiskt språk i samklang med det vardagliga 94, för 

att skapa en mening med att arbeta med artefakter i undervisningen. 

88 Andinger och Karlsson (2006), sid 41 
89 Wede (2009).
90 Ibid., sid 30
91 Malmgård och Udén (2010), sid 7
92 Riesbeck (2008), sid 62-64
93 Ibid., sid 63
94 Ibid., sid 63



8.3.5 Huvudräkning

Forskare som Löwing, Kilborn95 och Rockström96 anser att huvudräkning är nödvändigt och borde 

vara en självklar del i matematikundervisning. Rockström skriver att färdigheter i huvudräkning97 är 

viktigare än algoritmräkning98 och att det är en nödvändig grund för utveckling av matematiska 

färdigheter. Rockström menar att taluppfattningen kan begränsas vid arbete med enbart algoritmer, 

varpå  huvudräkning  måste  få  ett  större  utrymme  i  matematikundervisningen99.  Tyvärr  är 

undervisning med huvudräkning mindre förekommande idag, vilket Löwing och Kilborn skriver har 

att göra med miniräknarens genombrott i skolan. De påpekar att miniräknaren endast ska användas 

som ett  metodisk  hjälpmedel  för  att  kunna bygga  upp  en  djupare  matematisk  förståelse  bland 

eleverna men att den ofta tar överhanden100. 

Löwing  och  Kilborn  skriver  vidare  att  de  flesta  av  de  huvudräkningsmetoder  som  läromedel 

presenterar är otillräckliga, att man med dem enbart lär sig smarta strategier utan att lära sig varför 

de fungerar och hur man sedan ska kunna utveckla dem. Författarna betonar vikten av att förklara 

kopplingen mellan användbara knep gällande huvudräkning och matematisk kunskap för eleverna. 

Det är bra att lära eleverna knep för hur de ska tänka vid huvudräkning men knepen måste kopplas 

till varför dessa knep fungerar, vilka räknelagar och räkneregler som ligger till grund för dem och 

på så vis kunna öka elevernas matematiska förståelse. Löwing och Kilborn menar också att det är 

viktigt att undervisningen sker på ett systematiskt sätt så att samtliga elever, oavsett nivå, får ett flyt 

i  sitt  räknande101.  Författarna  betonar  att  huvudräkning  är  en  inkörsport  till  en  mer  avancerad 

matematik.  Om  innebörden  i  räknelagar  och  räkneregler  som  används  vid  undervisning  med 

huvudräkning lyfts fram och diskuteras, har en bra grund lagts för fortsatt arbete med till exempel 

algebra där dessa räknelagar kan återanvändas och förenkla arbetet betydligt för eleverna102. Löwing 

och Kilborn skriver vidare att det vid undervisning i huvudräkning är ”viktigt att ta hänsyn till två  

olika perspektiv:  dels  att  föra samtal  med en grupp elever för  att  exponera och ”sälja” olika  

95 Löwing och Kilborn (2003) Huvudräkning. En inkörsport till matematiken
96 Rockström, B. (2000). Skriftlig huvudräkning: metodbok.
97 Med huvudräkning menar Löwing och Kilborn (2003) att man använder sig av räknelagar men utan att räkna enligt 

ett förutbestämt mönster. Det går att räkna på olika sätt beroende på vilka tal som ska beräknas och det är 
huvudräknaren själv som väljer den metod som verkar vara mest effektiv för det speciella tillfället, vilket oftast 
innebär den uträkning med enklast deloperationer och därmed minst belastning på arbetsminnet. Viktigt vid 
huvudräkning är att man har en god taluppfattning (s 13-16).

98 Enligt Löwing och Kilborn (2003) innebär algoritmräkning att man utför en beräkning enligt ett på förhand givet 
mönster. Man behöver således inte fundera över hur operationen ska utföras, det har algoritmen redan bestämt. Vid 
addition innebär detta att man oftast börjar med att addera entalen, sedan tiotalen osv. Man använder sig av de 
kommutativa och associativa räknelagarna på ett redan förutbestämt sätt (s 12-13). 

99 Rockström (2000), sid 12
100Löwing och Kilborn (2003), sid 11
101Löwing och Kilborn (2003), sid 7-9
102Ibid., sid 17-18



strategier, dels att arrangera en individuell träning i att uppfatta och använda dessa strategier”103. 

Detta för att elever har olika förkunskaper och känsla för tal, vilket gör att de strategier man lär ut 

vid undervisning med huvudräkning kan bli  väldigt olika för olika elevgrupper.  Det räcker inte 

heller med att diskutera och lösa uppgifter i grupp, det är viktigt att inse att kunskapen på sikt måste 

bli personlig, varför eleverna således behöver arbeta individuellt också. Lärarens roll, enligt Löwing 

och  Kilborn,  är  att  uppmuntra  goda,  informella  tankeformer  hos  eleverna  men  också  att  vara 

medvetet passiv och låta eleverna beskriva och diskutera sina tankar fritt. Det är dock viktigt att 

läraren ändå styr diskussionen i en lämplig riktning och kopplar elevernas spontana tänkande till 

god terminologi och kända räknelagar och räkneregler. Avslutningsvis anser författarna att läraren 

bör  sammanfatta  de  tankeformer  som  har  använts  för  att  eleverna  ska  inse  hur  många  olika 

strategier som kan användas och således få möjligheten att byta till en strategi de anser passar dem 

bättre 104. 

9. Enkätundersökningen

Efter att ha undersökt tidigare forskning gällande matematikdidaktik, lärares metoder och verktyg 

samt  elevers  uppfattningar  om  matematik  och  matematikundervisning,  valde  jag  att  göra  en 

uppföljande enkätundersökning som jag nu kommer  att  beskriva.  Inledningsvis  kommer jag att 

beskriva det förhållningssätt jag valt, sedan vilken metod jag använt, hur konstruktionen gick till 

samt vilket urval som utgjorde undersökningens informanter. Avslutningsvis följer en beskrivning 

av enkätproceduren samt de etiska principer jag följt. 

9.1 Förhållningssätt

Backman (2008) skriver i sin bok Rapporter och uppsatser om olika typer av förhållningssätt vid 

uppsatsskrivande. Det kvalitativa perspektivet, vilket jag valt att använda mig av, gör verkligheten 

till  en individuell,  social  och kulturell  konstruktion genom att  se  den subjektivt.  Istället  för  att  

betrakta verkligheten objektivt förskjuts intresset mot att ”studera hur människan uppfattar och  

tolkar den omgivande verkligheten”105. Intresset ligger hos individen, i mitt fall hos eleverna, och 

jag ställer därför frågor om hur dessa tolkar och formar sin verklighet, vilket enligt Backman är ett 

annorlunda  vetenskapligt  förhållningssätt  som  ytterligare  betonar  det  kvalitativa.  Precis  som 

Backman skriver studerar jag eleverna i s k ”real-life”-situationer istället för i laboratoriesituationer. 

103Ibid., sid 19
104Ibid., sid 19-23
105Backman (2008), sid 53



Kvalitativa förhållningssätt är vanligtvis hypotesgenererande snarare än hypotesprövande106, vilket 

även gäller min undersökning. Jag syftar inte till att testa huruvida olika hypoteser är sanna eller  

inte, även om jag har vissa förväntningar och hypoteser. Mitt främsta syfte är istället att försöka få 

svar  på  frågeställningar  med  utgångspunkt  i  elevernas  subjektiva  synpunkter  om 

matematikundervisningen.

9.2 Metod och konstruktion

Det  kvalitativa  perspektivet  jag  beskrivit  innebär  alltså  att  jag i  undersökningen utgått  från  att  

studera  hur  människor,  i  mitt  fall  elever  i  grundskolans  senare  år,  uppfattar  den  omgivande 

verkligheten. Jag valde därför att göra en kvantitativ enkätundersökning, för att få ett elevperspektiv 

på det jag redan observerat och studerat. Kvantitativ innebär att undersökningen syftar till att få 

information från många personer snarare än att få djup information från några få. Detta för att,  

förhoppningsvis,  få  möjlighet  att  dra  generella  slutsatser  från  resultaten.  Varför  jag  valde 

enkätundersökning istället för den mer tidskrävande metoden intervjuer, återkommer jag även till i 

den avslutande metoddiskussionen. 

Sociologen Hans Ekbrand  skriver i sin text  Kvantitativa metoder: enkätkonstruktion om för- och 

nackdelar med att använda enkät som undersökningsmetod samt hur man bäst ska gå tillväga för att 

få ut det undersökningen syftar till. Han betonar vikten av att konkretisera frågeställningarna, dvs 

minskar syftningsfel genom att precisera och dela upp frågeställningarna för att täcka så många 

former av det man vill undersöka som möjligt. Ekbrand påpekar dock även nackdelen med att göra 

för komplicerade enkäter, vilket det tenderar att bli då frågeställningarna konkretiseras. Om enkäten 

är  komplicerad  att  fylla  i  resulterar  den  i  fler  felsvar  och  obesvarade  enkäter107.  Efter  att  ha 

formulerat om min enkät upprepade gånger kom jag fram till att detta var av stor vikt för mig.  

Genom att konkretisera frågorna så att dessa inte gick att missförstå men inte heller att utesluta, 

genom att låta bli att besvara dem, hoppades jag få så mycket information som möjligt om elevernas 

syn på undervisningen med lärarnas metoder och verktyg i fokus. Ekbrand betonar vidare vikten av 

att  undvika svåra ord och negationer108,  vilket i mitt fall  var självklart då respondenterna i min 

undersökning är  barn  och ungdomar,  för  vilka  jag  ville  vara  extra  tydlig  och därmed  undvika 

feltolkningar av frågorna.

106Ibid., sid 54
107Ekbrand (2004), sid 7-13
108Ibid., sid 20



9.3 Urval

Jag  lät  elever  som går  på  den  skola  där  jag  under  tre  terminer  haft  min  verksamhetsförlagda 

utbildning  besvara  enkäten  av  den  enkla  anledningen  att  de  redan  känner  mig  och  därmed 

förhoppningsvis svarar så sanningsenligt som möjligt på frågorna. Detta är vad Bryman kallar ett 

bekvämlighetsurval109, som för mig var självklart då jag ville att eleverna skulle öppna sig för mig, 

något som underlättar då jag redan känner dem. Eftersom jag varit som vfu-student i årskurs 6, 7 

och 9 var det också dessa årskurser jag valt till undersökningen. Det finns fem matematiklärare på 

skolan, varav tre undervisar i de grupper jag valde att utföra undersökningen i. 

Den skola  jag valt  att  utföra  undersökningen i  har  ett  lektionsupplägg som är  lite  annorlunda. 

Eleverna i de två klasser som varje årskurs består av har delats upp i tre matematikgrupper. Dessa 

är, enligt lärarna och skolledningen, uppdelade efter elevernas syn på sin egen motivation men även 

huruvida eleverna vill vara i en större eller mindre grupp. Enligt lärarna är detta inte på något sätt 

negativt men vad jag förstått när jag pratat med elever på skolan är att grupperna är uppdelade efter 

hur duktiga elever som går där. En elev ansåg sig inte vara tillräckligt duktig för att gå i en av 

grupperna, varpå hon gärna ville byta till en ”lättare”. Elever som går i den minsta gruppen har lite 

svårare att fokusera. Gemensamt för dessa elever är att de vill ha lugn och ro och få mer lärarledd 

undervisning. De har valt att vara i en liten grupp där de känner sig mest bekväma. Några elever 

som tillhör den minsta gruppen har matematiksvårigheter och läraren går med avsikt långsammare 

fram och förklarar på ett mer grundläggande sätt än lärarna i de andra grupperna. Eleverna som 

tillhör den största gruppen är de som anser att de är drivna, motiverade och klarar sig själva i stor 

utsträckning. Det är dock inte riktigt hela sanningen. En del av dessa elever är sådana som lärarna i 

de två andra elevgrupperna inte kan hantera och som tyr sig till den lärare som undervisar i den 

stora gruppen. Det är självklart viktigt att lärarna känner sig bekväma i sin roll i klassrummet och 

vad jag sett efter att ha observerat eleverna när de varit i de olika grupperna, är att lärarna har gjort 

helt rätt i att placera dessa elever i den grupp där de med lärarens hjälp faktiskt lär sig något. 

Skolans årskurser har alltså vardera två klasser, vilka är uppdelade på tre matematikgrupper. Jag lät 

samtliga grupper jag undervisat i besvara enkäten. En av grupperna deltog inte i undersökningen då 

läraren  av  planeringsskäl  tackade  nej.  Det  blev  ändå  allt  som  allt  75  elever  som  deltog  i 

undersökningen.

109Bryman (2001), sid 73



9.4 Enkätprocedur samt etiska aspekter

I och med att jag valt att använda enkät som uppföljande undersökningsmetod efter textstudier och 

därmed lägger stor vikt vid denna,  var det viktigt  att  testa enkäten innan jag lät  urvalsgruppen 

besvara den. Även detta betonar Ekbrand som grundläggande för att på bästa sätt få svar på frågan: 

”Kommer frågorna att  förstås?”110.  Jag lät  därför 21 elever i  årskurs 8 besvara enkäten.  Dessa 

elever ingår inte i min urvalsgrupp då jag inte varit på VFU hos dem, även om jag träffat dem vid 

upprepade  tillfällen  på  skolan.  Testningen  gick  bra,  eleverna  besvarade  den  efter  mina 

förhoppningar, dvs skrev svar i hög grad på de öppna frågorna, uteslöt inte några frågor och verkade 

inte ha några problem att förstå vad som menades. Jag genomförde därför min undersökning i de 

utvalda grupperna. Vid varje enkättillfälle informerade jag gruppen om vad undersökningen i stort 

gick ut på, dvs att jag syftar till att undersöka elevers syn på matematik och matematikundervisning 

med fokus på lärarnas metoder och verktyg. Jag gick tillsammans med eleverna igenom enkätens 

utformning  och  gav  eleverna  möjlighet  att  ställa  frågor  gällande  oklarheter.  Vid 

undersökningstillfället  informerade  jag  även  eleverna  om  deras  anonymitet  och  att  de  endast 

behövde medverka om de ville, helt enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer111. Det var 

endast en av eleverna som valde att inte medverka i undersökningen. Detta för att han ansåg att han 

inte orkade läsa allt som stod, han ville istället fortsätta arbeta i matematikboken.

10. Resultat enkätundersökning 

Totalt 75 elever deltog i undersökningen, varav en valde att avstå, en endast svarade på den första 

delen  och en av eleverna  svarade oseriöst,  vilket  innebär  att  elevens  svar  är  bortplockade från 

resultatet. Enkäten är uppdelad i tre delar, varav den första delen bestod av fyra frågor där eleverna 

skulle  ge  skriftliga  svar.  Enkätens  andra  del  handlar  om  lärarens  metoder  och  verktyg  i 

undervisningen och eleverna skulle här kryssa för de alternativ de ansåg stämde bäst överens med 

verkligheten. Den tredje och sista delen av enkäten bestod av frågor om matematikämnet, metoder 

samt åsikter och uppfattning om hur de lär sig matematik. Eleverna skulle där välja det alternativ de 

tyckte stämde bäst  in  på dem själva.  Jag kommer nedan att  presentera resultaten från de olika 

delarna var för sig.

10.1 Bearbetning av data

Material  från  elevenkäterna  bearbetas  nedan  med  utgångspunkt  i  Johanssons  och  Svedners 

110Ekbrand (2004), sid 22-23
111 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer CODEX, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 2011-04-27

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


uppfattning om hur detta kan gå till. De betonar vikten av att skapa användbara kategorier som man 

sedan kan utgå från för att klassificera resultaten i redovisningen. Genom att citera elevers svar på 

de öppna frågorna förtydligas och åskådliggörs innehållet på ett bra sätt. Johansson och Svedner 

anser även att tabeller bör användas i så liten utsträckning som möjligt och att de som är med ska  

inrymma så mycket  information  som möjligt112,  något  jag  tagit  fasta  på. Jag kommer  dock att 

använda mig av diagram för att tydligt ge en bild av de resultat jag sedan presenterar i text.

10.2 Beskrivning av data

Nedan följer en beskrivning av enkätundersökningens olika delar. Inledningsvis presenteras de fyra 

öppna frågorna, var för sig, sedan delen om undervisningen och de olika metoder och verktyg som 

förekommit de senaste 12 månaderna.  Jag valde att  begränsa mig till  12 månader för att  få en 

överblick över hur det ser ut i undervisningen idag, inte hur den såg ut för flera år sedan. Genom att  

tidsbegränsa enkäten hoppades jag även minimera risken att eleverna, i brist på minne av vad som 

hänt under hela skolgången, skulle svara fel.  Avslutningsvis kommer jag att presentera enkätens 

sista del som utgörs av påståenden gällande matematik, sätt att lära sig matematik och undervisning. 

10.2.1 De öppna frågorna

För  att  försöka  få  så  mycket  information  som  möjligt  från  eleverna  som  deltog  i 

enkätundersökningen valde jag att använda mig av några öppna frågor, där eleverna helt sonika 

själva formulerade svar på de frågor som ställdes. I och med att eleverna känner mig hoppades jag 

att de skulle vara utförliga i sina svar, även om frågor av den här typen är något jag vet att många av 

de här eleverna ogillar. Vad gäller deltagandet i enkätens första del valde en elev att avstå att delta 

och en elev svarade oseriöst med diverse puerila113 ord och uttryck, varpå deras svar inte räknas med 

i den totala mängden. 

10.2.1.1 Vad tänker du på när du hör ordet matematik?

På enkätens första fråga fick eleverna skriva fritt gällande sina tankegångar om vad de tänker på när 

de hör ordet matematik. För att underlätta analys av svaren har jag delat upp svaren efter vilken typ 

av  ord  de  innehåller.  Ord  med  positiv  laddning,  som  roligt,  kul,  mitt  favoritämne,  viktigt,  

nödvändigt, praktiskt  och användbart, hör till en grupp medan negativt laddade ord som tråkigt,  

112Johansson och Svedner (2001), sid 70-71
113Pueril är det samma som barnslig, enfaldig, naiv, omogen, infantil (www.synonym.se      och 

http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx 2011-05-10).

http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx
http://www.synonym.se/


blä,  skit,  svårt,  bajs,  jobbigt,  krångligt,  nörd  och  smärta hör till  en annan.  Den vanligaste och 

därmed största gruppen är den med neutrala ord där ord som  siffror, tal,  uträkningar, räknesätt,  

matematikproblem,  symboler,  tankenötter,  miniräknare,  matteboken  och  matematiska  metoder 

förekommer. Några svar innehöll ord av olika karaktär och de har därför räknats med i samtliga 

grupper som dessa ord tillhör. Svar som inte innehöll någon text eller ord som vet ej och matte? har 

jag valt att dela in i en grupp jag kallar Övriga. 

Figur 1: Cirkeldiagram över elevernas svar fördelat över de olika ordgrupperna. 

Ovan presenteras ett cirkeldiagram som visar elevernas svar fördelat över de olika ordgrupperna. 43 

av eleverna skrev ord av neutral laddning, som ”Siffror, uppställningar, räkna...” (elev nr 17), som 

svar på frågan vad de tänker på när de hör ordet matematik, vilket innebär drygt 52% av samtliga 

elevsvar. De negativa orden, som ”Tråkigt och svårt” (elev nr 35) och ”Jobbigt. Matte är inte min  

grej” (elev nr 61), utgjorde en dryg fjärdedel eller 27% av svaren, medan de positiva orden, som 

”Mitt favoritämne” (elev nr 27) och ”Kluringar och skoj, kul” (elev nr 60), endast utgjorde knappt 

11% av elevernas svar. 

10.2.1.2 En vanlig lektion 

Fråga två syftade till att ta reda på elevers uppfattningar om hur matematiklektionerna ser ut och 

lyder  Beskriv  hur  en  vanlig  matematiklektion  ser  ut  i  din  klass.  Eleverna  fick  här  skriva  fritt 

gällande  detta  och  svaren  fördelade  sig  över  fem  grupper  som  jag  valt  att  kalla  arbetsmiljö, 

genomgångar,  läroböcker, diskussion  och  lärarhjälp. Till orden som hör till  gruppen arbetsmiljö 

fanns lugn, stökig, pratig, ha roligt, kul, tyst, ord som jag menar snarare syftar till sinnesstämning 
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och arbetsmiljö än till hur undervisningen är strukturerad. Svar som innehöll ord som genomgång, 

lärobok, diskussioner/pratar matematik och hjälp från läraren hör således till de andra grupperna. 

Ord som arbetar och jobbar förekom vid flera tillfällen och syftade till arbete i läroboken, varför 

jag kategoriserat dem under gruppen med samma namn. Vissa av elevernas svar innehöll ord från 

flera grupper och har således räknats in i dessa. Vad gäller gruppen med ordet genomgångar skrev 

flera elever att de bara hade sådana ibland och att de oftast var av kortare karaktär. 

Figur 2: Stapeldiagram över elevernas svar fördelat över de olika grupperna.

Som  figuren  ovan  visar  var  ord  som  handlade  om  att  arbeta  i  läroböcker  under 

matematiklektionerna vanligast förekommande bland elevsvaren:  ”Jobba med din bok tills du är  

klar med kapitlet sen förbereder du dig för provet” (elev nr 21) och ”Man sitter på sin plats och  

räknar i  boken” (elev nr 44).  Ord som hör till  denna grupp förekom i 63% av elevernas svar, 

betydligt  mer än ord rörande genomgångar,  som  ”Läraren har  genomgång (kort,  oftast)  sedan  

jobbar vi hela lektionen” (elev nr 14) och ”Vi börjar med visning på tavlan sen sätter vi igång och  

jobbar” (elev nr 20),  vilka endast 27% av eleverna skrivit om i sina svar. Vad gäller arbetsmiljö-

orden var även dessa vanligt förekommande då de fanns med i 47%  av elevsvaren, som Lugnt och 

ibland stökigt” (elev nr 1), ”Det brukar vara tyst och pratigt. Det beror ofta på elevernas humör”  

(elev nr 72) och ”Inte så hög ljudnivå. Bra stämning. /.../” (elev nr 36). Ord om diskussioner, som 

”Jobbar i böckerna, diskuterar” (elev nr 49) och  ”Pratigt, bra ibland men jag pratar med min  

granne (om matte)”  (elev nr 40), var minst förekommande, precis som ord som hör till gruppen 

lärarhjälp,  som  ”/.../  Hjälp när man behöver”  (elev nr 36) och  ”/.../  Vi får självklart  hjälp av  

läraren” (elev nr 71). Dessa grupper utgjorde endast 7% vardera av elevernas svar och var oftast 

bara en del av svaret, vilket de delade med ord som hör till de andra grupperna. 
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10.2.1.3 Läroboksundervisning 

Fråga tre syftar till att ytterligare klargöra hur matematiklektionerna ser ut genom att plocka bort 

alternativet  lärobok  och  se  om eleverna  då  kunde  komma  på  fler  metoder  eller  verktyg  som 

förekommande i undervisningen. Frågan lyder: Gör ni något annat än räknar i matteböckerna på  

lektionerna? I så fall, vad? Elevsvaren är även här indelade i grupper efter förekomst av ord där 

gruppen  Nej innebär  att  eleverna  antingen svarat  nej,  utelämnat  svar  eller  skrivit  att  de  endast 

arbetar i läroböckerna under lektionerna.  Genomgångar syftar precis som tidigare till  lärarledda 

genomgångar under lektionstid, antingen av nya områden eller svåra tal. Gruppen Problemlösning 

innebär i det här fallet att eleverna arbetar med en s k mattemarknad som innebär att eleverna löser 

problem i grupp och sedan ska sälja dem till utomstående på en marknad. Ingen av eleverna har  

skrivit ordet problemlösning i svaret. 

Figur 3: Stapeldiagram över fördelningen av elevernas svar mellan de olika gruppindelningarna

Figuren  ovan  visar  att  lika  många  elever  svarat  att  läroboken  var  det  enda  som användes  på 

lektionerna, som ”Bara i böckerna” (elev nr 13) och ”Nej! Vi räknar bara” (elev nr 4), som antalet 

elever  som skrivit  att  lärarledda genomgångar  på tavlan var vanliga inslag på lektionerna,  som 

”Ibland har vi genomgång på tavlan” (elev nr 17) och ”Nej, bara genomgång om boken” (elev nr 

39).  Grupperna  utgjorde  hela  36%  vardera  av  samtliga  elevsvar.  Den  grupp  med  minst 

förekommande  ord  var  gruppen  gällande  problemlösning,  ”Just  nu  håller  vi  på  lite  med  

mattemarknad...” (elev nr 5), vilket endast 4% av eleverna svarar sysselsatte dem vissa lektioner, 
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trots att jag vet att betydligt fler av eleverna går i den matematikgrupp där mattemarknaden äger 

rum. Enligt eleverna diskuteras det en del på lektionerna, som ”Ja, ibland är det muntligt” (elev nr 

12) och ”Diskuterar tal, löser dem på tavlan” (elev nr 57), vilket 15% av eleverna skrivit om i sitt 

svar. Vad gäller lekar, spel och kluringar är förekomsten lite mindre, då endast 12% av eleverna 

svarat att detta är något som utgör viss tid av sysselsättning under lektionerna, ”Typ lekar ibland,  

mattelekar” (elev nr 38) och ”Olika mattelekar, t ex godislekar, bingo mm” (elev nr 36). 

10.2.1.4 Drömlektion 

Den sista av de öppna frågorna rör elevernas uppfattningar om hur de anser att lektionerna bör se ut 

för att de på bästa sätt ska kunna lära sig matematik. Den lyder: Beskriv hur en drömlektion ska se  

ut för att du ska kunna lära dig matematik på bästa sätt? Här var, som väntat, elevernas svar mer 

utspridda. Jag har grupperat svaren som tidigare. Gruppen Arbetsmiljö syftar till ord som har med 

förbättrad miljö i klassrummet att göra, medan Lärare innebär att eleverna dels vill ha bättre lärare, 

mer hjälp eller fler lärarledda genomgångar på tavlan. Dator innebär att eleverna önskar arbeta med 

datorer i undervisningen, Lekar att de vill bryta av det egna arbetet i böckerna med tävlingar, lekar 

och kluringar. Endast två elever har skrivit att de enbart vill leka på lektionerna, istället för att räkna 

i  böckerna.  Annat syftar  till  att  eleverna  önskar  arbeta  med  andra  uppgifter,  föra  muntliga 

diskussioner eller arbeta i grupper.  Lärobok syftar till  att eleverna önskar bättre, och ibland lite 

svårare,  läroböcker.  Gruppen  Frihet innebär  att  eleverna  önskar  mer  frihet  vad  gäller 

undervisningen, att de ska få välja själv vilket område de vill arbeta med. Som nu säger sig självt: 

eleverna är nöjda med hur det ser ut nu, anser sig lära sig matematik på bästa sätt i den typ av  

upplägg undervisningen har i dagsläget och vill därför inte ändra något. 

I  stapeldiagrammet  nedan  ses  fördelningen  av  de  svar  eleverna  gav  uppdelat  efter  de  olika 

ordgrupperna. Precis som i fråga två var ord rörande arbetsmiljö vanligast förekommande, hela 27% 

av eleverna ansåg att arbetsmiljön var viktig för att de på bästa sätt skulle kunna lära sig matematik. 

Många skrev att de önskade tyst och lugnt i klassrummet, som ”Alla är tysta och jobbar med det  

dom har” (elev nr 7) och ”Alla ska vara tysta så att man kan koncentrera sig och läraren ska visa  

tydligt på tavlan och berätta flera gånger ifall man inte förstår” (elev nr 48), en önskan som även 

gick att urskilja ur en annan elevs svar på frågan:”Sitta mjukt, ha en lärare bredvid dig som hjälper  

hela tiden och inte så ljust...” (elev nr 42).  Elevens önskan om mer hjälp från läraren var det fler 

som skrev i sina svar, som ”Alla lyssna på genomgångar och alla jobba tyst och fick mer hjälp” 

(elev nr 64) och ”Att man får hjälp när man vill och alla ska vara tysta” (elev nr 49).



Figur 4: Stapeldiagram över fördelningen av elevernas svar mellan de olika gruppindelningarna 

En dryg tiondel eller ca 11% av eleverna önskade bättre lärare, mer hjälp och i vissa fall även en 

privatlärare,  ”Att  alla  har  en  varsin  lärare” (elev  nr  54).  Att  eleverna  tycker  om  att  köra 

matematiklekar, tävlingar och frågesporter blev extra tydligt i enkätundersökningen då en fjärdedel, 

25%, av eleverna skrev om detta i sina svar på vad de önskar höra till en drömlektions innehåll:  

”Frågetävling, på något sätt göra det roligt och så man blir tävlingsinriktad”  (elev nr 70) och 

”Mattespel som är roliga och inte så man somnar” (elev nr 38). En tiondel av eleverna var nöjda 

med att ha det som nu, de ville inte ändra på någonting: ”Jag har redan min drömlektion” (elev nr 

58). Andra, bättre matematikuppgifter, grupparbete och mer diskussioner önskade 8% av eleverna, 

som ”Göra andra uppgifter med ens kompisar” (elev nr 10) och ”Mer diskussion, tävlingar (lösa  

tal i grupp)...” (elev nr 57), medan 5% ville fortsätta arbeta med läroböcker men bättre sådana, i 

vissa fall även svårare: ”/.../ Kanske jobba i en mattebok med bra beskrivningar och bara massor  

av uppgifter som är svåra att lösa” (elev nr 11). 4% av eleverna önskade arbeta mer med datorer i 

undervisningen,  ”Det ska vara lugnt, vi borde ha datorer” (elev nr 25), lika många som önskade 

mer frihet att själva välja vilket område eller vilken arbetsmetod de skulle arbeta med: ”Som den är  

nu men lite mer frihet” (elev nr 39) och ”...  det skulle vara kul att få arbeta med vad man ville  

(inom matte såklart)”  (elev nr 15).  En av eleverna som besvarade enkäten vävde in flertalet av 

elevernas  önskningar  i  sitt  svar:  ”Det  vore  jättekul  att  samarbeta  med  andra,  lösa  mattetal  

tillsammans. Olika matteövningar/tävling skulle vara jättekul och så lär man sig en hel del matte.  

När läraren går igenom saker på tavlan, skriver på tavlan, då är det lättare att förstå och lära sig  

matte” (elev nr 71). 
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10.2.2 Metoder och verktyg i undervisningen

Enkätens andra del handlade om elevernas uppfattning om vilka metoder och verktyg som använts i 

deras undervisning under de senaste 12 månaderna. Notera att resultaten i diagrammet nedan endast 

utgörs av antal elevsvar per alternativ. Eftersom möjligheten fanns för eleverna att välja samtliga 

alternativ är även de procentandelar som presenteras i text baserad på antalet valda svar per kategori 

i förhållande till mängden besvarande informanter, inte i förhållande till varandra. 

En av eleverna hade missuppfattat frågan och istället för att kryssa i rutorna skrivit ”Blandat” (elev 

nr 12) som kommentar, varpå elevens resultat inte räknas med i sammanställningen. Den elev som 

avstod från att medverka, eleven som medvetet fånat sig och kryssat i samtliga rutor på hela enkäten 

och en elev som endast hann svara på de fyra inledande öppna frågorna, kommer inte heller att  

räknas  med.  Allt  som  allt  svarade  således  71  elever  på  delen  om  metoder  och  verktyg  i 

undervisningen. 

Figur 5: Cirkeldiagram över hur många elever som anser sig ha använt olika 

metoder och verktyg i undervisningen de senaste 12 månaderna.

Enligt eleverna är huvudräkning vanligt förekommande i matematikundervisningen. Vad eleverna 

uppfattar  som huvudräkning  är  dessvärre  inte  definierat.  Som synes  i  figur  5  uppfattade  alltså 
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eleverna i störst utsträckning använda sig av huvudräkning och miniräknare i undervisningen, hela 

90 respektive 86%. Vad gäller användande av läroböcker svarade hela 83% av eleverna att de endast 

använde en typ av lärobok i undervisningen, medan 32% svarade att de använde sig av olika typer  

av  läroböcker.  Enligt  eleverna  i  undersökningen  ansåg  ungefär  hälften  att  de  arbetar  med 

problemlösning under lektionerna. 55% menade att de löst problem enskilt, medan 48% svarade att 

de i undervisningen löst problem i grupp. Lite drygt två femtedelar, eller 42%, av eleverna ansåg sig 

ha använt praktiskt material som t ex sax, papper, figurer, mynt och tärningar i  undervisningen 

medan endast 11% av eleverna svarade att datorer varit ett av inslagen på lektionerna. Vad gäller 

kategorin annat utgjordes denna av 11% av elevsvaren och var formulerade som t ex ”Löst tal på  

tavlan” (elev nr 57), ”Genomgångar” (elev nr 58) och ”Löst problem i andra häften” (elev nr 63). 

10.2.3 Påståenden

Enkätundersökningens avslutande del bestod av tolv påståenden som eleverna skulle ta ställning till. 

Eleverna gavs möjlighet att för varje påstående välja svarsalternativen  Ja,  Delvis,  Nej och  Vet ej. 

Vad gäller deltagandet på denna del av enkäten avstod en elev från att vara med och en hann inte 

svara,  varför dessa plockas bort från resultaten.  Det var således totalt  73 elever som besvarade 

denna del. Jag kommer nedan att presentera resultaten från enkätundersökningens sista del, med de 

påståenden jag anser gett tydliga resultat, i förhållande till varandra. 

10.2.3.1 Inställning till ämnet

Ett av de påståenden eleverna skulle ta ställning till var Jag tycker att det är roligt med matematik. 

Jag ville här undersöka attityden till ämnet i stort bland eleverna och resultaten visade att de allra 

flesta, nästan 43%, anser att de delvis tycker att det är roligt med matematik. Eleverna som svarat ja 

var några fler än de som ansåg att matematik inte var roligt, nämligen 28% mot 25%. Se figur 6 

nedan för fördelning av elevernas svar.  Trots att  jag vet att  många av de elever som besvarade 

enkäten  anser  sig  motiverade  nog  att  gå  i  den  största  gruppen114,  där  tempot  är  högre  och 

uppgifterna i många fall svårare än i de andra grupperna, är det alltså inte särskilt många fler som 

anser att matematik är roligt än de som anser att det inte är det. 

114Se kapitel 9.3 där jag beskriver den skola där jag utfört undersökningen och de grupper skolan är indelad i.



Figur 6: Cirkeldiagram som visar fördelning av elevsvar till påståendet 

”Jag tycker att det är roligt med matematik”. 

Vad gäller elevernas inställning till matematik ställde jag dem också inför påståendet Jag tycker att  

matematik  är  svårt.  Här  var  det  endast  5  elever,  eller  knappt  7%,  som  svarade  att  de  anser 

matematik vara svårt medan lite drygt hälften, eller 51%, av samtliga informanter svarade att de inte 

tyckte det. En dryg tredjedel av eleverna tyckte till viss del att ämnet var svårt, se figur 7 nedan. 

Figur 7: Cirkeldiagram som visar fördelning av elevsvar till påståendet 

”Jag tycker att matematik är svårt”.
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10.2.3.2 Inställning till egen förmåga

Elevenkäten fortsatte med påståenden kring elevernas inställning till sin egna kunskapsförmåga vad 

gäller ämnet matematik. De ställdes först inför påståendet Jag är bra på matematik, vilket de flesta 

av eleverna visade sig tycka att  de var,  nämligen nästan 55% av samtliga informanter.  Det var 

endast en elev som inte ansåg sig bra på matematik, medan lite drygt 37% ansåg sig delvis bra på  

ämnet, se figur 8 nedan. 

Figur 8: Stapeldiagram som visar fördelningen av elevsvar 

till påståendet ”Jag är bra på matematik” 

Vad gäller elevernas inställning till sin egna förmåga ville jag även undersöka hur många som ansåg 

sig duktiga på huvudräkning och ställde dem därför inför påståendet Jag är bra på huvudräkning.  

Även här svarade mer än hälften av eleverna att de ansåg sig vara det, medan knappt 7% inte tyckte 

att de var bra på huvudräkning. Andelen elever som valde alternativet Delvis utgjorde, precis som i 

påståendet ovan, lite drygt en tredjedel av det totala, se figur 9 nedan. 
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Figur 9: Stapeldiagram som visar fördelningen av elevsvar 

till påståendet ”Jag är bra på huvudräkning”.

10.2.3.3 Undervisningen

Eftersom jag med enkätundersökningen bland annat syftade till att undersöka vad elever anser om 

de  olika  metoder  och  verktyg  läraren  använder  sig  av  i  matematikundervisningen,  ställde  jag 

eleverna inför några påståenden gällande uppfattning och inställning till några av dessa. Vad gäller 

påståendet Vi räknar mycket i böckerna på lektionerna uppfattade en stor majoritet av eleverna, hela 

80%, att påståendet stämde överens med verkligheten, ungefär en åttondel att det delvis gjorde det 

och endast en elev inte ansåg att läroböckerna var vanligt förekommande på lektionerna, se figur 10 

nedan. 
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Figur 10: Cirkeldiagram som visar fördelningen av elevsvar

till påståendet ”Vi räknar mycket i böckerna på lektionerna”

En anledning till att läroböckerna används så mycket under lektionerna kan ha visat sig i ett annat 

påstående, vilket jag valde för att undersöka elevernas inställning till läroböckerna, nämligen Jag 

tycker att det är viktigt att hinna räkna så långt som möjligt i matteböckerna innan det är prov. En 

klar majoritet, nästan 50% av informanterna svarade att de tyckte det var av stor vikt, medan knappt 

15% inte tyckte det. 

Figur 11: Stapeldiagram som visar fördelning av elevsvar till påståendet 

”Vår lärare använder tavlan och förklarar saker för hela klassen varje lektion”. 
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Vad gäller genomgångar i matematikundervisningen uppfattade de flesta elever att läraren, helt eller 

delvis, använder tavlan och förklarar saker för helklass under varje lektion. 42 respektive 44% har 

svarat detta, medan endast 8 procent av eleverna inte uppfattar lektionernas innehåll på så sätt, se 

figur 11 ovan.

10.2.3.4 Diskussioner och laborationer

För att undersöka vad eleverna ansåg om att diskutera matematik på lektionerna ställde jag dem 

inför två påståenden som förhoppningsvis dels skulle ge mig svar på vad de har för inställning till  

detta i allmänhet, Jag tycker att det är roligt att prata om matematik på lektionerna, och dels om de 

anser sig lära sig något av det, Jag lär mig mycket av att prata om matte med klasskompisarna. Vad 

gäller det förra påståendet ansåg en majoritet, nästan 39%, att det inte var särskilt roligt att prata 

matematik,  medan  en  knapp  femtedel  tyckte  motsatsen.  Nästan  lika  många  som  ogillade  att 

diskutera matematik tyckte att det var roligt till viss del, se figur 12. 

Figur 12: Cirkeldiagram som visar fördelningen av elevsvar till påståendet 

”Jag tycker att det är roligt att prata om matematik på lektionerna”. 

Påståendet  Jag lär mig mycket av att prata om matte med klasskompisarna fick däremot ett (av 

ovanstående resultat att döma) förvånande resultat då en majoritet av eleverna, nästan 39% ansåg 

detta. Lika många tyckte att påståendet stämde till viss del medan knappt 15% ansåg att de inte 

lärde sig mycket av att prata om matematik på lektionerna. För att undersöka vad eleverna ansåg om 
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sitt sätt att lära sig matematik genom andra metoder lät jag dem ta ställning till påståendet Jag lär  

mig bättre genom att se, prata om och experimentera matematik med t ex mynt, kulor och tärningar  

istället för att läsa och räkna uppgifter i matteboken. Skillnaden var inte lika tydlig som i de andra 

påståendena men visade ändå en positiv lutning åt detta arbetssätt. Knappt 23% av eleverna höll inte 

med de 33% som ansåg sig lära sig matematik bättre genom denna metod, se figur 13 nedan. 

Figur 13: Cirkeldiagram som visar fördelningen av elevsvar till påståendet 

”Jag lär mig bättre genom att se, prata om och experimentera matematik med t ex mynt, kulor och 

tärningar istället för att läsa och räkna uppgifter i matteboken”. 

10.2.3.5 Övriga påståenden

För  att  undersöka  elevernas  allmänna  inställning  till  om  de  lär  sig  något  under 

matematiklektionerna, bad jag dem ta ställning till påståendet  Jag lär mig mycket på lektionerna. 

35% av eleverna ansåg att de gör det och mer än hälften av eleverna ansåg att de till viss del lär sig  

mycket  på  lektionerna.  Endast  lite  drygt  5%  av  eleverna  ansåg  att  lektionerna  inte  ger  dem 

någonting i kunskapsväg, se figur 14.
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Figur 14: Stapeldiagram som visar fördelning av elevsvar till påståendet 

”Jag lär mig mycket på lektionerna”.

Avslutningsvis lät jag eleverna ta ställning till påståendet Jag har möjlighet att påverka vad vi gör  

på mattelektionerna. Anledningen till att jag valde detta påstående är främst för att eleverna, som 

jag skrev tidigare, enligt styrdokumenten ska ha möjlighet att göra just detta och jag ville undersöka 

elevernas uppfattning i frågan. Här verkade det dock i princip vara dött lopp mellan de som ansåg 

sig ha möjlighet  att  påverka och de som inte  gjorde det,  25 respektive 20% av elevernas  svar 

fördelade sig på dessa alternativ. Majoriteten av eleverna, 44% kryssade i alternativet Delvis, vilket 

lika gärna skulle kunna innebära att de ansåg sig påverka lite, inte så mycket de önskar eller kanske 

till och med stå för de elever som inte riktigt vet vad det innebär. 

11. Diskussion

Jag har tidigare skrivit om hur enkätundersökningen gått till och vilka resultat den mynnat ut i. Jag 

har  även  presenterat  tidigare  gjorda  studier  gällande  matematikdidaktik,  svenska  elevers 

kunskapsresultat, elevers perspektiv på matematik och matematikundervisning samt lärares metoder 

och verktyg, vilka ligger till grund för undersökningen. Jag kommer nu att diskutera det metodval 

jag gjort. Avslutningsvis ger jag en sammanfattande diskussion om enkätundersökningens viktigaste 

resultat i  förhållande till  tidigare forskning samt ger förslag på eventuell framtida forskning om 

detta. 
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Mitt  genomgående  syfte  med  uppsatsen  var  att  undersöka hur  elever  på  grundskolan  uppfattar 

matematik  och  matematikundervisning,  med  fokus  på  lärares  metoder  och  verktyg.  Detta  med 

utgångspunkt i dels tidigare forskning och dels min enkätundersökning.

11.1 Metoddiskussion

Jag  inledde  uppsatsen  med  en  textanalys  av  tidigare  forskning i  ämnet, för  att  bilda  mig  en 

uppfattning om vad denna visat, som grund för kommande enkätundersökning. Utifrån detta kunde 

jag sedan skapa enkätfrågor av relevant och givande karaktär. Vad gäller den empiriska delen av 

min undersökning bestod denna av elevenkäter.  Jag önskade med dessa få svar på vad elever i  

grundskolans senare år har för uppfattningar om matematik och undervisning med fokus på lärares 

metoder och verktyg. Inledningsvis var tanken att jag utöver enkätundersökningen skulle intervjua 

ett  antal  elever  för att  få  en mer kvalitativ  vinkling på studien.  Jag har  även funderat  över  att 

intervjua lärare och få deras perspektiv på det hela. Båda alternativen föll dock bort då jag inte 

ansåg mig hinna med detta på den tid som fanns tillgänglig för uppsatsen. Hade jag intervjuat lärare  

och elever hade jag behövt transkribera dessa intervjuer, ett arbete som är oerhört omfattande och 

tidskrävande. Jag förändrade istället utseendet på enkäten för att, istället för att inledningsvis endast 

bestått av frågor där eleverna skulle ta ställning till olika påståenden, även omfatta öppna frågor där 

eleverna gav skriftliga svar på sådana frågor jag tänkt ställa under intervjuerna. Hade jag intervjuat 

lärarna hade jag även behövt undersöka tidigare gjorda studier om vad lärare anser om matematik 

och matematikundervisningen, något som säger sig självt inte hade rymts i en uppsats av detta slag.  

Detta skriver jag mer om då jag avslutningsvis presenterar förslag på vidare forskning. 

11.1.1 Reliabilitet115 och validitet116

Vad gäller  enkätens  förmåga att  mäta det  jag önskade att  den  skulle  mäta,  nämligen elevernas 

uppfattningar om matematik och matematikundervisning, anser jag att den är av någorlunda hög 

giltighet. Vad som däremot bör has i åtanke är att det eleverna svarat på i enkäten inte säkerligen 

behöver  stämma  överens  med  hur  det  verkligen  ser  ut  i  praktiken.  Vad  enkätundersökningen 

egentligen visar kan lika gärna ha påverkats av elevernas attityder till enkäter och hur dessa bör 

besvaras,  snarare  än  att  omfatta  deras  faktiska  uppfattningar  om  matematik  och 

115Reliabilitet härstammar från adjektivet reliabel som enligt SAOL innebär att vara pålitlig, tillförlitlig 
(http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx 2011-05-10)

116Validitet innebär enligt SAOL ”ett tests förmåga att mäta det som det ska mäta; (jur.) giltighet” 
(http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx 2011-05-10)

http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx
http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx


matematikundervisningen.  Det  är  mycket  möjligt  att  eleverna  har  svarat  efter  vad  de  trodde 

förväntades av dem, vad jag önskade att de skulle svara eller vad de trodde att deras lärare skulle 

vilja att de svarade. Jag har ingen möjlighet att med hundra procents säkerhet intyga att eleverna 

svarade sanningsenligt och inte påverkades av varandra vid enkättillfället. Jag väljer dock att vara 

av uppfattningen att svaren är någorlunda tillförlitliga. Vid oklarheter bad eleverna om hjälp och 

svaren är i stor mån såpass varierande att jag väljer att tro att de är individuella och någorlunda 

sanna. 

Vad jag insett under analys av elevernas svar på enkäten har jag förstått att de inte riktigt förstått 

mitt  syfte med den andra öppna frågan som löd ”Beskriv hur en matematiklektion ser ut i  din  

klass”. Här svarade många elever ord som hör till arbetsmiljön, istället för till metoder och verktyg, 

varför jag gjorde dessa ord till en egen kategori. Vad gäller enkätundersökningens sista fråga där 

eleverna  skulle  ta  ställning  till  påståendet  ”Jag  har  möjlighet  att  påverka  vad  vi  gör  på  

mattelektionerna” var elevernas reaktion i klassrummet intressant och gjorde att resultatet nog inte 

kan  ses  som  helt  tillförlitligt.  Många  elever  frågade  här  lärarna,  som  medverkade  vid 

undersökningstillfället, om detta stämde, om de faktiskt kunde påverka lektionsinnehållet, som om 

de inte själva visste om att de egentligen borde ha möjlighet att påverka. Jag tolkar det som att de  

var omedvetna om styrdokumentens innebörd och inte riktigt förstod vad det i praktiken innebär att  

kunna påverka matematiklektionernas innehåll. 

11.1.2 Generaliserbarhet117

Jag har flera gånger ställt mig frågan om det empiriska material min undersökning mynnat ut i är  

tillräckligt  för  att  kunna  generalisera  och  tro  att  den  bild  av  matematikundervisningen  som 

uppkommit, stämmer överens med uppfattningar som delas av fler  elever än de som utgör mitt 

urval.  Enligt  Alvesson och Sköldberg kan man det  under vissa förutsättningar.  Det beror enligt 

författarna på vilken epistemologisk118 ståndpunkt man har samt vad man menar med generalisering. 

Om jag endast fokuserar på ytmönster i resultaten finns det ingen anledning till att dessa mönster  

skulle gälla för andra skolor i andra sammanhang men om jag däremot också räknar med mönster 

och tendenser som är icke observerbara är detta, enligt Alvesson och Sköldberg, möjligt119. Jag har 

således valt att i  slutsatserna göra en del generaliseringar utifrån de observationer jag och mina 

117Ordet härstammar från verbet att generalisera, vilket innebär att dra allmänna slutsatser 
(http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx 2011-05-10)

118Epistemologi innebär, enligt SAOL, kunskapsteori, varför epistemologisk innebär detsamma som kunskapsteoretisk  
(http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx 2011-05-10)

119Alvesson och Sköldberg (2008), sid 43

http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx
http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx


kommande  lärarkollegor  gjort,  de  resultat  min  undersökning  visat  och  de  resultat  den  tidigare 

forskning jag studerat visat.

11.2 Resultatdiskussion
Efter  att  ha  diskuterat  den  metod  jag  valt  i  uppsatsen  kommer  jag  nu  att  diskutera 

enkätundersökningens viktigaste resultat i förhållande till den forskning jag tidigare presenterat. Jag 

kommer att diskutera sådant jag anser borde få ett stort genomslag i matematikundervisningen och 

även ge förslag på kommande forskning inom samma område. 

11.2.1 Lärobokens övertag
De resultat jag kunnat utläsa från den enkätundersökning jag utfört stämmer till stor del överens 

med det jag studerat i litteratur baserad på tidigare gjorda undersökningar inom samma område. 

Lärobokens övertag i klassrummet är tydlig, vilket visats både i min enkätundersökning och i de 

rapporter  från  TIMSS  och  Skolverket  jag  skrev  om  tidigare.  Även  de  andra  studierna120 jag 

presenterat som gjorts om detta visar ett dominerande övertag av läroboken i klassrummet, vilket 

Buskqvist och Olsson menar är en av orsakerna till att eleverna i deras undersökning fick så dåliga 

resultat på de nationella proven. Eleverna i min undersökning var av inställningen att det är viktigt 

att räkna långt i matematikböckerna innan det är prov, vilket jag tror är en effekt av att läroboken 

har en så stor roll i många klassrum idag. Hade lärarna använt sig av andra metoder och verktyg, 

hade kanske inte eleverna fokuserat så på läroboken. Detta skrev även Moghaddam, Nilsson och 

Stankiewicz121 om, då de menar att elever som undervisats på traditionellt sätt ser matematiken som 

en utantillära där sättet att uttrycka svaret på ofta är viktigare än innehållet och att eleverna endast 

strävar efter att göra det som förväntas av dem, vilket innebär att räkna långt i läroboken för att  

klara av proven. Enkätundersökningen visade också att många elever ansåg att lärobokens innehåll 

inte alltid var tillräckligt för att de ska kunna lära sig på bästa sätt. Flertalet av eleverna önskade 

läroböcker med bättre beskrivningar och svårare uppgifter.

Precis som den litteraturstudie jag gjort visade alltså enkätundersökningen att läroboken helt klart 

står  i  centrum  i  matematikundervisningen.  Det  var  en  stor  andel  av  eleverna  som  deltog  i 

enkätundersökningen som ansåg att lektionerna enbart bestod av räknande i matematikboken och 

120Till exempel Berglund (2007), Buskqvist och Olsson (2008), Artursson (2004) Karlsson och Magnusson (2008), 
Moghaddam, Nilsson och Stankiewicz (2000).

121Moghaddam, Nilsson och Stankiewicz (2000). Undersöka och upptäcka.



det  var  också  många  som  inte  verkade  vana  vid  andra  arbetssätt.  Moghaddam,  Nilsson  och 

Stankiewicz122 skrev  också  att  det  är  få  elever  som  har  erfarenhet  av  kreativ  matematik  och 

problemlösning, vilket även var tydligt hos eleverna i enkätundersökningen. Trots att jag vet att 

några av dem under vårterminen har haft en s k matematikmarknad där de presenterar ett antal  

problem som ska lösas och där de VFU-studenter som höll i projektet vid flertalet tillfällen då jag  

närvarade, informerade eleverna om att det var just problemlösning de sysslade med, skrev ingen av 

eleverna i min undersökning varken ordet problem eller problemlösning någonstans i enkäten. Vad 

undersökningen visade var dock att eleverna vill ha roligt på matematiken. Här är Skolverket123 på 

elevernas sida. De menar att laborativa inslag i undervisningen främjar elevernas lust att lära och på 

så vis påverkar resultaten. Eleverna i de tidigare gjorda studier jag presenterat, håller även de med 

eleverna  som  deltog  i  min  undersökning.  De  önskar  en  varierad  undervisning  där  lärarledda 

genomgångar växlas med andra aktiviteter, som matematiklekar och gruppuppgifter124.

11.2.2 Elevers inställning till matematikämnet
Att de neutrala orden skulle dominera enkätens elevsvar på frågan  Vad tänker du på när du hör  

ordet matematik?  var föga förvånande och efter att ha studerat litteratur om tidigare forskning i 

ämnet var det tyvärr125 inte heller förvånande att så många elever hade en negativ inställning till 

ordet  matematik. Detta visade även den TIMSS-rapport126 jag presenterade tidigare, enligt vilken 

inställningen till  ämnet  dessutom har  försämrats  på senare tid.  Skolverkets  rapport127 visade att 

elevers inställning till matematikämnet blir mer negativ med åren, vilket kan vara ett svar på varför 

så många av eleverna i undersökningen associerade matematik till ord av negativ börd. Eleverna i 

Arturssons studie var något yngre än de elever som deltog i min undersökning och hos dessa var 

också inställningen till ämnet mer positiv än hos mina elever. Det är alltså någonstans mellan de 

tidigare och senare grundskole-åren vi måste fånga elevernas intresse för ämnet matematik, det är 

där vi  tappar dem och således där  vi  måste  få dem att  återupptäcka entusiasmen och glädjen i 

matematiken. 

122Ibid.
123Skolverket (2003). Lusten att lära – med fokus på matematik.
124 T ex Berglund (2007), Buskqvist och Olsson (2008).
125Jag har förstått att många blivande eller aktiva matematiklärare ser detta som negativt på så vis att elevernas 

inställning försvårar arbetet men jag är snarare av åsikten att det sporrar mig. Jag ser det som en utmaning att 
undervisa elever som kanske inte tycker att matematik är det bästa de vet, även om sådana elever blir guldklimpar 
som förmodligen kommer att ge mig en viss njutning de sena eftermiddagar allt känns lite gråare än vanligt. De 
elever som ställer sig på tvären ger mig bara extra glöd att försöka få deras inställning att bli mer positiv, att få dem 
att tycka att matematik är roligt och förändra inställningen till ordet matematik så att det inte framkallar några 
negativa känslor hos dem. 

126Skolverket (2008), TIMSS 2007. Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett  
internationellt perspektiv.

127Skolverket (2003), Lusten att lära – med fokus på matematik 



11.2.3 Miljö
Miljön visade sig vara viktigare för eleverna än jag trodde från början. Elevernas sinnesstämning 

påverkade enligt eleverna undervisningen på så vis att de, om de inte var på humör, pratade och 

därmed försämrade arbetsmiljön för de andra i klassen. Detta skrev även Buskqvist och Olsson om, 

då  de  framhävde  vikten  av  en  bra  arbetsmiljö,  vilket  även  var  avgörande  för  elever  med 

matematiksvårigheter då en stökig miljö i klassrummet försämrade möjligheten att inta kusnkap 

ytterligare för dessa elever. Om arbetsmiljön var dålig kunde de sällan koncentrera sig, pauserna 

blev längre och motivationen sjönk alltmer då de inte kom igång med räknandet så snabbt igen efter 

dessa  pauser.  Även  eleverna  i  de  andra  studierna  ansåg  att  arbetsmiljön  var  avgörande  för 

möjligheten att lära sig matematik. 

11.2.4 Praktiska hjälpmedel
Vad gäller praktiska hjälpmedel anser jag att  de, precis som de andra metoder och verktyg jag 

diskuterat, bör vara en självklar del i undervisningen. Eleverna i min undersökning verkar hålla med 

mig, då många av dem ansåg sig lära sig bättre om de fick arbeta med praktiska hjälpmedel. Strävan 

efter att nå samtliga elever för att kunna möta deras behov och lärostilar är ett måste och jag tror att 

artefakter i kombination med andra metoder skulle klara det. Viktigt är dock att tänka på hur och när 

dessa artefakter används, så att de används i pedagogiska situationer där vi som lärare har tydliga 

syften med dessa inslag så att det inte bara blir lek i klassrummet utan att eleverna faktiskt lär sig  

något av det. Vad som bör betonas är också att det varken är arbetsmetod eller på vilket sätt lärare  

använder sig av olika hjälpmedel på lektionerna som är det centrala i matematikundervisningen. Det 

vi  lärare  bör  fokusera  på  är  innehållet.  Vi  behöver  introducera  matematiska  begrepp  i 

undervisningen och få eleverna att tänka abstrakt. Detta diskuterade även Skolinspektionen då de i 

sin kvalitetsgranskning skrev att undervisningen i svenska skolor är otillräcklig när det handlar om 

att  ge  eleverna  möjligheter  att  utveckla  matematiska  kompetenser.  De menar  att  det  centrala  i 

undervisningen bör vara utveckling av matematisk förståelse, att arbetsformen inte spelar någon roll 

utan att det är innehållet som är viktigt. Om vi lärare vill använda oss av laborativa arbetsmetoder, 

läroböcker, helklassgenomgångar eller artefakter, är det helt upp till oss. Så länge vi inte på vägen 

tappar vikten av att det är innehållet i undervisningen som är det centrala, är allt tillåtet för att nå 

målet.    



11.2.5 Elever med matematiksvårigheter
Jag har i undersökningen valt att inte fokusera på elever med matematiksvårigheter men eftersom 

det  i  alla  skolor  finns  elever  med  matematiksvårigheter  är  ämnet  alltid  aktuellt.  Karlsson  och 

Magnusson  har  undersökt  hur  elever  med  matematiksvårigheter  uppfattar  ämnet  samt  vilka 

upplevelser  de haft  av matematikundervisning.  Författarna skriver att  de flesta elever i  studien, 

precis  som  eleverna  i  Berglunds  undersökning  jag  presenterat  tidigare  och  eleverna  i  min 

undersökning,  hade  en  negativ  bild  av  ordet  matematik.  Trots  detta  ansåg  de  sig  ha  nytta  av 

kunskaperna  i  ämnet  i  kommande  yrken  och  arbeten.  Eleverna  i  undersökningen  pratar  sällan 

matematik med varandra utan endast med läraren och om de fastnar på någon uppgift är det läraren 

de frågar i första hand, innan någon klasskamrat sedan eventuellt får förklara vad läraren menar 128. 

Detta  känner  jag  mycket  väl  igen  från  de  lektioner  jag  medverkat  i,  då  eleverna,  trots  att 

bänkkamraten redan har räknat de uppgifter eleven fastnar på och således skulle kunna vara till 

mycket stor hjälp, är snabba med att få lärarens hjälp istället för att fråga klasskamraterna. 

Karlsson och Magnusson skriver vidare om vikten av att läraren kan förmedla det matematiska 

språket på ett förståeligt sätt. Många av eleverna som deltog i undersökningen upplevde att läraren 

förklarade på ett sätt som de inte förstod, varpå självförtroendet sjönk och motivationen likaså. De 

betonar  fortsättningsvis,  precis  som tidigare  undersökningar  jag  skrivit  om visat,  vikten  av  att 

variera  undervisning  och  arbetsmetoder  och  flera  av  eleverna  ansåg att  matematiska  lekar  och 

gruppuppgifter var bra, roligt och motivationshöjande129. Vad gäller hjälpmedel i undervisningen när 

eleverna fastnat på någon uppgift var miniräknare, fingrar, måttband, tärningar och pengar vanligt 

förekommande för att öka förståelsen medan få elever valde att använda sig av dator, trots att sådan 

fanns tillgänglig. Eleverna uppgav att de såg det som jobbigt och pinsamt att använda hjälpmedel 

som ingen annan elev använde sig av130. Om det i undervisningen är naturligt att använda sig av 

hjälpmedel och andra praktiska material tror jag inte att detta skulle vara ett lika stort problem. De 

ska vara en naturlig del av undervisningen och inte peka ut de elever som redan har det svårt i  

ämnet.  

Flertalet  av  de  elever  som  medverkade  i  Karlssons  och  Magnussons  studie  upplever 

klassrumsmiljön som ett  hinder för koncentration,  precis  som eleverna i  min undersökning. De 

uppfattar miljön i klassrummet som stökig och pratig, vilket påverkar koncentrationen och således 

kunskapsintaget.  Detta gäller  även eleverna i  de undersökningar jag skrivit  om tidigare,  där de 

128Karlsson och Magnusson (2008), sid 35
129Ibid., sid 37
130Ibid., sid 38



betonar vikten av att ha det lugnt och tyst i klassrummet. Är det för stökigt dalar motivationen och 

pauserna  blir  desto  längre.  Eleverna  med  matematiksvårigheter  tar  i  hög utsträckning  pauser  i 

arbetet på lektionerna, så fort det känns motigt om de inte klarar av en uppgift och inte direkt får 

hjälp från läraren, vilket författarna beskriver som ett problem då dessa elever i hög grad behöver så 

mycket fokuserad arbetstid på lektionerna som möjligt för att kunskapsinlärningen ska fungera131. 

11.2.6 Kunskapsutveckling  
För att kunna förbättra elevers kunskapsutveckling i matematik anser jag att det krävs en radikal 

förändring. Fokus ska inte ligga på läroboken utan lärare ska använda omväxlande metoder och 

verktyg i undervisningen för att på bästa sätt främja elevers kunskapsutveckling. Ahrnström och 

Eklund  har  undersökt  just  elevers  kunskapsutveckling  i  matematik  och  deras  fokus  ligger  på 

formativ bedömning, som de menar stärker elevers prestationer och lärande, där lärandeprocessen är 

central.  Elever  och  lärare  i  undersökningen  beskriver  att  läroböcker  är  ett  komplement  till 

undervisningen, att  de lär  av varandra och i samspel med andra skapar förståelse och kunskap, 

utifrån  ett  sociokulturellt  perspektiv132.  Formativ  bedömning  innebär  även  att  läraren  ska  ge 

feedback till  eleverna för att  stärka dem och ge dem bevis på deras kunskap, vilket eleverna i  

undersökningen även svarade hände133. Detta tycker jag är självklart. Jag anser att det är viktigt att 

låta eleverna få feedback på det de gör för att pusha dem att vilja lära sig mer. Om de inte vet att de 

gör  framsteg  eller  vad  som  behöver  förbättras,  kan  de  inte  heller  nå  längre  än  det  mest 

grundläggande. Författarna skriver vidare att genom att lärarna synliggör elevernas lärandeprocess 

vet eleverna vilken strategi de ska använda, hur de bäst lär sig och vad de kan. De lär därigenom åt 

sig själva och blir inlärningsorienterade134. 

Jag  anser  att  det  i  undervisningen  är  viktigt  att  utgå  från  det  eleverna  kan,  inte  det  de  enligt 

läroböckerna  bör  kunna.  Detta  skriver  Ahrnström och  Eklund  vidare  om då  de  presenterar  de 

undersökande elevernas uppfattning om att de får en djupare kunskapsförståelse då den pedagogiska 

verksamheten utgår från elevernas faktiska kunskap istället för läroböckerna135. Författarna tror att 

undervisning som arbetar med formativ bedömning i stor utsträckning gör att elever och lärare är 

131Karlsson och Magnusson (2008), sid 41-42
132Ett sociokulturellt perspektiv på undervisning innebär att man lär tillsammans av och med andra människor i olika 

sociala sammanhang. Sociokulturella tankar om kunskap utgår från egna erfarenheter, vilka måste utsättas för 
reflektion för att bli kunskap, precis som inom kognitivismen. Det är detta som ligger till grund för det 
sociokulturella perspektivet, där eleverna lär genom att göra. Kunskap är inget som lagras inom människor utan 
något som utvecklas och förändras över generationer. Säljö (2000), sid 125-127

133Ahrnström och Eklund (2010), sid 17
134Ibid., sid 18
135Ibid., sid 18



mer samspelta och arbetar tillsammans för att finna kunskap136. Vad som visades i den granskning 

Skolinspektionen gjort gällande elevers matematikkunskaper137 är att eleverna inte är medvetna om 

de mål som enligt styrdokumenten ska uppnås. Detta kanske kan vara en förklaring till varför så få 

elever  i  min  undersökning  var  medvetna  om  att  de  själva  ska  ha  möjlighet  att  påverka 

undervisningen. Ahrnström och Eklund skriver vidare om att eleverna i undervisning som arbetar 

med formativ bedömning ofta blir mer medvetna om syftet med undervisningen, som även blir mer 

lustfylld för eleverna då de tillsammans med lärarna faktiskt har roligt tillsammans. Orsaken till att 

formativ bedömning inte är så vanligt i skolor i Sverige idag anser författarna bero på att den är  

tidskrävande138.  Tid  är  nog också  ofta  en  orsak  till  att  många  lärare  väljer  att  använda  sig  av 

läroboken som grund i undervisningen. Det är den enkla vägen att gå men jag hoppas att skolledare 

och rektorer snart inser vikten av att ge lärarna tillräckligt med tid för planering och förbättring av 

undervisningen  i  matematik.  Om  inte  tror  jag  att  det  är  förödande  för  svenska  elevers 

kunskapsutveckling  i  matematik.  Den  negativa  trend  jag  presenterade  tidigare  lär  i  så  fall  att 

fortsätta ytterligare åt samma håll, vilket jag anser vore förskräckligt. 

11.2.7 Avslutande diskussion 
Björklunds debattartikel om katederundervisning som jag diskuterade tidigare, kan tyckas ha fått 

vatten på sin kvarn då flertalet elever i min undersökning önskade fler lärarledda genomgångar vid 

tavlan  för  att  de  skulle  kunna  lära  sig  matematik  på  bästa  sätt.  Att  tvinga  lärare  att  hålla 

katederundervisning i helklass tror jag dock inte är vägen att gå och enligt min enkätundersökning 

tror  inte  heller  eleverna det,  snarare tvärtom. Alla  lär  sig  på olika sätt  och undervisningen bör 

således vara mångsidig för att på bästa sätt främja samtliga elever och öka kunskapsnivån. Trots att 

styrdokumenten säger annorlunda har läroboken en alltför dominerande roll i klassrummet och jag 

ser det nu som min uppgift, liksom många andra blivande och verksamma lärares, att ändra på detta.

Något som slog mig då jag genomförde min undersökning var att svaren inte nödvändigtvis visar 

hur eleverna lär sig eller förstår matematik. Eftersom eleverna inte har något att jämföra med kan de 

inte  veta  vad  de  olika  metoderna  i  enkäten  innebär  utan  endast  hur  den  undervisning  de  har 

erfarenhet av ser ut i praktiken. Detta är vad de har kunnat svara på i enkäten, inte hur de faktiskt lär 

sig eller förstår matematik. 

136Ibid., sid 24
137Skolinspektionen (2009).Undervisningen i matematik – utbildningens innehåll och ändamålsenlighet.
138Ahrnström och Eklund (2010), sid 24



Det konstruktivistiska perspektivet på lärande menar att eleverna utgår från sina egna erfarenheter 

inom ämnet och lärarnas definition av vad som är matematik, för att kunna bygga ny kunskap. 

Eftersom deras referensramar för vad matematik är, är ganska snäva, kan de inte säga något om 

innebörden av påståendena i enkäten. De kan till exempel inte svara på vad det innebär att prata om 

matematik om läraren inte tidigare definierat detta. Elever som frågar bänkkamraten hur de ska lösa 

en uppgift ser kanske inte detta som att de talar om matematik. De uppfattar endast de tillfällen då 

läraren uttalar att de ska diskutera matematiska problem i grupp eller liknande, som tillfällen då de 

talar om matematik. Utifrån det konstruktivistiska perspektivet på lärande refererar eleverna alltså 

till det de redan kan och svarar utifrån detta. Enkäten visar således endast elevernas föreställningar 

om matematik och undervisning i ämnet, inte hur det faktiskt är.

Matematik är för oss det vi själva fått lära oss är matematik, dvs det som läroböcker och lärare  

definierat som matematik. Allt som faller utanför dessa ramar är något annat, något som för oss  inte 

är matematik och därför inte viktigt i undervisningen. Det är således svårt för elever att förstå att 

den kunskap de själva bär på, som inte faller innanför dessa ramar, också bör värderas högt, enligt 

ett konstruktivistiskt perspektiv på lärande. Elevernas erfarenheter går att bygga vidare på och det 

bör framhävas att det finns fler sätt att lära sig matematik på än genom läroböcker, problemlösning, 

diskussioner, laborationer och prov. 

Detta skriver Riesbeck om då hon betonar vikten av den vardagskunskap vi bär på. Den hjälper oss 

att förstå nya saker genom att vi blir delaktiga i för oss nya situationer, vilka i undervisningen består 

av dialoger där vi talar om matematik139. För att kunna fördjupa och utveckla den kunskap vi redan 

bär på, är det alltså viktigt att lärare och elever har en gemensam definition av vad ett matematiskt  

språk innebär. Riesbeck skriver att det matematiska språket inte enbart handlar om kommunikation 

mellan människor, utan om att de måste ha ett gemensamt synsätt och uppfattningar om vad detta 

innebär140.  Detta ser jag som en nödvändighet.  Eleverna talar hela tiden om matematik utan att 

förstå att det är vad de gör. De har svårt att koppla det praktiska arbetet till det abstrakta tänkandet 

eftersom de inte vet hur de ska använda sitt matematiska språk för att omvandla det till kunskap.

Även  Emanuelsson141 betonar  detta  då  han  skriver  om  vikten  av  att  lärare  uppmärksammar 

undervisningsinnehållets pedagogiska dimension för att eleverna ska förstå innebörden av det hela. 

139Riesbeck (2008), sid 56
140Riesbeck (2008), sid 57
141Emanuelsson (2001)



Innehållet  i  undervisningen  kommuniceras  och  förhandlas  mellan människor  och  det  är  därför 

viktigt att lärarna bidrar till att eleverna lär sig att på olika sätt förstå detta innehåll142, dvs att lärarna 

definierar vad som är viktigt i en pedagogisk dimension.

Även Nilsson framhåller vad matematik är för eleverna och beskriver matematikundervisning som 

en kulturell  aktivitet,  där det finns en redan förväntad bild av vad matematik är innan eleverna 

möter den143. Författaren använder sig av Brandells uttryck ”matematisk mognad” som en egenskap 

kopplat till en utvecklingsprocess i vad det innebär att lära och förstå matematik. Enligt Nilsson 

innebär  matematisk  mognad  bland  annat  att  kunna  använda  enkla  standardmetoder  inom 

matematiken,  analysera  olika  situationer,  läsa,  tolka  och  följa  matematiska  resonemang  och att 

kunna  kommunicera  dessa  med  andra  Det  innebär  också  att  eleven  ska  kunna  dra  slutsatser, 

använda matematikkunskaperna i andra situationer, kombinera olika teorier och metoder från olika 

matematiska områden samt använda tekniska hjälpmedel144. 

För att kunna göra detta är det viktigt att eleverna är medvetna om tillvägagångssätt de ska använda 

för  att  kunna nå  dit.  Om läraren  inte  definierat  hur  eleverna  ska  koppla  det  praktiska  till  det 

abstrakta,  hur de ska använda tidigare kunskap för att  utveckla ny,  vad det innebär att  tala om 

matematik osv, finns det ingen chans att eleverna lyckas med detta. De fumlar istället i blindo i 

sökandet efter det de tror att lärarna förväntar sig av dem, vilket i brist på förklarade definitioner  

innebär att de egentligen inte lär sig någonting. 

Riesbeck skriver att elever ägnar stor energi, tid, tankekraft och samtal åt att just försöka avgränsa 

lämpliga diskurser, vilket ofta sker då eleverna utsätts för matematiska uppgifter. Eleverna letar 

ledtrådar, som rubriker i läroboken eller ord i uppgiften, som leder till räknesätt och strategier de 

tror att  läraren vill  att  de ska kunna145.  Det blir  därför extra viktigt  för lärare att  definiera  vad 

matematik  och olika  matematiska  diskurser  innebär  och  på  så  sätt  få  eleverna  att  förstå  vilka 

strategier de ska använda. Elevernas luddiga bild av vad huvudräkning, problemlösning, att tala om 

matematik och så vidare innebär, stämmer inte riktigt överens med verkligheten eftersom de inte vet 

vad detta faktiskt innebär. Om läraren inte definierat något som matematik, värderas det inte heller 

som detta av eleverna. 

142Emanuelsson (2001), sid 219
143Nilsson (2005), sid 68
144Brandell (1999), sid 70
145Riesbeck (2008), sid 64 



Vad  min  undersökning  visat  är,  som  jag  nämnt  tidigare,  att  eleverna  lägger  stor  vikt  vid 

läroböckerna. De vet att de prov de ställs inför efter avslutat kapitel är viktigt, vilket gör att de 

också arbetar hårt för att få ett så bra resultat som möjligt på detta. Den karakteristik som en av 

eleverna i min undersökning gjorde av innehållet i dagens matematiklektioner säger en hel del om 

vad elever anser vara viktigast i undervisningen: ”Jobba med din bok tills du är klar med kapitlet  

sen förbereder du dig för provet” (elev nr 21). 

Lärare har en central roll i att förändra undervisningens innehåll genom att bredda och fördjupa 

matematikämnet att  omfatta  fler  områden än läroboken. Det är  just  detta jag tar  med mig från 

uppsatsarbetet,  insikten  att  jag  som  blivande  lärare  bör  omstrukturera  undervisningen  och 

framförallt förändra elevernas fokus genom att tydligare definiera att matematik inte bara innebär 

läroböcker och prov, att det finns andra vägar att  gå för att  nå högre höjder i kunskap i  ämnet 

matematik. 

11.3 Vidare forskning
Som blivande lärare i matematik och svenska, har jag många gånger slagits av hur stor andel av  

eleverna som inte förstår de uppgifter de möter i matematikundervisningen. Elevernas låga grad av 

läsförståelse  betonades  också  av  Skolverket  då  de  utförde  2009  års  PISA-studie,  som  jag 

presenterade tidigare. Liksom Skolverket anser jag att läsförståelsen är av stor vikt för elevernas 

kunskapsutveckling och jag skulle därför gärna se vidare forskning inom detta område. Hur ser det 

faktiskt  ut  med läsförståelsen i  svenska skolor  idag och vad kan göras för att  förbättra denna? 

Eftersom läroböcker  är  ett  av  matematikundervisningens  mest  centrala  verktyg  i  skolorna  idag 

skulle vidare forskning även kunna omfatta en analys av dessa. Vilken typ av uppgifter utgörs de av, 

vad anser elever, lärare och forskare om dem och finns det något sätt de skulle kunna förbättras på? 

Som vidare forskning går det också att spinna vidare på den undersökning jag gjort genom att göra 

intervjuer med elever och lärare samt utföra observationer av hur olika metoder fungerar i olika 

skolor. En längre jämförelsestudie av skolor som arbetar med olika typer av arbetsmetoder och hur 

elevernas resultat står sig mot varandra, vore även det en möjlig fortsatt forskningsväg som jag med 

nöje skulle kunna tänka mig att vandra.



Sammanfattning
Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Matematikundervisning och 

dess  utformning  är  därför  utgångspunkt  i  en  ständigt  pågående  diskussion  bland  forskare, 

skolledare, politiker, lärare och andra som alla tror  sig veta bäst om hur undervisningen bör se ut 

för att i största möjliga mån höja elevernas kunskapsnivåer i ämnet. Lärares arbetsmetoder har länge 

varit fokus för diskussioner och åsikterna om dessa går isär. Syftet med uppsatsen är således att 

studera elevers uppfattningar om matematik och matematikundervisning, med lärares metoder och 

verktyg i fokus, i förhållande till tidigare forskning i ämnet. Undersökningens metod har varit en 

enkätundersökning hos elever i grundskolans senare år, samt en textanalys av tidigare gjorda studier 

om detta. 

Vad  som  framgick  av  undersökningen  var  att  läroboken  har  ett  rejält  övertag  i 

matematikundervisningen i Sverige idag. Många elever är inte vana vid att arbeta på något annat 

sätt och vet därför inte heller vad de alternativa metoderna innebär. Elever i grundskolans senare år 

har ofta en negativ inställning till matematik, vilket framkom både av genomgången av tidigare 

forskning samt enkätundersökningen. Inställningen till ämnet har också försämrats på senare tid. 

För att förbättra elevers kunskapsutveckling i matematik och vända den negativa trend som inletts, 

bör  vi  göra  radikala  förändringar  i  undervisningen.  Läroboken  bör  inte  längre  stå  i  centrum i 

undervisningen, utan läraren bör använda omväxlande metoder och verktyg som på bästa sätt ska 

fånga alla elever och främja deras kunskapsutveckling. 
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13. Bilagor

Nedan följer uppsatsens bilagor i form av den elevenkät som undersökningen utgjorde samt ett 

översiktligt  diagram  som  visar  ett  översiktligt  resultat  från  de  påståenden  enkätens  tredje  del 

utgjordes av. 



13.1 Bilaga 1

Kille    □       Tjej    □ Årskurs:________ 

 

Vad tänker du på när du hör ordet matematik? 

 

 

 

Beskriv hur en vanlig matematiklektion ser ut i din klass:  

 

 

 

Gör ni något annat än räknar i matteböckerna på lektionerna? I så fall, vad? 

 

 

 

 

Beskriv hur en drömlektion ska se ut för att du ska kunna lära dig matematik på bästa sätt?  

 

 

 

 

Vilket av följande har ni arbetat med under matematiklektionerna de senaste 12 månaderna? 

 □  Datorer

 □  En typ av lärobok

 □  Olika typer av läroböcker

 □  Miniräknare

 □  Huvudräkning

 □  Använt praktiska material som t ex sax, papper, figurer, tärningar, mynt

 □  Löst problem som inte finns i läroböckerna enskilt

 □  Löst problem som inte finns i läroböckerna i par eller grupp (diskussioner)

 □  Annat, ange vad: _____________________________



Kryssa för det alternativ som du tycker stämmer in bäst på dig i följande påståenden. 

  Ja  Delvis     Nej  Vet ej 

Jag tycker att det är roligt med matematik □  □  □  □ 

Jag tycker att matematik är svårt □  □  □  □ 

Jag är bra på matematik □  □  □  □ 

Jag är bra på huvudräkning □  □  □  □ 

Vi räknar mycket i böckerna på lektionerna □  □  □  □ 

Vår lärare använder tavlan och förklarar saker för hela klassen varje 
lektion □  □  □  □ 

Jag tycker att det är roligt att prata matematik på lektionerna □  □  □  □ 

Jag lär mig mycket av att prata matte med klasskompisarna □  □  □  □ 

Jag lär mig bättre genom att se, prata och experimentera 
matematik med t ex mynt, kulor och tärningar istället för att läsa 
och räkna uppgifter i matteboken

□  □  □  □ 

Jag tycker att det är viktigt att hinna räkna så långt som möjligt i 
matteböckerna innan det är prov □  □  □  □ 

Jag lär mig mycket på lektionerna  □  □  □  □ 

Jag har möjlighet att påverka vad vi gör på mattelektionerna □  □  □  □ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Mvh Moa 



13.2 Bilaga 2

Figur: Diagram över antal elevsvar för de olika påståenden eleverna besvarade i  

enkätundersökningens avslutande del. 

Roligt?

Svårt?

Bra på matematik?

Bra på huvudräkning?

Räknar mycket i böckerna?

Genomgångar på tavlan?

Roligt att prata matematik?

Lär mig av att prata ma med kompisar?

Se prata experimentera?

Hinna långt i boken innan prov?

Lär mig mycket på lektionerna?

Kan jag påverka?
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