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Syftet med undersökningen är att få en bild av för- respektive nackdelar med att använda sig 
av skönlitteratur i undervisningen. Vidare vill vi veta hur en sådan undervisningsmetod 
uppfattas ur ett lärarperspektiv, främst utifrån de frågeställningar som utgör grunden för denna 
uppsats.  
 
Vi har valt att använda oss av en enkätundersökning för att på ett kvantitativt sätt få en bild av 
nuvarande utsträckning av undervisningsmetoden. För att på ett kvalitativt sätt undersöka 
vilka för- och nackdelar de tillfrågade lärarna ser med användandet av undervisningsmetoden 
har vi använt oss av intervjuer. 
 
Våra intervjuer visade att de tillfrågade lärarna utgick från att läromedelsförfattarna tagit 
hänsyn till styrdokument då de skrev läromedlet. Vid val av annat material än lärobok tas 
hänsyn till den gemensamma kursplanen samt lärarnas erfarenhet. Lärarna angav ett flertal 
faktorer som de ansåg påverkar elevers motivation t.ex. varierad undervisning och ett varierat 
arbetssätt. Nackdelar lärarna såg med användandet av skönlitteratur i undervisningen var bl.a. 
att elever med bristande läsförståelse kunde missgynnas. Fördelar kunde vara sådant som en 
utvecklad begreppsförståelse samt en verklighetsanknytning till matematiken m.m. 
 
Utifrån våra resultat samt vår teoretiska bakgrund konstaterade vi att skönlitteratur används i 
viss utsträckning, då främst i de tidigare åren av grundskolan. Vi märkte även att detta 
arbetssätt stämmer väl överens med vad som står i kursplanen för matematik. 
 



   


������������������	
 

1. Inledning................................................................................................................................. 3 
1.1. Bakgrund ......................................................................................................................... 3 
1.2. Syfte och frågeställningar................................................................................................ 3 

2. Teoretisk bakgrund................................................................................................................. 4 
2.1. Kursplanen ...................................................................................................................... 4 
2.2. Skönlitteratur i matematikundervisningen ...................................................................... 5 
2.3. Matematik och språk ....................................................................................................... 7 
2.4. Ämnesintegrering ............................................................................................................ 8 
2.5. Problemlösning................................................................................................................ 9 
2.6. Lust att lära och motivation........................................................................................... 10 
2.7. För- och nackdelar med läromedel................................................................................ 11 

3. Vår syn på metoden.............................................................................................................. 12 
4. Metod ................................................................................................................................... 13 

4.1. Metodval........................................................................................................................ 13 
4.2. Urval.............................................................................................................................. 13 

4.2.1. Pilotundersökning................................................................................................... 14 
4.2.2. Enkät....................................................................................................................... 15 
4.2.3. Intervju ................................................................................................................... 15 

4.3. Etiska överväganden ..................................................................................................... 16 
5. Resultat och Analys.............................................................................................................. 17 

5.1. Enkätresultat.................................................................................................................. 17 
5.1.1. År 1-3 skolor .......................................................................................................... 17 
5.1.2. År 1-6 skolor .......................................................................................................... 17 
5.1.3. År 4-6 skolor .......................................................................................................... 18 
5.1.4. År 7-9 skolan .......................................................................................................... 19 
5.1.5. Sammanställning av samtliga enkäter .................................................................... 19 

5.2. Intervjuresultat .............................................................................................................. 20 
5.2.1. Hur används kursplanen vid val av lärobok? ......................................................... 20 
5.2.2. Hur används kursplanen vid val av annat material än läroboken? ......................... 20 
5.2.3. Vilka faktorer anses påverka elevers motivation?.................................................. 21 
5.2.4. För- och nackdelar kring skönlitteratur i matematikundervisningen ..................... 21 

5.3 Bortfall ........................................................................................................................... 21 
6. Diskussion ............................................................................................................................ 22 

6.1. Styrdokument ................................................................................................................ 22 
6.1.1. Egna kommentarer ................................................................................................. 23 

6.2. Motivationsfaktorer ....................................................................................................... 23 
6.3. För- och nackdelar......................................................................................................... 25 
6.4. Är metoden brukbar i samtliga åldrar?.......................................................................... 25 
6.5. Avslutande reflektion .................................................................................................... 26 

7. Referenser............................................................................................................................. 27 
 
Bilaga 1 

    Bilaga 2



  3 

��	
��������	
Vi är två lärarstudenter från Linköpings Universitet där en av oss har läst inriktningen 
Grundläggande färdigheter i svenska och matematik och breddningen Specialpedagogik. Den 
andra av oss har läst breddningen Utomhuspedagogik i Linköping, men även inriktningen 
Idrott och hälsa vid Växjö universitet.  
 
Båda två har vi läst matematik som breddning och just matematiken är ett ämne vi båda 
känner stort engagemang för. Vi förespråkar en variationsrik undervisning oavsett ämne då 
det under våra studier har påpekats om vikten av detta. 
 

���� ��������	
Ett sätt att variera matematikundervisningen skulle kunna vara att använda sig av 
skönlitteratur som underlag i enlighet med en artikel av Bergius och Emanuelsson (2000): 
Petter och hans 4 getter. Upplevelser och upptäckter av matematik i en barnbok. Denna artikel 
gav ett intresse att undersöka vidare om möjligheterna att använda skönlitteratur som ett led i 
att väcka och bibehålla elevernas intresse för matematikämnet.  
 
Vi anser att matematiken lämpar sig väl för ämnesintegrering då den kan tillämpas inom alla 
skolans områden. I kursplanen framhävs särskilt matematikens samband med övriga 
skolämnen (Skolverket, 2000). Under vår utbildning har vi läst om fördelar med 
ämnesintegrering. Den skönlitteratur som skulle kunna användas i matematik ger möjligheter 
att integrera matematik och svenska. 
 

���� �����	���	���������������	
Syftet med denna uppsats är att undersöka för- respektive nackdelar med att använda sig av 
skönlitteratur i grundskolans matematikundervisning, istället för eller som komplement till, 
traditionella matematikläromedel.  
 
Detta kommer att undersökas ur ett lärarperspektiv och främst utifrån följande tre 
frågeställningar: 
 

• Hur kan skönlitteraturens användande i matematikundervisningen relateras till vad 
som står i kursplanen för matematik? 

• Vilka faktorer kan bidra till att eleverna motiveras och känner lust att lära vid 
användandet av skönlitteratur i matematikundervisningen? 

• Hur ser lärare, verksamma i olika år av grundskolan, på användandet av skönlitteratur 
i matematikundervisningen? 
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I detta kapitel presenterar vi, för denna uppsats, relevanta teorier och aktuell forskning. Vi har 
även tittat närmare på vad som står i skolans styrdokument och kursplanen för matematik. De 
teorier och den aktuella forskning som vi redogör för är delar som berör skönlitteratur i 
matematikundervisningen, det matematiska språket, ämnesintegrering, problemlösning, 
motivation och avslutningsvis för- och nackdelar med läromedel. 
 

���� ���� �����	
En av våra frågeställningar är hur användandet av skönlitteratur i matematikundervisningen 
kan relateras till vad som står i kursplanen för matematik. Nedan kommer vi utifrån detta 
presentera en genomgång av de delar av kursplanen som berör den undersökta arbetsmetoden 
(se kap. 3) enligt vår tolkning i förhållande till vårt syfte. Denna del kommer också att ligga 
till grund för en stor del av vår diskussion. 
 
Mål och riktlinjer som gäller för skolans verksamhet samt dess grundläggande värden anges 
av regering och riksdag genom läroplanen (Lpo 94). De krav som staten ställer på olika 
ämnen redovisas i föreskrifter för skolans verksamhet s.k. kursplaner. Varje kursplan inleds 
med att beskriva ämnets syfte och roll i utbildningen och hur ämnet motiveras utifrån olika 
samhälls- och medborgarbehov. De kunskapskvaliteter som är väsentliga i ämnet uttrycks i 
kursplanerna genom mål att sträva mot. Målen att sträva mot är ett underlag för planering av 
undervisningen. Kursplanerna beskriver även ämnets uppbyggnad och karaktär där ämnets 
kärna och specifika egenskaper behandlas. I kursplanerna finns det också mål att uppnå för 
eleverna. Målen att uppnå är en grundläggande kunskapsnivå som skall ha uppnåtts för det 
femte respektive det nionde skolåret. 
 
Syftet med matematikundervisningen i grundskolan är att eleverna skall införskaffa sig 
kunskaper som underlättar beslutsfattandet i livets valsituationer. Detta innebär att eleverna 
lär sig tolka och använda information som är grunden för samhällets beslutsprocesser. Det är 
således viktigt att elevernas intresse för matematiken ökar och att de lär sig använda och 
förstå matematikens språk och uttrycksformer. 
 
Under mål att sträva mot står: 
I matematikundervisningen skall skolan sträva efter att eleven:  
 

”inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer/.../drar slutsatser och 
generaliserar samt muntligt och skriftligt förklarar och argumenterar för sitt 
tänkande”.     (Skolverket, 2000) 

 
Att i olika situationer använda sig av matematik genom att formulera, gestalta och lösa 
problem är också något som skolan skall sträva efter att eleven uppnår kunskap i.  
 
Matematik är ett abstrakt ämne där problemlösning har en central roll. Enligt vårt sett att se på 
den undersökta arbetsmetoden uppfylls därmed följande citat från kursplanen angående 
ämnets karaktär och uppbyggnad: 
 

”För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 
problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 
uttrycksformer.”   (Skolverket, 2000) 
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Vi har valt att här presentera ett par exempel på mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av 
femte respektive nionde skolåret som vi anser kan relateras till den undersökta arbetsmetoden 
då detta är en av våra frågeställningar. 
 

Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs 
för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens 
närmiljö./…/ 
 
- ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några 
viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster,/…/ 
 
- kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt 
samt kunna tolka och använda ritningar och kartor, 

 
     (Skolverket, 2000) 

���� ��������������	�	��������������!��������	
Vi har tidigare nämnt artikeln Petter och hans 4 getter. Upplevelser och upptäckter av 
matematik i en barnbok, skriven av Bergius och Emanuelsson (2000). Här beskriver Bergius 
och Emanuelsson hur de utifrån bilderboken Petter och hans 4 getter av Norelius (1996) lagt 
upp matematikundervisningen i år 2 och år 3 i grundskolan, alltså sammanlagt i fyra terminer. 
Boken är inte skriven för att vara en lärobok i matematik och det går nästan inte att hitta några 
rent matematiska begrepp i den utöver enstaka lägesord, siffror och ordningstal. Det är denna 
artikel som ligger till grund för vårt sätt att se på metoden om skönlitteraturens användande i 
matematikundervisningen som vi beskriver i kapitel tre. 
 
Bergius och Emanuelsson (ibid.) menar därför att metoden de använt sig av kan generaliseras 
och appliceras på andra skönlitterära böcker. De skriver även att arbetssättet att utgå från 
barnböcker används oftare i andra länder som till exempel USA, men att det där finns 
barnlitteratur framtaget speciellt för detta syfte. 
 
Bergius och Emanuelsson (2000) beskriver arbetssättet som ett samarbete mellan lärare och 
elever. Eleverna har fått frågor utifrån boken av lärarna, men de har också fått ställa egna 
frågor som de undersökt och arbetat med. Arbetet sker mest i grupp och en stor del av 
metoden går ut på att eleverna samtalar och diskuterar med läraren och med varandra. Arbetet 
är utforskande och eleverna har fått ställa hypoteser och dra slutsatser kring de olika problem 
som de bearbetat. Det är eleverna och deras nyfikenhet och upptäckarglädje som utvecklar 
och för arbetet framåt. Eleverna får träning i både att argumentera för egna lösningsförslag 
och tankar samt att aktivt lyssna på sina klasskamraters idéer. På detta sätt får eleverna nya 
perspektiv och de matematiska upptäckterna utvecklas ytterligare. Bergius och Emanuelsson 
(ibid.) skriver att de på matematiklektionerna behandlat talföljder, kombinatorik, olika 
relationer mellan tal och objekt, geometri, proportionalitet, skala, diagram m.m. Författarna 
skriver att detta arbetssätt stämmer väl överens med de ändringar som gjorts i kursplanen för 
matematik där fokus nu inte längre ligger på regelrätta räkneövningar utan snarare på 
elevernas utveckling av sitt matematiska tänkande och resonemang. Eleverna ska få chansen 
att utvecklas, upptäcka och befästa kunskaper i meningsfulla sammanhang. 
 
Många av de frågeställningar som Bergius och Emanuelsson (ibid.) presentar i artikeln utgår 
från de bilder som finns i boken. Exempel på sådana frågeställningar är: Hur ser den här 
bilden ut uppifrån? Bakifrån? Framifrån? och så vidare. Eleverna har sedan fått rita 
fortsättning på bilderna i boken samt ritat dem ur olika perspektiv och vinklar. Sedan har 
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eleverna kortfattat redogjort skriftligt hur de kommit fram till att bilderna ska se ut just på 
detta sätt. Andra frågeställningar utifrån bilder uppmanar eleverna ett konstruera olika saker 
från boken i naturlig storlek, så som Petters katt, en av getterna eller solrosen som växer 
utanför Petters hus.  
 
Den skönlitterära boken ska inte ses som en matematikbok som eleverna räknar med varje 
lektion, utan mer som en inspirationskälla för matematiska upptäckter och idéer om hur 
undervisningen kan läggas upp. I Petter och hans 4 getter har Petter en stor solros utanför sin 
dörr, Bergius och Emanuelsson (ibid.) skriver om ett uppdrag eleverna fick under sitt 
sommarlov som baserades på detta. Alla elever fick var sin påse med några solrosfrön i. Deras 
uppgift var att plantera dessa frön och dokumentera vad som händer då fröna börjar växa. När 
eleverna kom tillbaka till skolan hade de med sig olika material tillexempel bilder, texter och 
plantor som de utgick ifrån då de presenterade sina upptäckter för klasskamraterna. Elever 
och lärare fortsatte sedan att studera solrosor då det denna sommar fanns speciellt många av 
dem. De upptäckte att fröna på solrosorna var placerade i spiralform och började studera 
andra saker i naturen som också hade denna spiralform så som kottar, snäckor och ananas. 
Detta ledde i sin tur in dem på Fibonaccis talföljd och så vidare. 
 
Bergius och Emanuelsson berättar vidare att de efter dessa fyra terminer med matematik 
utifrån Petter och hans 4 getter frågade sina elever om det fanns någon matematik kvar i 
boken som de ännu inte berört, och eleverna kom med massor förslag så som hastighet, 
materialåtgång och rimlighetsbedömningar. Bergius och Emanuelsson (ibid.) tolkar elevernas 
tankar efter den här arbetsperioden som om eleverna utvecklat sitt matematiska kunnande och 
sin kännedom om vad matematik är och kan användas till. Elevernas begreppsutveckling, 
tilltro till sen egna förmåga samt nyfikenheten kring matematik har utvidgats skriver Bergius 
och Emanuelsson (ibid.).  
 

”De har också upptäckt att matematik finns här och nu. Det är något mer än 
mellan pärmarna i läroboken” 

     (Ahlberg m.fl., 2000, s. 177) 
  
I examensarbetet Skönlitteraturens möjligheter i matematikundervisningen – Pedagogers 
inställning och erfarenheter skrivet av Olsson och Permsjö (2006) ges en inblick i pedagogers 
erfarenhet av användandet av samt åsikter kring skönlitteratur i matematikundervisningen. 
Olsson och Permsjö (ibid.) har utfört en enkätundersökning med lärare som undervisar i 
förskolan och upp till år sex. Även intervjuer genomfördes för att få en fördjupad inblick i 
lärarnas tankar kring arbetssättet. Intervjuerna visar att lärarna var positiva till användandet av 
skönlitteratur i matematikundervisningen. Lärarna såg flera möjligheter med arbetssättet så 
som att elevernas syn på och tankar kring matematiken kan förändras. Eleverna blir medvetna 
om att matematik är mer än den matematik de möter i skolan. Alla intervjuade lärare svarade 
även att de trodde att eleverna uppfattade som någonting positivt och intresseväckande. 
Slutsatsen som Olsson och Permsjö (ibid.) kunde dra från enkät och intervjuresultaten samt 
från litteratur om ämnet, var att användandet av skönlitteratur i matematikundervisningen 
kunde gynna elevernas matematiska utveckling. 
 
Anneberg och Gustafsson (2005) har skrivit examensarbetet Skönlitteratur – en möjlighet i 
matematik. Anneberg och Gustafsson (ibid.) har valt att undersöka metoden utifrån ett 
elevperspektiv. Författarna har fokuserat på begreppsförståelse, kommunikation samt 
problemlösning i sin uppsats och deras metod bygger på kvalitativa intervjuer, observationer 
samt undervisningstillfällen i de tidigare åren av grundskolan. Anneberg och Gustafsson 
(ibid.) skriver att eleverna i deras studie inte såg matematiken i sin vardag utan hade bilden av 
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ämnet matematik som innehållet i sin lärobok. Författarna kunde efter genomfört arbete se att 
skönlitteratur är en möjlig väg för att nå fram till eleverna och hjälpa dem i sin 
begreppsutveckling inom matematiken. 
 
I artikeln Math and literature – a match made in the classroom! (2001) av Bafile om Burns 
tankar kring användandet av skönlitteratur skriver hon att Burns menar att skönlitteratur är ett 
kraftfullt verktyg för att visa eleverna matematiken i vardagen. Burns som har skrivit ett 
dussintal böcker för elever och lärare menar att skönlitteratur i matematikundervisningen kan 
hjälpa till att slå hål på myten om att matematiken är ett torrt och fantasilöst ämne. Metoden 
visar eleverna att ämnet matematik går att relatera till övriga ämnen i skolan. Burns skriver 
även att metoden kan verka motiverande samtidigt som den kan konkretisera abstrakta 
matematiska koncept. Burns beskriver användandet av skönlitteratur som en metod som är lätt 
att komma igång med. Hon föreslår att läraren läser den valda skönlitterära texten högt i 
klassrummet för att sedan diskutera den med eleverna. Läraren presenterar sedan någon 
matematisk aktivitet som eleverna kan arbeta vidare med t.ex. problemlösningsuppgifter 
baserade på texten. Hon understryker vikten av att eleverna får diskutera sina tankar och idéer 
med varandra och läraren. 
 
Den koppling vi kan se mellan våra källor är att slutsatsen de drar är att skönlitteratur i 
matematikundervisningen är gynnsam för elevernas matematikutveckling. Detta ur både ett 
lärarperspektiv som Olsson och Permsjö (2006) beskriver och ur ett elevperspektiv, enligt 
Anneberg och Gustafsson (2005). Olsson och Permsjö (2006), Bafile (2001) och Bergius och 
Emanuelsson (2000) tar alla upp problemet att elever har svårigheter att se matematiken 
utanför deras matematikböcker. Samtliga talar för att den undersökta arbetsmetoden kan 
påvisa matematiken i elevernas vardag. 

��"�	#��������	���	� ��	

Följande kapitel beskriver matematikens samband med språket. Genom att använda 
skönlitteratur som utgångspunkt för matematikundervisningen menar vi att språket får en 
framträdande plats i matematiken.  
 
Löwing (2002) skriver att en av anledningarna till att elever kan finna matematiken svår är att 
språket de möter kring matematikuppgifter i skolan skiljer sig så från det språk vi använder 
oss av i vardagen. Hon menar att ett viktigt steg i matematisk utveckling därför är just att lära 
sig de grundläggande begrepp som eleven möter i matematiken. Målet med 
matematikundervisningen i de tidigare åren är att ge eleverna tillräckliga kunskaper för att 
kunna fatta beslut om saker i deras vardag. För att eleverna ska kunna se detta och upptäcka 
nyttan med matematiken i “verkliga livet“ är det viktigt att språket inte blir för skolinriktat. 
Nya symboler och begrepp måste konkretiseras och diskuteras så eleverna till fullo förstår 
dem och uppfattar dem som ett komplement till sitt vardagsspråk. 
 
Malmer (2002) menar att även om läraren inte kräver att eleverna använder matematiska 
begrepp, är det viktigt att de får höra dem. Läraren bör använda ett korrekt matematiskt språk 
för att motverka missförstånd, men det bör ta sin utgångspunkt i elevernas vardagliga tal. 
Eleverna bär med sig mycket mer kunskaper om matematik än de kanske tror då de börjar 
skolan. Genom att observera eleverna då de löser uppgifter och problem samt lyssnar på deras 
diskussioner kan läraren bestämma elevernas språkliga utgångsläge och sedan bygga vidare 
därifrån. 
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Även Johnsen Høines (2000) tar upp vikten av att läraren utgår från det av eleverna kända 
språket. Skolan måste uppfattas som en trygg plats av eleverna och ett sätt att skapa trygghet 
är att låta eleverna tala på sitt egna språk menar Høines (ibid.). Samtidigt som det är viktigt att 
läraren bygger på elevernas kunskaper och strävar mot att de ska använda det korrekta 
matematiska språket och genom att göra detta fortsätta utveckla sina matematiska färdigheter.   
 
I Nämnaren Tema. Matematik från början (2000) står att läsa, att genom att låta eleverna 
arbeta i grupper istället för individuellt får samtalet på ett naturligt sätt en framträdande roll. 
För att gruppen ska lyckas lösa problemet måste eleverna kunna lyssna på varandra och sätta 
sig in i någon annans sätt att tänka. Lika viktigt är att kunna berätta om och argumentera för 
sina tankar och lösningsförslag. Genom ett sådant här samspel väcks nya tankar och idéer, och 
eleverna får ta del av andra synsätt, strategier och perspektiv på problemet som de inte skulle 
ha fått om de suttit ensamma med uppgiften. Även Ahlberg (1995) skriver om hur elever som 
får arbeta i grupp, och därför får möjligheten att diskutera och argumentera, kan utnyttja hela 
sin kapacitet och få nya insikter och kunskaper de inte skulle ha uppnått om de arbetat enskilt. 
Dessa kunskaper internaliseras sedan så varje elev även kan använda dem när denna arbetar 
ensam. 
 
Samtliga ovan beskrivna källor är eniga om att matematik måste ”talas”. De flesta av källorna 
menar att genom att arbeta mycket i grupp så byggs språket vidare utifrån varje elevs nivå.   

��$�	%���������������	

Vi menar att användandet av skönlitteratur i matematikundervisningen skapar goda 
förutsättningar för ämnesintegrering med skolans övriga ämnen. Kursplanen för matematik tar 
upp matematikens närhet till andra ämnen (Skolverket, 2000) och då en av våra 
frågeställningar handlar om metodens stöd i kursplanen menar vi att några rader om 
ämnesintegrering är av intresse. 
 
I den undervisning som förekommer i skolan idag ingår flera moment som är svåra att placera 
under de traditionella ämnena. Detta plus att de kunskaper eleverna förväntas inhämta i sin tur 
kräver kunskaper inom en rad andra områden och ämnen, har lett till nya arbetssätt med mer 
ämnesintegration. Det har blivit naturligt att arbeta tematiskt (Löwing & Kilborn, 2002).  
 
I Lpo 94 står det under Rektorns ansvar att läsa: 
 

”undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att    
uppfatta större kunskapsområden som en helhet, ämnesövergripande 
kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen.”   

      (Skolverket, 2000) 
 
Imsen (2000) tar upp Bruners strukturbegrepp. Detta går ut på att undervisningen är utformad 
på just ett sådant sätt att eleverna kan se ett sammanhang mellan dels de olika ämnena och 
dels med problem de kan stöta på i vardagslivet. Bruner menade att om eleverna har förståelse 
för ett ämnes struktur, kan de till detta koppla andra erfarenheter och kunskaper och på så sätt 
få en större förståelse för ämnet i sig.  
 
Det gemensamma för de källor som vi använt oss av är helhetssynen, som innebär att alla 
skolämnen hänger samman. Vi menar att Bruners strukturbegrepp (Imsen, 2000) handlar om 
ämnesintegrering som beskrivet av Löwing och Kilborn (2002). 
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Synen vi har på den undersökta metoden (som beskrivs i kapitel 3) bygger till stor del på 
problemlösning. Nedan följer av den orsaken en beskrivning av problemlösning och de följder 
detta arbetssätt för med sig, så som varierad undervisning och ökad motivation som berör en 
av våra frågeställningar. 
 
Hagland, Hedrén och Taflin (2005) poängterar vikten av en varierad undervisning för att 
skapa arbetsglädje i klassrummet. De menar att problemlösning är ett sätt att uppnå just detta. 
Då elever arbetar med problem upptäcker de ett behov av kunskaper inom olika delar av 
matematiken, vilket skapar motivation att lära sig mer. Eleverna får även träna sig i att sortera 
och använda de kunskaper de redan besitter och även fördjupa sig i dessa.  
 
Författarna menar att problemlösning utvecklar en mängd olika kunskaper. Eleverna tränar sin 
förmåga att tänka kreativt, självständigt, logiskt, systematiskt och strukturerat. Detta leder till 
att eleverna bygger upp och samlar på sig tanke- och lösningsstrategier de senare kan använda 
sig av då de möter problem i vardagen eller arbetslivet (Hagland, Hedrén, Taflin, 2005). 
 
En vanlig uppfattning om matematik är enligt Emanuelsson m.fl. (2002), att detta är ett 
abstrakt ämne som en person inte har någon egentlig nytta av i vardagens aktiviteter och de 
problem personen där kan tänkas stöta på. Ändå är det övergripande målet med 
matematikundervisningen i skolan att rusta eleverna med de kunskaper som behövs för att 
kunna ta del av information samt just att kunna fatta goda beslut då de ställs inför olika val 
eller problem i vardagen. För att kunna uppnå detta är det viktigt att eleverna får arbeta med 
problemlösning. Inte bara hjälper detta arbetssätt eleverna att utveckla tankar, idéer, 
självförtroende, kreativitet, tålamod, logiskt tänkande med mera, det blir även en naturlig 
brygga mellan den abstrakta skolmatematiken och den konkreta vardagsmatematiken. 
Problemlösning tillåter läraren att skapa en mer individanpassad undervisning och genom att 
utgå från problem som berör elevernas intressen, kan det även vara ett sätt att väcka deras 
motivation för matematiken (Emanuelsson m.fl., 2002).  
 
Malmer (2002) tar upp tre nivåer i problemlösning: den praktiska, den muntliga samt den 
formella lösningen. 
 
Den praktiska lösningen handlar om hur eleverna praktiskt gjort för att komma fram till ett 
svar, detta oftast med hjälp av konkret, laborativt material.  
 
Den muntliga lösningen får eleverna att tänka efter vad de gjort och öva förmågan att tala 
matematik genom att de nu ska sätta ord på sina tankar och berätta för kamraterna hur de löst 
uppgiften.  
 
Den formella lösningen är då man skriver ned det eleverna kommit fram till med 
“mattespråk”. Man använder de formella, matematiska symbolerna så eleverna ska se hur de 
skriftligt kan redovisa sina tankar.  
 
Malmer (ibid.) skriver vidare att sättet att lösa problem i de här tre nivåerna är mycket viktigt, 
speciellt för elever som kanske tycker matematiken är svår och behöver se problemen på ett 
konkret sätt. Genom lärarens och kompisarnas hjälp omvandlar eleven sedan det denne 
praktiskt gjort och talat om, till en formell lösning. 
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Både Hagland, Hedrén och Taflin (2005) samt Emanuelsson m.fl. (2002) hävdar att 
problemlösning kan stimulera elevernas motivation för att utveckla sina matematikkunskaper 
genom att läraren här kan utgå från varje individs intressen. Vår uppfattning är att samtliga 
källor i detta kapitel ser matematiken som ett kreativt ämne och att denna sida av matematiken 
kan påvisas för eleverna genom arbete med problemlösning. 

��(�	)���	���	����	���	����!�����	

En av våra frågeställningar handlar om elevers motivation och lust att lära och de kopplingar 
vi finner mellan detta och den undersökta arbetsmetoden. Av den anledningen presenter vi i 
detta kapitel faktorer som påverkar motivation och lust att lära. 
 
Under åren 2001 och 2002 utförde Skolverket en nationell kvalitetsgranskning med fokus på 
lusten att lära, speciellt i matematik. Hur lusten att lära väcks och bibehålls har undersökts 
genom observationer från fältet, intervjuer, dokumentation samt en enkätundersökning. Både 
lärare och elever från förskolan till gymnasiet och vuxenutbildningen har bidragit till 
rapportens resultat som presenteras i Lusten att lära - med fokus på matematik (2003). Här i 
beskrivs nio stycken faktorer som påverkar elevers lust att lära, och vi kommer nedan 
kortfattat redogöra för dessa faktorer:  
 
Eleven förstår vad denne gör. För att elever ska känna lust att lära är det viktigt att eleverna 
får uppleva glädjen i att lyckas. Eleverna behöver känna att de vet vad de gör och märka att de 
lär sig och hela tiden kommer framåt i sin utveckling. Tvärtom tappar elever som alltid möter 
misslyckanden helt motivationen att lära och även tilltron till den egna förmågan. 
 
God självtillit. Hur eleverna ser på sig själva och sina kunskaper inom matematiken är en 
annan faktor som spelar in. Elever som har en god självtillit lyckas oftare och blir då sporrade 
att få uppleva känslan av att lyckas igen, de fortsätter därför att söka utmaningar och ny 
kunskap. 
 
Arbetet känns relevant. De uppgifter eleverna arbetar med under lektionerna bör kännas 
relevanta för eleverna och återknyta till kunskap de redan besitter. För att motivation och 
lusten att lära ska väckas, måste eleverna se att den kunskap de redan behärskar är viktig och 
är något de har nytta av både i vardagen och i deras fortsatta utveckling inom matematiken. 
 
Varierad undervisning. I rapporten framkommer vikten av en varierad undervisning. Alla 
elever lär sig på olika sätt och för att kunna tillgodose så många elevers behov som möjligt, är 
det nödvändigt att variera såväl arbetssätt och innehåll som läromedel. 
 
God kommunikation. Flera av de elever som i rapporten tillfrågats om roliga och lärorika 
lektioner, har tagit upp lektioner då de arbetat med problemlösning i grupp. Diskussioner där 
eleverna, i helklass eller i mindre grupper, får möjlighet att byta och utveckla sina egna tankar 
och idéer om till exempel olika sätt att lösa problem, främjar lusten att lära. 
 
Att eleven känner delaktighet. Elever som känner att de själva kan påverka sina studier blir 
enligt rapporten mer motiverade. Att eleverna känner att de verkligen blir tagna på allvar och 
har inflytande över till exempel innehåll och redovisningsformer, är en av de viktigaste 
faktorerna för att skapa ett lustfyllt lärande. 
 
Återkoppling. Återkopplingen efter avslutat arbetsområde bör vara varierad. Om eleverna får 
möjlighet att dela med sig av den kunskap de tillägnat sig, blir den här kunskapen mer synlig 
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även för dem själva, och detta i sin tur väcker motivationen och lusten att lära mera. 
Intervjuade lärare i rapporten är kritiska till att alltid använda sig av de traditionella proven 
som enda återkoppling. Elevernas kunskap kan testas på andra sätt och även om prov ibland 
behövs kan och bör de kompletteras med annan dokumentation av elevernas kunskap. 
  
God arbetsmiljö. Ett gott klassrumsklimat som präglas av hänsyn och respekt är viktigt. 
Arbetsro framhåller även många av de i rapporten tillfrågade lärarna som en nödvändighet för 
elevers lust att lära.  
 
Läraren. Den faktor samtliga elever i rapporten framhöll som viktigast var läraren. Bra lärare 
menar eleverna, är de lärarna som kan motivera och inspirera dem och som kan förmedla 
kunskapen på ett sätt som gör den relevant för eleverna. Bra lärare klarar även av att knyta 
undervisningen till vardagen och utgår från elevers och egna erfarenheter, inte bara från ett 
läromedel. Dessa lärare visar engagemang för sina elever och deras undervisning präglas av 
variation och flexibilitet.  
 

��*�	+��,	���	���������	���	���������	

Nedan lägger vi fram forskning berörande för- och nackdelar med läromedel. Detta för att vi i 
vår uppsats undersöker för- och nackdelar med att istället för ett traditionellt läromedel lägga 
upp matematikundervisningen utifrån skönlitteratur.  
 
I Skolverkets rapport Lusten att lära - med fokus på matematik (2003) diskuteras för och 
nackdelar med att använda sig av läromedel i matematikundervisningen. Skolverkets 
granskning visar att inget ämne är så beroende och bundet till ett läromedel som just 
matematiken. Skolverkets inspektörer menar inte att lärobok inte ska användas, utan tittar på 
hur den används och varför. Faran med att bli för knuten till ett läromedel är att 
undervisningen blir för enformig och att eleverna därför tappar intresset och motivationen för 
ämnet. Dock kan en bra lärobok som av läraren används som ett av många medel för eleverna 
att nå strävans- och uppnåendemålen leda till en positiv utveckling. Intervjuer med lärare 
pekar på två förhållningssätt till läromedel:  
 
Att det är läromedlet som styr arbetssätt och måltolkning (detta är överlägset det vanligaste av 
de två förhållningssätten), eller att det är kursplanernas mål som styr undervisningen och 
läromedlets användande. I det senare förhållningssättet är läromedlet endast en del i en 
variationsrik undervisning som tillåter lärare och elever att utnyttja sin kreativitet och fantasi 
under vägen mot uppnående- och strävansmål. Ett sådant varierat arbetssätt leder till ett 
lustfyllt lärande menar Skolverkets inspektörer.  
 
Vidare kan i rapporten läsas att matematiken i förskolan och de tidigare åren av grundskolan 
är mer praktisk och varierad, både vad gäller utformning och undervisningsmaterial. I dessa 
åldrar utgår undervisningen i större grad utifrån elevernas intressen och omvärld, även om 
läroboken även här besitter en stark position. Granskningen visar att från år 4-5 och vidare 
upp i de senare åren av grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen, har läroboken en 
större roll och dominerar nästan uteslutande undervisningen. Matematiken har i dessa åldrar, 
av både lärare och elever, reducerats till det som står i läroboken. Granskningen pekar även på 
att lektionerna i matematik i allt större grad består av individuellt arbete och att diskussioner i 
grupper eller helklass blir allt ovanligare (Skolverket, 2003).  
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Efter genomgången litteraturundersökning har vi skapat oss en bild av vad vi menar innefattas 
av metoden att använda sig av skönlitteratur i matematikundervisningen. Nedan kommer vi 
presentera vår syn på detta. 
 
Med ”skönlitteratur” menar vi till att börja med texter som inte är skrivna för att vara ett 
läromedel i matematik. Det kan således vara allt från bilderböcker och kakrecept till 
biografier och romaner.  
 
Vi ser den valda skönlitterära texten som en inspirationskälla att utgå från för att introducera 
matematiska områden, begrepp och uttrycksformer. Elevernas kreativitet utmanas då de själva 
får söka matematik och matematiska problem i texten. Problemlösning är en väsentlig del av 
metoden. Då problemen eleverna arbetar med hålls samman av en text som eleverna läst och 
bearbetat och inte bara är uppstaplade textuppgifter tagna ur luften, menar vi att ett större 
sammanhang kan synliggöras. Genom detta menar vi att matematiken blir mer relevant och 
verklighetsanknuten för eleverna. 
 
Texterna kan väljas efter elevernas intressen och därigenom skapa motivation och 
engagemang. Eleverna kan själva välja texter att arbeta enskilt med, eller så kan läraren välja 
en för klassen gemensam text. Oavsett vilken av dessa varianter läraren väljer, menar vi att 
ännu ett grundläggande steg i metoden är att eleverna får diskutera sina problem och 
lösningsförslag med varandra, i mindre grupper eller i helklass.   
 
Vi menar att metoden förutsätter integrering av i första hand svenska och matematik. 
Beroende på vilken text som väljs kan även andra skolämnen integreras med matematiken. 
 
Vi har även fått en idé kring användandet av skönlitteratur i matematikundervisningen från en 
artikel på Internet: Math month in the library (2007) skriven av Hurst and Otis. Hurst and Otis 
beskriver hur de haft matematikmånad i biblioteket med sina elever. Eleverna har t.ex. fått 
uppgiften att uppskatta hur många böcker det finns i biblioteket. Andra aktiviteter var ett 
”matematikpussel” av typen: 
 
Ta antalet små grisar i sagan 
Multiplicera med antalet X i boken Y 
Lägg till åldern på huvudpersonen i sagan om Z. 
Dividera med ….. 
o.s.v. 
 
Författarna låter eleverna utforska böcker för att de själva ska få skapa ”matematikpussel” av 
den här typen. De lyfter även fram en ny skönlitterär bok och vad det finns för matematik i 
denna varje dag. Eleverna får studera böckerna och i slutet av månaden röstar de om vilken 
bok som var matematiskt ”smartast”. 
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I detta kapitel kommer vi att argumentera för den metod vi har valt att arbeta utifrån. 
Dessutom presenterar vi genomförandet av metoden och hur vi valde respondenter och varför 
vi valde just dessa. Avslutningsvis kommer vi att redogöra för vilka etiska övervägande vi har 
tagit ställning till. 
 

$��� #����!��	
Kvantitativa och kvalitativa metoder beskrivs av Eliasson (2006) i boken ”Kvantitativ metod 
från början”. Kvantitativa metoder används för att beskriva ett problem i siffror och 
kvalitativa metoder beskriver ett problem med ord. En kvantitativ metod kan användas för att 
generalisera, t.ex. i vilken utsträckning en viss arbetsmetod används i en viss grupp. En 
kvalitativ metod går djupare in i ett problem, t.ex. hur en viss arbetsmetod används. 
 
En av de stora fördelarna med den kvantitativa metoden är att undersökaren om denne så 
önskar får ett stort underlag. Detta innebär att man kan förlita sig på att svaren stämmer 
överens med övriga delar i samma population, i större utsträckning än om man använder sig 
av färre men mer djupgående intervjuer, s.k. kvalitativ metod. För att kunna betrakta de 
inkomna svaren som tillförlitliga måste man ha ett flertal faktorer i åtanke (Eliasson, 2006). 
Dessa faktorer redovisas under kapitlet 4.3 genomförande.  
 
I vår undersökning har vi valt att använda oss av både en kvantitativ metod, enkät, och en 
uppföljande kvalitativ metod, intervjuer. Detta för att först med enkäten få en bild av i vilken 
utsträckning matematiklärarna i samtliga åren av grundskolan använde sig av skönlitteratur 
samt hur deras undervisning såg ut, hur varierad den var, om de arbetade med problemlösning 
osv. Då vårt syfte är att få en djupare insikt i matematiklärares syn på användandet av 
metoden ville vi även tala närmare med några av dem om vad de anser om metoden samt hur 
de använder sig av skönlitteratur. För att uppnå detta syfte valde vi även att genomföra 
kvalitativa intervjuer.   
 
En kvantitativ metod är vanlig när det handlar om enkätundersökningar liknande den vi har 
företagit oss. Metoden innebär att man som undersökare väljer att färdigställa exempelvis 
enkäter med (oftast) förtryckta svarsalternativ som utvalda respondenter sedan skall besvara 
(Bryman, 2001). Vi hade två syften med enkäten, dels var det att få reda på i vilken 
utsträckning som ämnesintegrering, temaarbete, skönlitteratur samt problemlösning används i 
matematikundervisningen och dels att finna matematiklärare som var villiga att ställa upp på 
en intervju kring sin matematikundervisning.  
 
En kvalitativ metod fokuserar som tidigare nämnts mer djupgående på ett specifikt problem 
(Eliasson, 2006). I denna undersökning innebär det att vi undersöker hur arbetsmetoden med 
skönlitteratur i matematikundervisningen används. Huvudsyftet med intervjuerna var att 
undersöka vilka för- respektive nackdelar som de berörda lärarna kunde se med metoden. 
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Vi har under vår verksamhetsförlagda undervisning varit både i de tidigare och de senare åren 
av grundskolan. På grund av detta har vi god kontakt med och kännedom om dessa skolor, 
varvid det kändes naturligt att först samtala med lärarna där. Efter att vi genomfört denna 
första enkätundersökning valde vi att utvidga vårt upptagningsområde till samtliga skolor i 
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kommunen. Om någon eller några av dessa lärare var villiga att ställa upp på en intervju, 
använde sig av skönlitteratur eller på annat sätt verkade intressanta för vår uppsats, följde vi 
upp dessa med intervjuer. 
 
Då vårt val av respondenter till intervjuer bygger på de svar vi fick vid enkätundersökningen 
har vi använt oss av ett så kallat bekvämlighetsurval. Det innebär att respondenterna valts ut 
från personer som för tillfället varit tillgängliga för forskaren (Bryman, 2001). Totalt var det 8 
lärare som i vår enkät svarade att de kunde ställa upp på en vidare intervju. Vi ansåg att det 
för vår undersökning var viktigt att få samtala med minst en lärare från varje åldersintervall, 
1-3, 4-6, 7-9, detta begränsade då vårt urval. Från år 7-9 skolan var det endast en lärare som 
var villig att ställa upp på en uppföljande intervju, denne var då självskriven. Vi hade en 
planering för när intervjuerna var tvungna att vara genomförda för att vi skulle ha möjlighet 
avsluta vår uppsats i tid. Av de lärare vid övriga åldersintervaller som samtyckte till intervju 
var det endast en från respektive åldersintervall som vid senare kontakt hade möjlighet att 
träffa oss under denna begränsade period. 
 

4.2.1. Pilotundersökning 
Då en enkät sätts samman finns det flera olika faktorer som bör beaktas. Frågorna måste 
utformas på ett sådant sätt att de är lättförståeliga samt har klara svarsalternativ. Oklara frågor 
eller svarsalternativ kan bidra till missförstånd eller felaktigt besvarade enkäter, något som 
kan leda till missvisande information när de insamlade svaren sammanställs. En 
genomarbetad och välstrukturerad enkät minskar dessutom risken för kompletteringar i 
efterhand, något som kan vara väldigt komplicerat och resurskrävande (Eliasson, 2006).  
 
För att försäkra oss om att våra enkätfrågor uppfattades som vi ville valde vi att göra en 
pilotundersökning av vår enkät med de lärare som vi haft som handledare under vår 
verksamhetsförlagda utbildning. Bryman (2001) skriver att när så är möjligt bör 
pilotundersökningar genomföras innan en intervju och speciellt innan en enkätundersökning. 
Syftet med en pilotundersökning är både att försäkra sig om att frågorna tolkas likvärdigt 
mellan författarna och de som besvarar frågorna och att undersökningen i stort blir bra. 
Bryman (ibid.) skriver vidare att vid intervjuundersökningar är behovet av en 
pilotundersökning inte lika stort då det hela tiden finns en intervjuare med som kan förtydliga 
och förklara. Dessutom kan personen som genomför intervjun vid behov ändra frågor som 
inte fungerat tillfredsställande till nästkommande intervju. 
 
Vi valde att inte genomföra någon pilotundersökning innan våra intervjuer då 
frågeställningarna har varit öppna och anpassade utifrån intervjuobjektets svar på enkäten. 
När pilotundersökningen av vår enkät genomfördes kom det upp en del diskussioner som 
gjorde att vi ändrade lite på enkäten. Vi hade ursprungligen tänkt intervjua de lärare som 
arbetade med eller hade synpunkter på användandet av skönlitteratur i 
matematikundervisningen och dessutom samtyckte till en uppföljande intervju. Under 
genomförandet av pilotundersökningen fick vi dock uppfattningen av att lärarna var villiga att 
ställa upp på en intervju, men intresset för att bli intervjuad kring användandet av 
skönlitteratur i matematiken var svalt. Då de inte arbetade med metoden ifråga, var lärarna 
osäkra på om de kunde bidra med, för uppsatsen, väsentlig kunskap. Under diskussioner i 
samband med pilotundersökningen märkte vi dock att lärarna hade mycket tankar kring 
användandet av skönlitteratur som vi ansåg vara av intresse för vår uppsats. För att tillvarata 
dessa tankar och synsätt valde vi att ställa frågan om samtyckande till intervju, (se bilaga 1, 
Fråga 4) som mer neutral, mer som en diskussion kring matematikundervisningen som helhet. 
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4.2.2. Enkät 
När vår slutgiltiga version av enkäten (se bilaga 1) var sammanställd hade vi fått fram fyra 
frågor. Vi genomförde enkätundersökningen vid samtliga skolor i en kommun. Skolorna som 
täcker både senare och tidigare åren av grundskolan var två år 1-3 skolor, två år 1-6 skolor två 
år 4-6 skolor och en år 7-9 skola.  
 
Den första frågan handlade om i vilken utsträckning lärarna har matematikundervisning. 
Denna fråga har inte någon direkt anknytning till vår undersökning. Däremot kan den få 
läraren att reflektera över i vilken utsträckning av den totala undervisningen som berör 
nästkommande frågor. Svaren på denna fråga redovisas ej i resultatet. I fråga två ber vi läraren 
reflektera över i vilken utsträckning de använder sig av respektive metod. Här kan läraren ha 
nytta av fråga ett. Denna fråga har vi nytta av i diskussionsdelen då den beskriver i vilken 
utsträckning läraren använder en varierad undervisning. Fråga tre har formulerats på ett sådant 
sätt att om man använder sig av en metod så skall man kortfattat kommentera hur detta sker. 
Om man då har dragit ett streck eller lämnat raden tom kommer resultatet att visa detta som 
ett nekande svar, alltså att denna metod ej används hos den undervisande läraren. Här får vi 
ett underlag till intervjufrågorna och kommer mer in på den kvalitativa delen av vår 
undersökning. 
 
Av åtta lärare som svarade på enkäten vid 1-3 skolorna var det två som samtyckte till en 
uppföljande intervju. Vid 4-6 skolorna var det även här två lärare som samtyckte till en 
uppföljande intervju, här var det 12 stycken som svarade på enkäten. Tyvärr fick vi ett mycket 
svagt gensvar från 1-6 skolorna där uppemot 30 lärare fick information om vårt syfte och vår 
arbetsuppgift men endast sex av dessa valde att deltaga. Av dessa sex så var det trots allt tre 
som var positivt inställda till en uppföljande intervju. 7-9 skolan skulle enligt våra uppgifter 
ha 10 stycken matematiklärare, här blev det tillslut fem lärare som svarade på enkäten och en 
av dessa samtyckte till en uppföljande intervju. 
 

4.2.3. Intervju 
Då vi på förhand visste att inte alla respondenter var så insatta i metoden att använda sig av 
skönlitteratur i matematikundervisning lät vi dessa ta del av de frågor som utgjorde underlag 
för intervjuerna (se bilaga 2).  
 
Intervjuerna genomfördes på de skolor där lärarna arbetade. Intervjuerna spelades i på band 
och transkriberades. Den av oss som inte intervjuade förde minnesanteckningar under tiden. 
Det transkriberade materialet analyserades utifrån våra frågeställningar och syftet med 
undersökningen. Intervjuerna tog cirka 30 minuter, utom den med år 7-9 läraren som endast 
varade i cirka 10 minuter. Detta då läraren ifråga inte hade så mycket tankar kring metoden, 
men denne lärare var den enda år 7-9 lärare som hade möjlighet att medverka i en intervju.  
 
Vi inledde samtliga intervjuer med att fråga hur lärarna använder sig av styrdokument och 
kursplaner vid val av såväl lärobok som val av annat material. Dessa frågor var ämnade att ge 
svar på om det är de krav som staten ställer på olika ämnen för skolans verksamhet som styr 
val av undervisningsmaterial. Frågan om vilka faktorer som påverkar elevernas motivation 
vid lärarnas undervisning syftade till att få lärarna medvetna om sin egen 
undervisningssituation. Detta för att eventuellt få dem att reflektera kring skönlitteraturens 
möjligheter i matematikundervisningen med dess för- alternativt nackdelar. Det här följdes 
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upp med frågan om de ansåg det möjligt att införa skönlitteratur i sin undervisning. Om de på 
enkäten svarat att de använde sig av metoden frågade vi istället om de såg några brister 
respektive fördelar med metoden. 
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Tillsammans med vår enkät skickade vi ut ett brev där vi kort berättade vilka vi var och vad 
undersökningen hade för syfte (se bilaga 1). De lärare som besvarade enkäten visste således 
orsaken till vårat intresse av hur de arbetade med sin matematikundervisning och de som ville 
kunde kontakta oss med frågor, eller om de senare var intresserade av att ta del av den färdiga 
uppsatsen. Det var möjligt för  lärarna att svara anonymt om de så önskade. Endast de lärare 
som var villiga att ställa upp på en uppföljande intervju kring sin matematikundervisning 
ombads lämna uppgifter om hur vi skulle kunna kontakta dem om en sådan intervju blev 
aktuell.  
 
Allt som uppkom under våra samtal med lärare behandlades konfidentiellt och ingen utöver 
oss själva hade möjlighet att se de ifyllda enkäterna eller transkriptionerna från intervjuerna. 
 
Innan vi delade ut enkäterna till de berörda lärarna vid en av år 1-3 skolorna hade vi en 
diskussion med skolans rektor. Hon gav oss information kring vilka pedagoger på skolan som 
vår undersökning skulle ha nytta av samt hur vi smidigast kom i kontakt med dessa. Vid de 
skolor som undervisar år 4-6 respektive 7-9 fick vi kontakt med en av matematiklärarna som 
åtog sig att lämna över enkäterna till skolans övriga matematiklärare.  
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Detta kapitel presenterar resultaten av vår enkätundersökning i tabellform. Efter varje tabell 
analyserar vi de resultat vi erhållit. Resultaten och analys av de intervjuer vi genomfört med 
lärare som undervisar i samtliga åren av grundskolan avslutar detta kapitel. 
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Resultaten som redovisas i nedanstående tabeller visar de svar som vi erhållit av fråga två och 
tre. Den första rutan visar vilket skolår som läraren undervisar i samt hur många av de totalt 
utdelade enkäterna som vi fick åter. Därefter visar de fördelningen på erhållna svar utifrån 
respektive delfråga.  

5.1.1. År 1-3 skolor 
Tabell 1. Sammanställning av hur lärarna på år 1-3 skolan besvarade frågan om hur deras 
undervisning ser ut (se bilaga 1). 
 
Skola år 1-3, n = 8 (9) Varje Flera Enstaka Inga 
Genomgång på tavlan 3 5   
Elever arbetar individuellt 5 3   
Elever arbetar i grupp  2 6  
Annat material än 
läroboken 

 5 3  

 
Vi kan se att genomgång på tavlan samt att eleverna arbetar individuellt dominerar över 
grupparbete och arbete med annat material än läroboken.  
 
Tabell 2. Hur många av lärarna på år 1-3 skolan som använder sig av varierad undervisning. 
  
Skola år 1-3, n = 8 (9) Använder Använder ej 
Temaarbete 6 2 
Ämnesintegrering 6 2 
Skönlitteratur 2 6 
Problemlösning 7 1 
 
Vi ser här att lärarna i år 1-3 skolan har en varierad matematikundervisning där de använder 
sig av temaarbete, ämnesintegrering och problemlösning. Dock används inte skönlitteratur i 
någon större utsträckning. Detta kan innebära att lärarna ifråga inte är bekanta med 
arbetssättet, eller att de ser för många nackdelar med att använda skönlitteratur i matematiken. 

5.1.2. År 1-6 skolor 
Tabell 3. Sammanställning av hur lärarna på år 1-6 skolan besvarade frågan om hur deras 
undervisning ser ut (se bilaga 1). 
 
Skola år 1-6, n = 6 (30) Varje Flera Enstaka Inga 
Genomgång på tavlan 3 2 1  
Elever arbetar individuellt 5 1   
Elever arbetar i grupp 1 3 2  
Annat material än 
läroboken 

1 4 1  
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Av tabell 3 och 4 ser vi att det på dessa skolor är ett stort bortfall vilket medför att det är svårt, 
för att inte säga omöjligt, att dra några större slutsatser om hur matematikundervisningen ser 
ut. Om vi trots allt ska ge oss på ett försök till analys ser vi att lektionerna till största del 
består av individuellt arbete. Många av lärarna har placerat sina svar i ”flera” kolumnen vilket 
vi tolkar som att lektionerna är varierade. Vilket även styrks i tabell fyra där majoriteten 
använder sig av de arbetssätt som vi frågar om. 
 
Tabell 4. Hur många av lärarna på år 1-6 skolan som använder sig av varierad undervisning. 
 
Skola år 1-6, n = 6 (30) Använder Använder ej 
Temaarbete 5 1 
Ämnesintegrering 5 1 
Skönlitteratur 4 2 
Problemlösning 5 1 
 

5.1.3. År 4-6 skolor 
Tabell 5. Sammanställning av hur lärarna på år4-6 skolan besvarade frågan om hur deras 
undervisning ser ut (se bilaga 1). 
 
Skola år 4-6, n = 12 (12) Varje Flera Enstaka Inga 
Genomgång på tavlan  5 6 1 
Elever arbetar individuellt 5 7   
Elever arbetar i grupp 1 3 8  
Annat material än 
läroboken 

1 4 7  

 
Vi ser här att eleverna överlag arbetar mer individuellt än i grupp. Vad som är 
anmärkningsvärt är att observera spridningen av svar. En lärare anger till exempel att denne 
aldrig har genomgångar på tavlan. En lärare låter varje lektion eleverna arbeta i grupp och en 
lärare anger att denne varje lektion använder sig av annat material än läroboken. Vi ser detta 
som ett tecken på att lärare har en stor möjlighet att variera sin undervisning utifrån eget 
tycke.  
 
Tabell 6. Hur många av lärarna på år 4-6 skolan som använder sig av varierad undervisning. 
 
Skola år 4-6, n = 12 (12) Använder Använder ej 
Temaarbete 7 5 
Ämnesintegrering 11 1 
Skönlitteratur 0 12 
Problemlösning 10 2 
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5.1.4. År 7-9 skolan 
Tabell 7. Sammanställning av hur lärarna på år 7-9 skolan besvarade frågan om hur deras 
undervisning ser ut (se bilaga 1). 
 
Skola år 7-9, n = 5 (10) Varje Flera Enstaka Inga 
Genomgång på tavlan  5   
Elever arbetar individuellt 4 1   
Elever arbetar i grupp  1 3 1 
Annat material än 
läroboken 

  4  

 
Här ser vi tydligt att lektionerna domineras av individuellt arbete och läroboken. Vi tycker att 
det är anmärkningsvärt att det är så få att en så liten del av lärarna låter eleverna arbeta i 
grupp. Om vi tittar på tabell åtta däremot så menar lärarna att de arbetar mycket med 
problemlösning och ämnesintegrering. Temaarbete förekommer också i viss utsträckning. 
Med detta resultat funderar vi på vad lärarna menar med problemlösning och framförallt 
ämnesintegrering då samtliga lärare svarar att de arbetar med annat material än läroboken vid 
enstaka tillfällen. Är matematikboken så väl utarbetad för ämnesintegrering? 
 
Tabell 8. Hur många av lärarna på år 7-9 skolan som använder sig av varierad undervisning.  
 
Skola år 7-9, n = 5 (10) Använder Använder ej 
Temaarbete 3 2 
Ämnesintegrering 4 1 
Skönlitteratur 0 5 
Problemlösning 5 0 
 

5.1.5. Sammanställning av samtliga enkäter 
Tabell  9. Sammanställning av hur samtliga lärare besvarade frågan om hur deras 
undervisning ser ut (se bilaga 1). 
 
Alla skolor, n = 31 (61) Varje Flera Enstaka Inga 
Genomgång på tavlan 6 17 7 1 
Elever arbetar individuellt 19 12 0 0 
Elever arbetar i grupp 2 9 19 1 
Annat material än 
läroboken 

2 13 14 0 

 
Individuellt arbete dominerar till stor del grundskolans matematikundervisning. Grupparbete 
förekommer, dock i en väldigt liten utsträckning. Vi ser ändå att annat material än läroboken 
används i relativt stor andel av lektionerna. Rörande temaarbete, ämnesintegrering och 
problemlösning ser vi att dessa används av de flesta lärarna. Kommenteras bör att vi ur 
enkäten inte kan få fram i vilken omfattning dessa används. Vi kan även se att det är en klar 
majoritet av lärare som inte använder sig av metoden. 
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Tabell 10. Sammanställning av hur samtliga lärare besvarade fråga 3. 
 
Alla skolor, n = 31 (61) Använder Använder ej 
Temaarbete 21 10 
Ämnesintegrering 26 5 
Skönlitteratur 6 25 
Problemlösning 27 4 
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Resultatet från intervjuerna blir ett underlag för att i analysen se skillnader respektive likheter 
mellan de olika åren av grundskolan. 
 

5.2.1. Hur används kursplanen vid val av lärobok? 
Den intervjuade läraren vid år 1-3 skolan säger att läroboksförfattarna utgår från 
styrdokumenten. De faktorer som läraren uppger påverkar valet av lärobok i större grad än 
styrdokumenten är istället hur läraren vill arbeta och kommunens ekonomi. 
 
Läraren vid år 4-6 skolan uppger att det till största delen är erfarenheten som avgör valet av 
lärobok och inte kursplanen för matematik.  
 

”Det är ju inte så att vi sitter å läser dom å sen väljer mattebok/.../man tittar ju i 
matteboken å sätter sig in i hur det här kommer att fungera men det är ju egentligen 
mer utifrån erfarenhet.”  
     (intervju 1) 

 
Läraren vid år 7-8 skolan svarar att valet av lärobok till stor del styrs av ekonomi och att 
styrdokument och kursplaner snarare används som redskap vid förhandlingar om nya 
läromedel.  
 

”Ja, vi tittar väl på det som vi tycker passar. Så vi tar upp det när vi förhandlar”  
      (intervju 3) 
 

5.2.2. Hur används kursplanen vid val av annat material än läroboken? 
Annat material än läroboken menar 1-3 läraren till största delens väljs utifrån den 
gemensamma kursplanen som utarbetats av samtliga skolor i kommunen. 
 
Läraren vid år 4-6 uppger att det är erfarenhet som styr valet av annat material än läroboken 
och inte kursplanen för matematik.  
 
År 7-9 läraren säger att annat material än läroboken som används är material som denne 
producerat själv eller om han skulle hitta något övrigt som passar in i det de för tillfället 
arbetar med i läroboken. 
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5.2.3. Vilka faktorer anses påverka elevers motivation? 
Vilket humör eleven är på för dagen påverkar, enligt 1-3 läraren, dennes motivation för 
ämnet. Vidare uppger läraren att elever som är duktiga på matematik tycker att det är roligt. 
Läraren säger att det är ju allmänt så att om en person har svårt för något så upplevs det som 
tråkigt. Fler motivationshöjande faktorer som tas upp av läraren är konkret material, en lagom 
nivå samt lärarens roll.  
 
Läraren vid år 4-6 skolan anger flera faktorer som motivationshöjande för eleverna. Dessa 
faktorer kan vi kategorisera enligt följande:  
Positiv- negativ förstärkning – Morot eller ”bestraffning” 
Varierad undervisning – lärarens planering 
Varierat arbetssätt – Individuellt arbete eller arbete i grupp 
 
År 7-9 läraren framhåller framför allt variation som motivationshöjande enligt hans 
erfarenhet. Han understryker att olika elever och elevgrupper motiveras på olika sätt:  
 

”Sen beror det ju på grupp till grupp också som passar. Vissa grupper vill ju ha det 
väldigt strikt på samma sätt som vissa vill att det ska va mera olika.”  
     (intervju 3) 

 

5.2.4. För- och nackdelar kring skönlitteratur i matematikundervisningen  
En nackdel som läraren vid 1-3 skolan uppger är elevernas läsförståelse samt grundläggande 
matematikkunskaper i de lägre åldrarna är begränsade för detta arbetssätt. För att komma runt 
problemet med begränsad läsförståelse nämner läraren att de böcker hon använder sig av är 
rikt illustrerade och matematiken kan baseras på bilderna istället för texten. Att utmana 
eleverna individuellt är också en nackdel som läraren ser med metoden. Läraren säger att 
eleverna i en klass ligger på så olika nivåer att eleverna som har lätt för matematik löser 
problemen som läraren har gett dem innan elever som har lite svårare för matematiken ens har 
hunnit börja fundera på problemet. Om eleverna däremot arbetar i sina läroböcker menar 
läraren att skillnaden inte blir lika tydlig. En fördel som läraren nämner är den att eleverna har 
olika lösningar på uppgifter som de kan delge varandra. 
 
Läraren vid år 4-6 skolan ser både för- och nackdelar med användandet av skönlitteratur i 
matematikundervisningen. Fördelar skulle kunna vara, enligt läraren, att eleverna får en ökad 
begreppsuppfattning och verklighetsanknytning under förutsättning att den skönlitteratur som 
används är relevant i sammanhanget. Läraren tror att nackdelarna kan vara att det är svårt att 
planera och lägga upp undervisningen utifrån skönlitteratur. Framförallt för att det enligt 
lärarens tro kräver mycket extratid. Elever som har problem med läsförståelsen och de som är 
svaga i matematik tror läraren kan missgynnas av en allt för komplicerad arbetsmetod. År 7-9 
läraren har inte funderat på hur skönlitteratur skulle passa in i hans undervisning och hade 
inga tankar kring ämnet. 
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Vid resultatet av våra enkäter kan vi se att det har varit ett bortfall på nästintill exakt 50 %, 30 
av 61. Till största delen beror detta på att den skola som hade flest antal verksamma 
matematiklärare var den skola där minst andel lärare valde att besvara enkäten, 6 av 30, och år 
7-9 skolan där bortfallet var 50%, 5 av 10. Detta trots att vi hade informerat lärarna under ett 
möte om vilka vi var och vad vi hade för syfte med vår uppsats.  
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I detta avslutande kapitel diskuterar vi de resultat som kom fram då vi genomförde vår 
enkätundersökning samt våra intervjuer. Detta relateras till den teoretiska bakgrunden för vår 
uppsats, som vi presenterat ovan.  
 

(���	������������	

Våra intervjuer visar att det som styr lärarnas val av läromedel inte i första hand är 
styrdokument och kursplaner, utan snarare deras erfarenhet samt hur läraren personligen vill 
lägga upp sin undervisning. De intervjuade lärarna uppger även skolans ekonomi som en 
betydande, kanske till och med en avgörande faktor i valet av läromedel. Intervjuerna visar 
vidare att lärarna tar förgivet att läromedelsförfattaren lagt upp läromedlet utefter gällande 
kursplan för matematik. Övrigt material som används i undervisningen väljs i sin tur många 
gånger utifrån läromedlet. Förslag på praktiska övningar eleverna kan göra anges direkt i 
läroboken, eller så väljer läraren att ta in något övrigt material om denne känner att eleverna 
behöver vidare träning inom något särskilt område. I alla fall i de tidigare åren av grundskolan 
har vi märkt att detta övriga material kan vara skönlitteratur. 
 
Inledningsvis står det att läsa i kursplanen att ett av matematikens syften är att eleven ska 
kunna tolka och använda information för att kunna fatta kloka beslut i vardagen. Elevernas 
matematikkunskaper ska alltså kunna tillämpas på vardagssituationer. De bör till exempel ur 
ett matematiskt perspektiv klara av att tolka och använda information från texter. De lärare vi 
pratat med berättar att många elever tycker att textuppgifter är svåra just för att de inte kan 
plocka ut den relevanta informationen som krävs för att uppgiften ska kunna lösas. 
 
För att till fullo kunna tillägna sig övergripande matematikkunskaper krävs det att eleverna 
ges möjlighet att tillägna sig den matematiska diskursen (Löwing, 2002). Språkets betydelse i 
matematiken har vi tidigare skrivit om. Att utveckla sitt matematiska språk är även ett syfte 
med matematikundervisningen som anges i kursplanen. Genom att använda sig av 
skönlitteratur och uppgifter baserade på varierade texter kan ett behov av samt nyttan med ett 
gemensamt matematiskt språk åskådliggöras för eleverna och därmed motivera dem att 
tillägna sig detta språk.  
 
Detta stämmer även väl in med ett av skolans strävansmål som säger att eleven: 
 

 ”inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer/.../drar slutsatser och 
generaliserar samt muntligt och skriftligt förklarar och argumenterar för sitt 
tänkande”  

     (Skolverket, 2000) 
 
I kursplanen beskrivs matematikämnets karaktär och uppbyggnad. Här står att all matematik 
har någon form av abstraktion och att problemlösning alltid haft en central plats i ämnet och 
vår enkätundersökning visar att en stor del av lärarna arbetar med problemlösning. 
Kursplanen menar vidare att för att kunna utöva matematik framgångsrikt krävs en balans 
mellan kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer samt kreativa, 
problemlösande aktiviteter. Vikten av elevernas egna erfarenheter från sin omvärld poängteras 
också då matematikens nära samband med övriga skolämnen understryks. Vi har i vår 
enkätundersökning samt i de intervjuer vi genomfört sett att ämnesintegrering används i 
samtliga år av grundskolan. Dock kommenterar några, framför allt år 7-9 lärare att detta görs i 
alltför liten utsträckning. 
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6.1.1. Egna kommentarer 
Vår uppfattning av resonemanget kring hur kursplanen används vid val av lärobok menar vi 
innebär ett minskat behov av kunskaper kring styrdokumenten. Den inställning vi mött hos de 
intervjuade lärarna känns, enligt oss, passivt. Under vår utbildning har det hela tiden 
poängterats vikten av att hålla sig uppdaterad i kursplanerna men bilden vi här fått är snarare 
att lärarna inte behöver lägga ner någon tid på detta, då det görs åt dem. Arbetssättet att 
använda sig av skönlitteratur i matematikundervisningen kräver av läraren goda kunskaper om 
kursplanens innehåll. Detta är dock tidskrävande och lärare idag kanske inte har den tiden att 
lägga ner på sin undervisning. Annars ser vi som nu satt oss in i de aktuella kursplanerna för 
matematik att användandet av skönlitteratur stämmer väl överens med flera av de föreskrifter 
som redovisas för skolans verksamhet i stort och speciellt för matematiken.  
 
Vi tolkar kursplanen som att det är viktigt att eleverna ser ett samband mellan den matematik 
de möter i skolan och den de möter i sin vardag. Detta är någonting som eleverna behöver 
tränas i och enligt oss en förmåga som tränas genom användandet av skönlitteratur. Vi menar 
även att användandet av skönlitterära texter, skapar en variation i matematikundervisningen 
och just variation är en motivationsfaktor som samtliga av de intervjuade lärarna anger. 
 
På det sätt som vi beskriver i kapitel tre att metoden används, menar vi, blir eleverna 
introducerade för den matematiska diskursen på ett för dem bekant språk. Språket i 
skönlitteratur ligger nära elevernas talspråk och det matematiska språket kan gradvis införas 
när eleverna själva märker ett behov av det. Vi menar vidare att med hjälp av metoden uppnås 
den del av strävansmålen som säger att eleven ska kunna använda sig av matematiken i 
varierade situationer genom att formulera, gestalta och lösa problem (Skolverket, 2000).  
 
Mycket av arbetssättet med skönlitteratur som vi tolkar det bygger på problemlösning och 
ämnesintegrering. Vi menar att arbetssättet ifråga integrerar på ett naturligt sätt främst 
matematik och svenska, men utifrån vilken text läraren väljer att låta eleverna arbeta med, kan 
även andra ämnen behandlas. Vi menar som Löwing och Kilborn (2002) att dagens 
skolundervisning kan gynnas av ämnesintegration. 
 
Då vi tittat närmare på de mål eleverna ska ha uppnått i slutet av år fem respektive år nio finns 
där flera mål som vi menar kan uppnås med hjälp av skönlitterära texter om man arbetar på 
det sätt som vi presenterat t.ex. att eleven ska kunna hantera och lösa vardagsproblem. Detta 
menar vi kan uppnås genom arbete med skönlitterära texter som speglar elevernas vardag. Ett 
annat mål säger att eleven skall ha en grundläggande rumsuppfattning. Enligt vår tolkning av 
metoden kan elevernas rumsuppfattning tränas både med hjälp av bilder och texter som 
beskriver olika platser, perspektiv m.m.  
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Som vi ovan redogjort för under kapitlet teoretisk bakgrund, har Skolverket (2003) i rapporten 
Lusten att lära med fokus på matematik presenterat nio faktorer som påverkar elevers lust att 
lära. Vi kommer här att diskutera dessa nio faktorer utifrån hur vi menar att de kan kopplas till 
arbetssättet att använda skönlitteratur i matematikundervisningen samt de intervjusvar vi fått. 
 
Två av lärarna vi intervjuade nämnde att elevernas varierande kunskapsnivå i såväl 
läsförståelse som matematik, kunde utgöra ett problem med arbetsmetoden vi valt att 
undersöka. Både år 1-3 läraren och år 4-6 läraren tar upp att för elever som är svaga i 
matematiken brukar, enligt deras erfarenhet, ett väldigt strikt, ”fyrkantigt” arbetssätt fungera 
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bäst. Med detta menar lärarna att dessa elever inte kan ”baka ihop” praktiskt arbete utanför 
läroboken med matematik. Eleven förstår således inte vad denne gör eller vad lektionen ska 
leda till. Just att eleven får känna att han/hon förstår och att det de arbetar med på lektionen är 
relevant kunskap för dem, är faktorer som är viktiga för att eleverna inte ska tappa lusten för 
att lära (Skolverket, 2003). Vi menar att genom att använda skönlitteratur som vi tidigare 
beskrivit det skapar detta en naturlig koppling mellan matematiken och praktiken.  
 
Elevernas egen självtillit är en motivationshöjande faktor som tas upp av skolverket (2003). 
Detta är även den första punkten som år 1-3 läraren tar upp på frågan om vad som enligt 
hennes erfarenhet påverkar elevernas motivation.  
 

”Dels är det ju dagsläget, alltså hur dom mår, framförallt deras egen kapacitet… 
Eller, är man duktig på nåt så är det ju oftast roligare om man säger så. Men är det 
svårt med nåt så är de ju svårare att bli motiverat. Det är väl känt för alla.” 

       (intervju 2)  
 
Läraren lyfter här fram vikten av att undervisningen är på rätt nivå för varje individ. 
 
Flera elever i rapporten från Skolverket (2003) tar upp grupparbete som en faktor som främjar 
deras lust att lära. Endast en tredjedel av lärarna i vår enkätundersökning anger att deras 
elever arbetar i grupp i en mer omfattande utsträckning. Resterande 20 lärare låter eleverna 
arbeta i grupp enstaka gånger eller använder sig aldrig av denna arbetsform. Vi har i flera 
källor läst om vikten av att eleverna får diskutera mycket kring problem och lösningsförslag 
för att kunna nå sin fulla kapacitet (Ahlberg, 1995). 
 
Skolverkets (2003) rapport stöder att variation i undervisningen är att förespråka när där 
påpekas att alla elever lär på olika sätt. För att kunna tillgodose så många elevers behov som 
möjligt är det nödvändigt att variera såväl arbetssätt och innehåll som läromedel. Samtliga tre 
intervjuade lärare nämner variation som en viktig faktor för att motivera och främja elevers 
lust att lära. Vår enkät visar dock att variation är betydligt vanligare i de tidigare åren av 
grundskolan än de senare som är mer läroboksbundna. Att variera matematikundervisningen 
med skönlitterära texter kan möjliggöra en sådan situation. 
 
Elever som känner att de själva har möjlighet att påverka sin undervisning blir mer 
motiverade att lära (Skolverkets, 2003). Genom att använda sig av skönlitteratur ges eleverna 
möjlighet till detta då de kan välja texter utifrån eget intresse. Även nivån på matematiken kan 
de påverka då de skapar egna problem samt väljer lösningssätt och presentation av hur de gått 
tillväga.  
 
Inte bara undervisningsform och arbetssätt bör varieras, utan även sättet som eleverna får 
återkoppling på (Skolverket, 2003). En tanke bakom det arbetssätt som vi i denna uppsats valt 
att undersöka är att eleverna ska ges mycket utrymme för diskussion. Även återkopplingen 
blir då varierad genom att det inte bara är lärarens tankar kring elevens lösningar och 
strategier som framhålls utan även resten av klassens.   
 
Vid grupparbete ges eleverna möjlighet att naturligt visa i hänsyn och respekt för varandra. 
Detta kan på sikt leda till ett bättre klassrumsklimat, som är ännu en faktor för lusten att lära 
(Skolverket, 2003). Ett bra klassrumsklimat där alla elever känner sig bekväma med att dela 
tankar och lösningar med varandra är en nödvändighet då de arbetar med 
”skönlitteratursmetoden”. Alla elever måste uppleva att de vågar säga vad de tänker och 
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tycker annars menar vi att syftet med arbetssättet faller. En nackdel som år1-3 läraren påpekar 
vid grupparbete, är att ljudnivån stiger:  
 

”Det blir ljudligt och rörigt och det kan vara svårt för en del att koncentrera sig.”  
     (intervju 2) 

 
Den faktor samtliga elever i Skolverkets (2003) rapport anger som den viktigaste faktorn är 
läraren. Detta tar även år 1-3 läraren upp. Hon pekar på vikten av att hon som lärare kan lägga 
upp sin undervisning utifrån elevernas kunskapsnivå och intresse för att på så sätt motivera 
dem att arbeta vidare. Genom lärarens kännedom om elevernas intresseområden och 
kunskapsnivå kan läraren hänvisa eleverna till de rätta skönlitterära texterna. 
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En nackdel som två av de intervjuade lärarna såg med användandet av skönlitteratur i 
matematiken är att elever med svag läsförståelse missgynnas av arbetssättet. Ett problem som 
de såg var att, för att alla elever ska kunna arbeta utifrån samma text krävs det att texten ifråga 
är så pass enkel att samtliga elever ska kunna läsa den och tillgodogöra sig dess innehåll. 
Urvalet av möjliga texter blir således begränsat. 
 
Ett sätt att vardagsanknyta matematiken på kan vara att ämnesintegrera undervisningen. På så 
sätt menar vi att matematiken skulle kunna bli mer realistisk för eleverna. De kan då se den 
praktiska nyttan av att skapa sig förståelse i ämnet. Vi menar att skönlitteratur eller texter 
överhuvudtaget i matematikundervisningen som är anpassade till elevens intresseområde 
lämpar sig väl för ämnesintegrering med flertalet för att inte säga alla ämnen. Löwing och 
Kilborn (2002) nämner också att det idag ingår flera moment i undervisningen som är svåra 
att placera under traditionella ämnen. Dessutom betonar de att eleverna förväntas inhämta 
kunskaper inom en rad andra områden och ämnen vilket leder till nya arbetssätt med mera 
ämnesintegrering. Då vi ser ämnesintegreringen med hjälp av skönlitteratur som en fördel och 
att en stor del av de lärare som i enkäten anger att de arbetar med ämnesintegrering, finns det 
stora möjligheter för att metoden kan införas i allt större utsträckning. Problemet som vi ser 
det är att metoden än så länge är allt för ”osynlig”. 
 
För lärare som tycker att det är stimulerande att arbeta med problembaserat lärande menar vi 
att det är en god idé att ta sin utgångspunkt i skönlitteratur. En rätt vald bok kan ge inspiration 
till såväl elever som lärare. Vi har under arbetets gång märkt att de viktigaste delarna av detta 
arbetssätt är diskussioner och tanken att eleverna ska få göra egna upptäckter och finna egna 
vägar för att nå fram till en lösning. Under vår tid som lärarstudenter har vi vid flertalet 
tillfällen fått höra om vikten av att diskutera och reflektera. Vi tolkar det alltså som om 
arbetssättet bygger på problemlösning. 
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Baserat på den litteratur vi läst om arbetssättet av Emanuelsson och Bergius (2000) m.fl. ser 
vi att skönlitteratur som utgångspunkt för matematikundervisningen främst används i de 
tidigare åren av grundskolan. Även vår enkätundersökning samt våra intervjuer styrker detta 
antagande.  
 
Vi anser dock att kursplanen för matematik i såväl de tidiga som senare åldrarna kan vara ett 
argument för användandet av metoden. Som vi ovan redogjort för finns där flera punkter som 
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stämmer väl överens med detta arbetssätt. Vad som även kommit fram under våra intervjuer 
är att olika åldrar medför olika begränsningar för ett sådant här arbetssätt. En faktor som år 1-
3 läraren nämner, är att elevernas matematikkunskaper är så begränsade i dessa åldrar att det 
är svårt att göra något riktigt bra. Läraren menar dock att skönlitteratur passande för dessa 
åldrar är fulla av bilder vilket hon använder sig av i stor utsträckning. År 4-6 läraren tog 
istället upp elevernas begränsade kunskaper i läsförståelse som ett problem. Båda lärarna är 
oroade för att svaga elever kan missgynnas av detta arbetssätt. Bilden vi fick av intervjun med 
år 7-9 läraren är att denne egentligen inte funderat på att lägga upp matematikundervisningen 
utifrån något annat än ett traditionellt läromedel. 
 
Vi visste att det fanns matematikböcker som var skrivna som litterära verk riktade mot elever 
i tidigare år. Det finns även litterära verk som inte är tänkta för matematikundervisning men 
som är fullt möjliga att använda i detta syfte. Däremot mot elever i de senare åren visste vi 
inte så mycket. När vi började med denna uppsats trodde vi att det skulle vara svårare att 
lägga upp matematikundervisningen utifrån en skönlitterär bok mot de senare årskurserna än 
mot de tidigare. Idag kan vi varken bekräfta eller förneka denna inställning. Vi menar att det 
till stor del har att göra med vad läraren och elevgruppen har för förutsättningar att genomföra 
denna metod. Lärarens roll i undervisningen har som redogjorts för både via lärares egna 
kommentarer och i den teoretiska delen en stor inverkan på elevernas motivation till lärande. 
Kan läraren motivera eleverna till lärande så är det enligt oss fullt möjligt att använda denna 
metod oavsett vilken årskurs man arbetar i.  
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Vi menar att det är viktigt att variera all form av undervisning för att möta så många elever 
som möjligt. Alla är vi olika och har därför skilda sätt att lära in på. Det är inte bara viktigt att 
variera innehållet utan även att skilja på individuella uppgifter såväl som grupparbeten. Under 
intervjuer har flera lärare påpekat att vissa elever tycker om och behöver lärobokens mer strikt 
uppställda tal. Vi inser att metoden att lägga upp matematikundervisningen kring 
skönlitteratur inte passar alla elever eller lärare, och därför menar vi att skönlitteratur snarare 
bör finnas med i undervisningen som ett komplement än som en ersättning för den 
traditionella läroboken. 
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Hej, 
 
Vi är två lärarstudenter från Linköpings universitet som nu skriver vårt examensarbete. Vi har 
valt att undersöka i vilken omfattning skönlitteratur används inom matematikundervisningen 
samt för och nackdelar med detta arbetssätt. 
 
Vår studie riktar sig till lärare som undervisar i matematik, både i de tidigare och senare åren 
av grundskolan.  
 
Vi ser två syften med denna enkät för det första vill vi undersöka omfattningen av 
skönlitteraturens användande i matematikundervisningen. Det andra syftet är att finna lärare 
som använder denna metod och som kan tänka sig att ställa upp på en uppföljande intervju. 
Även lärare som inte använder denna metod kan ha åsikter kring metoden som kan vara 
intressanta för vårt arbete.  
 
Tack för er medverkan 
 
Mvh 
Malin Simonsson 
Tony Lindblom 
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Bakgrundsfrågor om er matematikundervisning 
 
1. Hur många pass matematik har du per vecka? 
____________________________________ 
 
2. Hur många pass av din matematikundervisning innefattar: 
    Varje     Flera      Enstaka    Inga 
Genomgång på tavlan  ____      ____        ____      ____ 
Elever arbetar individuellt  ____      ____        ____      ____ 
Elever arbetar i grupp  ____      ____        ____      ____ 
Annat material än läroboken ____      ____        ____      ____ 
 
3. Kommentera kort om och hur du arbetar med nedanstående metoder i matematiken 
 
Temaarbete  _______________________________________________ 
Ämnesintegrering  _______________________________________________ 
Skönlitteratur  _______________________________________________ 
Problemlösning _______________________________________________ 
 
4. Jag samtycker till en uppföljande intervju kring min matematikundervisning. 
 
Nej  ______ 
Ja    ______ 
 
Om du svarar ja behöver jag kunna kontakta dig.  
Skriv då namn, skola, telefon och eventuell e-postadress.  
 
Namn:________________________________ 
Skola:_________________________________ 
Telefon:_______________________________ 
E-post:________________________________ 
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Intervjufrågor! 
 
Hur använder ni er av styrdokument och kursplaner när ni väljer lärobok? 
Hur använder ni er av styrdokument och kursplaner när ni väljer annat material än läroboken? 
Vilka faktorer anser ni påverkar elevernas motivation vid er undervisning, individuellt arbete, 
arbete i grupp, annat material än läroboken, temaarbete, ämnesintegrering, skönlitteratur och 
problemlösning? 
Anser ni att det är möjligt att införa skönlitteratur i er matematikundervisning? Vilka faktorer 
ser ni som grundläggande för ert svar? 
Kan ni se några för- respektive nackdelar med att använda skönlitteratur i 
matematikundervisningen? 

 


