
Institutionen för samhälls–  och välfärdsstudier – ISV 
LiU Norrköping 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En kartläggning 

 

    
 
 
 
 

 
 

Undervisningsmetoder i 
matematikundervisningen 

 

Peter Cederhem 

C– uppsats från Lärarprogrammet i Norrköping år 2008 

 
 



Linköpings universitet, ISV, 601 74  NORRKÖPING 

 

Institution, Avdelning 
Department, Division 
 
Institutionen för samhälls–  och välfärdsstudier 
Lärarprogrammet i Norrköping 
 

Datum 080229 
 
 
 
 

 
 
Språk 
Language 
 

 Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

 
 

Rapporttyp 
Report category 
 
Nivå examensarbete 
C– uppsats 
 

 
ISRN   LiU– ISV/LÄR– C– 08/19 – SE 
 
 
 
Handledare       
Joakim Samuelsson 
 
 

 
Titel Undervisningsmetoder i matematikundervisningen: En kartläggning. 
 
Title Teaching methods in mathematical education: A mapping.  
 
Författare Peter Cederhem 
 
Sammanfattning  
De svenska elevernas matematikresultat blir sämre år efter år, samtidigt som det enskilda arbetet blir mer och 
mer dominerande i undervisningen.  
I detta arbete presenteras åtta metoder som kan användas och som dessutom utvecklar olika matematiska 
kompetenser. Dessa metoder är bland andra grupparbeten, frontalundervisning, problemlösning och 
undervisning utomhus.  
För att nå så många elever som möjligt visar detta arbete hur viktigt det är att läraren varierar undervisningen 
och blandar de olika metoderna för att eleverna ska lyckas med matematiken.  
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1 Inledning  
Detta arbete handlar om vad dagens forskning säger om de olika undervisningsmetoder som 

lärare kan använda sig av då de ska bedriva matematikundervisning. 

Arbetet börjar med en genomgång av vad den nationella utvärderingen 2003 kommit fram till 

vad gäller den svenska skolans undervisning i matematik. Vidare kommer jag att presentera 

olika centrala begrepp som hör ihop med om en elev ska lyckas med matematiken eller ej. 

Dessa begrepp är kunskap, kompetens och affekt. 

När jag frågade min dotter, som precis hade börjat första klass, vad hon tycker om skolan 

sade hon följande: ”Matte är jättetråkigt och löjligt!”. Jag måste medge att jag blev en aning 

chockad över att hon sade som hon gjorde. För det första hade hon inte ens börjat med 

matematik i skolan och för det andra har jag och hennes mamma aldrig uttalat oss i sådana 

termer. När jag varit ute på mina praktikperioder under min lärarutbildning har jag märkt av 

att många elever har en negativ inställning till matematikämnet. ”Matte är svårt!”, ”Det är 

jättetråkigt att räkna” och ”Jag fattar ingenting av det som står i boken!” är bara några av de 

svar man kan få när man frågar elever vad de tycker om matematik.  

Många undersökningar som görs, eller har gjorts, vittnar om att det vanligaste arbetssättet 

inom matematikundervisningen är just räkning i matematikboken.1 Att dra slutsatsen att det 

enbart beror på att eleverna räknar i boken som de har den negativa inställning de har kan vara 

att generalisera för mycket, men det kan vara ett av skälen. 

Under min tid som universitetsstudent har jag både deltagit i och fått prova olika 

undervisningsmetoder och examinationsformer såsom grupparbeten, studiebesök, laborationer 

och utomhuspedagogik. Medan en metod passade mig bra var det en annan metod som 

fungerade bättre för någon annan och jag menar att det borde förhålla sig på samma sätt för 

eleverna i grundskolan.  

 

 

                                                 
1 Myndigheten för skolutveckling, Matematik – En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning 
(Stockholm: Fritzes AB, 2007), s. 27. 
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2 Bakgrund 
I Läroplanen för den obligatoriska grundskolan, Lpo 94, går det bland annat att läsa att 

”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära”.2 Detta mål att sträva mot 

verkar ha glömts bort av många matematiklärare, förhoppningsvis omedvetet, vilket är 

oroväckande. En grundbult för att lära sig något är att det måste finnas ett intresse och lust hos 

individen, något som verkar saknas hos många elever då det gäller att lära sig matematik.  

Under rubriken Skolans uppdrag står det att ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva 

lärandet.”.3 Eftersom denna uppsats kommer att presentera olika metoder som kan användas i 

undervisningen får vi förhoppningsvis klarhet i hur skapande arbete och lekfullhet kan bli 

faktorer som ingår i den annars så ”platta” matematikundervisningen.  

I kursplanen för matematik går det under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad att läsa 

att ”Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, utforskande verksamhet 

och intuition”.4 Hur ska eleverna kunna skapa och utforska i ämnet ifall det enda material de 

har att tillgå är en lärobok.  

Under vårterminen 2003 genomförde Skolverket en utvärdering av grundskolan. I 

utvärderingen ingick omkring 10000 elever och 1900 lärare på 197 skolor runt om i Sverige 

där de medverkande fick besvara kunskapsprov och delta i enkätundersökningar.  

Då forskare från PRIM– gruppen, vid lärarhögskolan i Stockholm utvärderade resultaten i NU 

03 kom de fram till att omkring 80–90 % av eleverna skulle klara uppnåendemålen, var sjätte 

elev skulle klara av att få betygen G och nästan sju procent av eleverna skulle gå ut 

grundskolan utan ett slutbetyg i matematikämnet.5

Jämfört med tidigare utredningar som Skolverket genomfört6 visade 2003 års utvärdering 

att elevernas resultat i matematik försämrats under dessa år. Dels hade den elevgrupp som 

presterar svaga resultat i matematikämnet ökat samtidigt som de högpresterande eleverna 

blivit färre. Kartläggningen visade också att en fördubbling skett av de elever som har lättare 

för att ge upp då de arbetar med svårare uppgifter.   

2003 års utvärdering pekar på att ämnet matematik är ett av de ämnen som har flest 

undervisningstimmar i veckan. Det finns så mycket forskning och studier i hur matematik ska 

                                                 
2 Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Stockholm: 
Skolverket & Fritzes AB, 1994). 
3 Lpo 94. 
4 Skolverket, Kursplaner och betygskriterier (Stockholm: Skolverket & Fritzes AB, 2002), s. 26–30. 
5 Myndigheten för skolutveckling, Matematik: en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning, s. 12. 
6 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Stockholm: Fritzes AB, 2004), s. 62–65. 
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bedrivas i skolan att det inte är där felet ligger, utan problemet är hur de goda 

undervisningsexemplen ska nå ut till både lärare och elever.7  

I den enkätundersökning som besvarades av eleverna framkom det att fyra av tio elever 

ansåg att matematik inte intresserar dem nämnvärt. Det här var en siffra som visade sig 

överensstämma med pedagogernas bild av elevernas inställning. I lärarenkäterna gick det att 

utläsa att det är få elever som faktiskt intresserar sig för ämnet, en information som blir extra 

intressant då enkätsvaren visade på att en majoritet av eleverna ändå anser att det är viktigt 

med goda kunskaper i ämnet. I kartläggningen framkom det att matematiklärarna i 2003 års 

kartläggning hade en lägre utbildning, blivit yngre samt att könsskillnaderna minskat lärarna 

emellan jämfört med utvärderingen 1992. 
Enskilt arbete har blivit ett allt vanligare sätt att bedriva matematikundervisning på och de 

gemensamma genomgångarna har blivit färre jämfört med 1992 års utvärdering.  Det är så 

pass ovanligt med genomgångar i undervisningen att närmare åtta av tio elever och sju av tio 

lärare uppskattar att det förhåller sig så. 

 Grupparbeten förekommer i så låg grad att det mer hör till undantagen i undervisningen än 

tvärtom, trots att de flesta lärare och elever visade sig positivt inställda till detta arbetssätt. 

Varför inte denna arbetsmetod förekommer i större utsträckning beror, enligt Skolverkets 

utvärdering, på flera orsaker. En av dessa kan vara att lärarna tror att det skulle vara svårare 

att nå upp till målet att alla elever ska få godkänt betyg i ämnet, men ändå vittnar många 

lärare om hur engagerade deras elever blir under grupparbeten och därför kan det tyckas som 

lite märkligt att inte fler elever får arbeta på detta sätt. Av de elever som fick möjligheten att 

arbeta i grupper var det så många som tre av fyra som angav att de var positiva till 

grupparbeten och nio av tio var dessutom nöjda med sina prestationer då de arbetade på detta 

sätt. 

Många elever vittnade om att de fått arbeta med antingen för lätta eller för svåra uppgifter 

satta i förhållande till deras räkneförmåga. I utvärderingen visade det sig också att det är 

vanligare att de högpresterande eleverna får arbeta mer enskilt än de lågpresterande och dessa 

elever blir därför understimulerade på lektionerna och hindras från att utvecklas i 

matematiken.8

För att eleverna ska få en så bra och varierad undervisning som möjligt krävs det att läraren 

är didaktiskt skicklig och har god kunskap i pedagogik, samt att han förfogar över en god och 

säker ämneskunskap, men även har ett stort intresse för sitt ämne. Det goda samtalet måste 

                                                 
7 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, s. 75. 
8 Ibid., s. 67–73. 
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innefattas i undervisningen genom att låta elever få komma till tals, diskutera och 

argumentera samt ge utrymme till reflektioner under lektionstid. Den enda feedback många 

elever i dagsläget verkar få är det facit som återfinns längst bak i läroboken. Utan en dialog 

med läraren riskerar eleverna att få en låg förståelse både för vad de gjort för fel respektive 

rätt eftersom det endast återfinns svar i facit och inga förklaringar för hur man räknar rätt.9

Sammanfattningsvis visar den Nationella utvärderingen 2003 att dagens undervisning inte 

alltid bedrivs på ett sätt som ger goda resultat. Inte heller innefattar undervisningen metoder 

som passar alla. Som det framkom i den ovanstående texten är det vanligast med 

läroboksstyrd undervisning något som uppenbarligen inte passar alla.  

 

                                                 
9 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, s. 75–76. 
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3 Syfte och frågeställningar 
Huvudsyftet med denna uppsats är att ta reda på vilka olika sätt det finns att undervisa i 

matematik. Det är av stort intresse för mig att försöka kartlägga och jämföra de olika 

undervisningsmetoderna med varandra.  

Jag vill undersöka om det finns metoder som passar bättre till vissa områden i 

matematikundervisningen eller om metoden är beroende av den undervisning som bedrivs.  

Jag har ställt följande frågeställningar i detta arbete. 

– Vilka olika undervisningsmetoder beskrivs i litteraturen och vad kännetecknar dessa? 

– Vilka fördelar respektive nackdelar har dessa metoder? 
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4 Teori  
I denna del kommer ett antal begrepp, vilka är centrala för detta arbete, att presenteras. Dessa 

begrepp är undervisningsmetod, matematisk kunskap, matematisk kompetens, affekt och 

variation i undervisningen. Varför dessa begrepp tas upp beror bland annat på att det är kring 

de som de olika metoderna presenteras. Den matematiska kunskapen och kompetensen är 

centrala begrepp just på grund av att det både är kunskap och kompetens vi vill ge våra elever. 

Detta ska ligga till grund för deras vidare utbildningar, framtida liv och så vidare. Affekt hör 

hit eftersom det har visat sig att den känsla eller inställning en elev har för ämnet är avgörande 

för hur väl denne ska lyckas att lära sig något. Avslutningsvis tas variation i undervisningen 

upp, och tanken är att med hjälp av de metoder jag presenterar i arbetet kan en lärare ge sina 

elever en varierad och förhoppningsvis positiv undervisning. 

Centrala begrepp 
 
Undervisningsmetod  
I det här arbetet kommer jag att resonera kring olika undervisningsmetoder. De flesta 

matematiklektioner innehåller en blandning av olika undervisningsmetoder. Exempelvis kan 

lektionen starta med frontalundervisning och därefter gå över till grupparbeten eller 

utomhusundervisning, eftersom en metod inte fungerar fullt ut utan inslag av en annan. Här är 

det upp till den enskilda läraren att välja hur, och på vilket sätt undervisningsmetoderna passar 

ihop med varandra och vilka kompetenser undervisningen ska utveckla. 

 För att definiera begreppet undervisningsmetod väljer jag här att ansluta mig till vad 

Marton10  anser vara en undervisningsmetod. Marton menar att undervisningsmetod är då 

läraren presenterar fakta till eleverna, ställer relevanta frågor samt svarar på deras tankar och 

funderingar om det som lektionen handlar om. En undervisningsmetod kan definieras som 

”arrangemang, de definieras i termer av aktörer, aktiviteter, artefakter, det vill säga i termer av 

vilka gör vad med hjälp av vilket.”. Det som skiljer de olika metoderna åt är det mönster som 

ingår i den metod som för tillfället används. Marton nämner olika metoder såsom 

undervisning i helklass, grupparbeten och individuellt arbete. Han skriver att det är lätt att 

hävda att elever som är aktiva i undervisningen är att föredra men man ska inte glömma bort 

att det viktigaste ändå måste vara det som blir sagt. Det som sägs vid undervisningstillfället 

måste även kunna sättas in i ett sammanhang som blir meningsfullt för den som ska lära. Det 

                                                 
10 Ference Marton, ”Om konsten att lära allt” Pedagogisk forskning i Sverige (2), (2000), s. 151–154. 
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går inte att generalisera i termer om vad som är den bästa undervisningsmetoden utan det 

måste vara det som lärs ut som bestämmer stoffet som ska ingå från gång till gång.  

Matematiken i skolan har som sitt främsta mål att eleverna ska utveckla den matematiska 

kompetensen och följande avsnitt reder upp vad begreppen betyder och innebär. 

 
Matematisk kunskap 
För att veta vilken matematisk kunskap som krävs för att en elev ska uppnå minst godkänt 

betyg skriver Löwing och Kilborn att det finns tre områden vi kan dela in baskunskaper i. 

Dessa områden är följande: 

• Nödvändiga kunskaper i matematik för hem och samhälle 

• Nödvändiga kunskaper i matematik för arbete med andra skolämnen och 

• Nödvändiga kunskaper för vidare studier i matematik.11 

Ett uppdrag som skolan har är att förbereda sina elever för livet efter grundskolan. Detta 

innebär bland annat att eleverna ska kunna planera sin hushållsbudget och göra 

överslagsberäkningar då de ska handla mat eller tapetsera ett rum. Det kan vara svårt för flera 

av dagens elever att förstå varför de, för att ta ett exempel, ska behärska algebraiska 

uträkningar. Det är sällan vi behöver använda oss av formler och algoritmer efter det att vi 

slutat grundskolan såvida vi inte ska utbilda oss vidare där djupare matematiska kunskaper 

krävs.12

Matematik är ett av skolans ämnen som ingår i praktiskt taget alla andra ämnen. Många 

gånger tenderar undervisning i matematik att bli så enkelspårig att både elever och lärare har 

svårt att se en naturlig koppling till de andra ämnena. Anstränger man sig lite går det att hitta 

matematik i samhällskunskap, idrott, träslöjd, geografi och hemkunskap för att nämna några 

av skolans ämnen men att kunna koppla den teoretiska matematiken till de praktiska ämnena 

kan ibland bli en övermäktig uppgift för eleverna. Löwing och Kilborn13 exemplifierar detta 

med att några elever skulle koka ris för tjugo personer och var då tvungna att lägga ihop dessa 

portioner i den måttabell som återfinns på paketet. Det som kan tyckas vara enkelt från början 

blev alltså väldigt avancerat och förbryllande för de elever som skulle genomföra detta.  

För att en lärare ska kunna bedöma sina elevers matematikkunskaper krävs det att denne 

väger in mer i bedömningen än rätt eller fel svar i eventuella diagnoser och prov. Att en elev 

svarat fel på en uppgift behöver inte betyda att han eller hon inte kan svaret. Därför är det 
                                                 
11 Madeleine Löwing & Wiggo Kilborn, Baskunskaper i matematik: för skola, hem och samhälle (Lund: 
Studentlitteratur, 2002), s. 24–25. 
12 Ibid., s. 26–29. 
13 Ibid., s. 29–34. 
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viktigt att lärare samtalar med sina elever för att fastställa om felet beror på att eleven har 

brister i förståelsen av den text som uppgiften innehållit eller om det kan bero på något 

annat.14

Utan, eller med liten, förförståelse i det som undervisas kan en elev få svårt att förstå vad 

läraren försöker lära ut. En elev som lär sig matematik förstår bättre och har lättare att ta till 

sig kunskapen om det i undervisningen finns ett mönster som innefattar att eleven först får 

höra om det som lärs ut, blir demonstrerad detta och sedan får teorin förklarad. Jag ska här ge 

ett exempel på vad jag menar med detta. I division kan läraren först demonstrera att ett tal, 

exempelvis 3252, som då man adderar siffrorna med varandra blir jämnt delbart med tre. I det 

här fallet innebär det att 3 + 2 + 5 + 2 blir summan tolv vilket är jämnt delbart med tre och i 

realiteten innebär detta att ursprungstalet också går att dividera med siffran tre. Om läraren 

sedan låter sina elever få testa sig fram och undersöka regeln ett antal gånger kommer de ha 

det lättare att minnas regeln.15

Eftersom man lär sig matematik kumulativt, som innebär att ny kunskap bygger på vad man 

redan lärt sig, krävs det att eleverna har lärt sig detta så pass bra att de behärskar den tidigare 

kunskapen. Dessutom är det troligast att eleverna förstår den tidigare kunskapen bättre när 

den lär sig något nytt.16

För att kunna ge eleverna den kunskap de har rätt att få måste läraren kunna tänka sig in i 

elevernas perspektiv. Detta innebär att läraren utgår från varje elev och reflekterar över vad 

som krävs för att lära ut samma sak på olika sätt beroende av individernas olika förkunskaper. 

Vidare är det viktigt att läraren använder sig av ett språk som konkretiserar vad eleverna ska 

lära sig och dessutom omvandlar den aktuella undervisningen till deras verklighet. Dessutom 

är det viktigt att läraren behärskar det didaktiska hantverket samt att denne är väl medveten 

både om det ämnesinnehåll som men även att denne är på det klara med vad som kommer att 

läras ut längre fram i matematikundervisningen.17.  

 

Matematisk kompetens  

Matematisk kompetens kan sägas innefatta en mängd saker. Några av dessa är förmågan att 

använda matematiska metoder och begrepp, kunna tillämpa matematik i nya situationer, 

                                                 
14 Martin A. Simon, ”Key Developmental Understandings in Mathematics: A Direction for Investigating and 
Establishing Learning Goals”, Mathematical thinking and learning, 8(4), s. 368. 
15 Simon., s. 365. 
16 NCM, Hög tid för matematik (Göteborg: Göteborgs universitet, 2001), s. 66. 
17 Madeleine Löwing, Matematikundervisningens dilemman (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 90. 
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vardagsanknyta matematiken och känna en säkerhet då man utför de enklare 

standardmetoderna då man räknar. Den matematiska kompetensen eller mognaden är inte en 

egenskap utan något som kan förvärvas och utvecklas och att utveckla detta bör vara något 

som skolans matematikundervisning ska sträva mot.18  

I en rapport från NCM19  har ett antal aspekter på vad matematisk kompetens innebär 

sammanställts och med dessa i åtanke kan läraren bli hjälpt då han planerar sin undervisning. 

De aspekter som tas upp i rapporten återfinns i den tabell jag sammanställt nedan. 

 
Tabell 1 Matematisk kompetens  

Aspekt Innebörd 

Produktivt  

förhållningssätt 

Att se matematik som meningsfull, användbar 

och värdefull, parat med stark tilltro till den egna förmågan att utöva matematik i 

vardagsliv, samhällsliv, kommande studier och yrkesliv 

Helhetsperspektiv 

 

Att se matematikens roll, värde och egenvärde i ett historiskt, kulturellt och 

samhälleligt perspektiv 

Begreppslig förståelse Att begripa innebörden av matematiska begrepp och operationer samt känna till 

hur dessa bildar sammanhängande nätverk 

Behärskande av 

procedurer 

Att på ett flexibelt, precist och effektivt sätt tillämpa olika slags procedurer. 

Kommunikations–  

förmåga 

Att i tal och skrift kunna diskutera och argumentera kring frågeställningar i 

matematik 

Strategisk kompetens Att formulera, representera och lösa matematiska 

problem – såväl inommatematiska som från vardag och tillämpningar 

Argumentations– 

förmåga 

Att tänka logiskt och reflektera, samt förklara, troliggöra och berättiga 

matematiska påståenden 

                          

Affekt  

Skolmatematiken är ofta förknippad med känslor. Antingen är man positivt eller negativt 

inställd och detta påverkar möjligheterna för eleverna att lyckas med skolarbetet. Olof 

Magne20  benämner affekt som ett antal olika företeelser och jag väljer här att presentera 

några av de benämningar som han tar upp. Dessa företeelser eller benämningar är stress, 

ängslan, ångest, lust kontra olust, hämning och självkänsla. Problemet med de affektiva 

känslorna inför skolmatematiken är att de sällan uttrycks i positiva termer utan det normala är 

                                                 
18 NCM, Hög tid för matematik, s. 66–67.  
19 NCM, Hög tid för matematik, s. 43. 
20 Olof Magne, Att lyckas med matematik i grundskolan (Lund: Studentlitteratur, 1998), s. 79–80. 
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att man avskyr, har ångest över eller rent av hatar matematik. De negativa affektiva känslorna 

kan yttra sig i fysiska uttryck såsom illamående och kallsvettningar i samband med 

undervisningen.  

Det finns som sagt elever som upplever panikartade känslor i samband med 

matematikundervisningen. Problemet ligger inte i första hand hos dessa elever utan beror mer 

på att skolan misslyckats i sitt uppdrag att anpassa undervisningen för dessa elever. Genom att 

läraren blandar in olika undervisningsmetoder i sin undervisning kan detta resultera i att de 

elever som är mest negativt inställda till matematik ändrar sin inställning till 

undervisningen.21

För att kunna tillgodogöra oss kunskapen på bästa sätt skiljer Marton och Säljö på 

ytinlärning och djupinlärning. Beroende på vilka krav eleverna känner syns en skillnad i vad 

de lär sig och presterar under ett lektionspass. I en studie22 visade det sig att vad som avgör en 

elevs prestationer är beroende av hur intresserad den är, om den upplever ängslan eller helt 

enkelt känner sig hotad av någon anledning. En elev som upplever ängslan för matematik, är 

dåligt motiverad eller upplever sig hotad av yttre faktorer åstadkommer alltid en ytinlärning 

medan de elever som inte upplever något av det ovanstående alltid tillgodogör sig en 

djupinlärning. För att påverka sina elevers inlärning vilar det ett stort ansvar på läraren. Det är 

pedagogen som har ansvaret för att främja en god inlärningsmiljö i klassrummet.  

För att kunna påverka elevers negativa inställning till matematiken är det viktigt att 

föräldrarna är engagerade i barnens lärande. Det finns en risk i att föräldrar som har en 

negativ inställning till matematik påverkar sina barns inställning till ämnet. Om skolan kan få 

föräldrarna att engagera sig i sina barns studier kan detta resultera i att eleverna får en större 

tilltro till sin räkneförmåga. En förutsättning för att en elev ska få en positiv inställning till 

ämnet och därigenom ha en lust att fortsätta studera matematik är att hon har en god 

självkänsla och tillit för sitt matematiska kunnande. De som kan påverka eleverna att bli 

positivt inställda till ämnet är de personer som finns runt barnen såsom föräldrar och lärare.23

För att undvika om eleverna får negativa känslor för matematik måste läraren tänka på hur 

den lägger upp sin undervisning och vara noga med att inte utsätta sina elever för situationer 

där de känner sig bortgjorda inför kamraterna, såsom att misslyckas att svara på en fråga inför 

resten av klassen. Dessutom är det viktigt att eleverna känner att de blir utmanade med 

uppgifter som ligger på deras kunskapsnivå. Genom att låta en elev få lyckas med något som 
                                                 
21 Frank Smith, The glass wall: Why Mathematics Can Seem Difficult (New York: Teachers College Press, 
2002), s. 152. 
22 Ference Marton, Dai Hounsell & Noel Entwistle, Hur vi lär (Stockholm: Bokförlaget Prisma, 2000), s. 72–76. 
23 NCM Nämnaren TEMA – Familjematematik (Göteborg: Göteborgs Universitet, 2004), s. 13. 
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den ansträngt sig för, kan resultera i att denne kan bli hjälpt av att inse att ett misslyckande går 

att rätta till. Bara för att eleven misslyckas en gång betyder inte detta att så behöver vara fallet 

i framtiden.24

Språkliga brister kan också öka på de negativa känslorna för matematiken. Det kan vara 

elever med annan kulturell bakgrund eller som av andra orsaker brister i det svenska språket 

och som kan få problem med de textuppgifter som finns i matematikboken. Det är av stor vikt 

att de elever som brister i det svenska språket får använda sig av det språk de behärskar bäst.25  

 

Variation i undervisningen  

I de flesta fall i matematikundervisningen kombinerar lärare olika metoder men de gör så i 

varierande grad. Om man jämför elevers uppfattning och intresse för matematik mellan 

grundskolans tidigare och senare år, går det att se en stor skillnad i elevernas inställning till 

matematikämnet. I de lägre åren är det inte alls ovanligt att eleverna får använda sig av alla 

sinnen då de lär sig att räkna och det är i dessa åldrar som matematiken ses som ett av de 

populäraste ämnena av många elever. Det är när matematiklärarna frångår det arbetssätt som 

används i de tidigare åren som även lusten att lära sig matematik gradvis försämras. Det är 

inte alls ovanligt att inställningen till ämnet förändras så tidigt som i årskurs tre i vissa skolor 

men det vanligaste är att skillnaden syns tydligast först omkring år fem och uppåt och många 

elever vittnar då om att matematik börjar bli svårförståeligt och krångligt. En orsak till denna 

förändring är att undervisningen nästan uteslutande blir läroboksberoende med vissa inslag av 

genomgångar, diagnoser och prov under dessa år. 26

Flera författare trycker på hur viktigt det är att vardagsanknyta matematikämnet. Ett sätt att 

få eleverna att känna att matematiken är meningsfull är då läraren anpassar undervisningen till 

den verklighet eleverna möter efter skoldagen. Genom att möta barnen där de befinner sig och 

sammankoppla lektionerna till deras vardagliga liv kan läraren utnyttja det som händer 

utanför skolan i undervisningen. Genom att arbeta på detta sätt kan man få eleverna att känna 

att matematiken blir meningsfull vilket kan medföra att de anstränger sig mer för att lösa de 

uppgifter de fått.27

                                                 
24 Markku S. Hannula, Affect in mathematical thinking and learning (Finland: University of Turku, 2004), s. 58. 
25 Skolverket, Minoritetselever och matematikutbildning – en litteraturöversikt (Stockholm: Fritzes AB, 2001), s. 
11. 
26 Skolverket rapport 221, Lusten att lära –  med fokus på matematik (Stockholm: Fritzes AB, 2003), s. 16–20. 
27 Nämnaren Tema, Matematik – ett kommunikationsämne (Göteborg: Göteborgs universitet, 1996), s. 14. 
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5 Metod  

Litteraturstudie  

När jag skulle skriva detta arbete stod mitt val mellan att göra en kvalitativ 

intervjuundersökning, en kvantitativ enkätundersökning eller en litteraturstudie. Mitt val föll 

till slut på att genomföra en litteraturstudie och det främsta skälet till detta är att jag genom att 

studera den empiriska litteratur som finns på området kan få de bästa svaren på mitt syfte och 

dess frågeställningar. En litteraturstudie innebär att det är författaren som väljer ut den 

litteratur som ska ingå i arbetet och som representerar det område som ska belysas. Det är 

viktigt att författaren väljer ut litteraturen med omsorg samtidigt som han funderar noga över 

vad som i slutändan kan vara intressant att ha med i det färdiga arbetet.  Det är uppsatsens 

frågeställningar som avgränsar innehållet i studien och litteraturen belyses utifrån det som är 

avsikten med arbetet. Innehållet som en litteraturstudie i slutändan kommer bestå av beror på 

vilken infallsvinkel det är skrivet utifrån.28 Detta arbete är skrivet utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv och det beror dels på att Lpo 94 vilar på detta perspektiv men även att jag anser 

detta sätt att bedriva undervisning på generellt är det bästa. Det finns självklart elever som 

skulle behöva exempelvis ett behavioristiskt synsätt jag har gjort avvägningen att skriva just 

utifrån det sociokulturella perspektivet. 

 

Sökning av litteratur 

När jag väl bestämt mig för vad jag skulle skriva om började jag se över vilken litteratur som 

skulle ingå i arbetet. Dels har jag under mina fyra år på universitetet själv samlat på mig en 

relativt diger samling böcker och av dessa består en dryg tredjedel av den litteratur som ingår 

i detta arbete. Vidare har jag sökt litteratur på Linköpings universitetsbibliotek samt i Libris. 

De sökord jag då använde mig av var bland annat matematikundervisning, 

undervisningsmetoder, affektiva känslor men även utomhuspedagogik, problemlösning med 

mera. Förutom egen sökning har jag fått bra och användbara förslag på litteratur av min 

handledare. Den engelska litteratur som ingår i detta arbete har jag hittat genom sökning i 

databasen ERIC och SCOPUS. Dessa databaser har jag haft tillgång till genom Linköpings 

universitetsbiblioteks hemsida och de engelska sökord jag använt mig av är bland andra 

teaching, mathematics, methods, education, affection, outdoor och problem solving. Då jag 
                                                 
28 Sven Hartman, Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter (Stockholm: Bokförlaget Natur och 
Kultur, 2003), s. 49–50. 
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fick upp enorma mängder med titlar vid litteratursökningen avgränsade jag mig genom att titta 

närmare på de första trettio titlarna som kom upp vid respektive sökning.  

  

Innehållsanalys  

Den litteratur som ingår i detta arbete har jag analyserat med hjälp av innehållsanalys som 

metod. Denna analysmetod passar bäst när man vill få fram generella resultat ur den litteratur 

man studerar. Jag har varit intresserad av att ta reda på om någon metod stuckit ut, det vill 

säga om en metod framställts som mer positiv eller negativ i litteraturen, jämfört med andra 

metoder jag undersökt. Innehållsanalysen lämpar sig väldigt bra för att finna mönster och göra 

grova kategoriseringar. Genom min lärarutbildning har jag fått en viss förkunskap om det 

ämne som detta arbete belyser och då man använder sig av innehållsanalys är det viktigt med 

en förförståelse i det som ska studeras samt en kunskap om innehållets diskurs.29

                                                 
29 Göran Bergström & Kristina Boréus, Innehållsanalys. I Göran Bergström & Kristina Boréus, red., Textens 
mening och makt. s. 43–87. (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 47–49. 
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6 Resultat 

Undervisningsmetoder 

I denna del kommer jag att presentera sju kategorier med sammanlagt åtta olika 

undervisningsmetoder, metoder som är de vanligast förekommande i den moderna 

forskningslitteraturen som ingår i detta arbete. Det är möjligt att det finns ytterligare sätt att 

bedriva undervisning på men jag har gjort avvägningen att de metoder som presenteras i detta 

avsnitt är de mest relevanta och intressantaste att inkludera i mitt arbete. Under kategorin 

tekniska hjälpmedel ingår det två undervisningsmetoder men dessa båda har sådana likheter 

med varandra att jag valt att presentera dessa i en kategori. 

 I de respektive metodavsnitten presenteras fyra rubriker, nämligen ”Vad gör läraren”, ”Vad 

gör eleven”, ”Material” och ”Sammanfattning”. Under rubriken ”Vad gör läraren” visar jag på 

vad som krävs av läraren och hur denne ska gå tillväga då han bedriver undervisning med 

respektive metod. Under rubriken ”Vad gör eleven” sammanfattar jag vad respektive metod 

kräver av eleverna och vilka för–  och nackdelar det finns med denna undervisningsform. 

Under den tredje rubriken, ”Material”, presenteras de material som behövs och som kan ingå i 

denna metod. Avslutningsvis väljer jag under rubriken ”Sammanfattning” att summera vad 

som framkommit och tanken med detta är att det ska vara lättare för läsaren att ta del av vad 

som ingått i avsnittet. I sammanfattningen kommer jag även att ställa undervisningsmetoden 

mot vilken matematisk kompetens metoden utvecklar och som presenterades tidigare i arbetet 

under rubriken med samma namn.  

 

Frontalundervisning 

Med frontalundervisning menas då läraren leder undervisningen med genomgångar och 

diskussioner i helklass. Att undervisning sker i helklass framför enskilt arbete resulterar enligt 

viss forskning i att eleverna lär sig bäst. Man ska dock inte glömma att en 

undervisningsmetod passar alla elever lika bra och därför är det viktigt att kunna använda sig 

av flera olika sätt att bedriva undervisningen på  
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Vad gör läraren 
Enligt de engelska forskarna Reynolds och Muijs30 lär sig eleverna bäst då läraren leder 

undervisningen med frågor och instruktioner. Att en lärare arbetar på detta sätt kan ha ett 

direkt samband med hur didaktiskt och pedagogiskt skicklig han är i sitt ämne. Att låta 

undervisningen vara beroende av lärarens kunskaper, framför elevernas förmåga att lära då de 

arbetar enskilt, resulterar oftast i att eleverna har lättare att förstå och ta till sig det som lärs ut. 

Vid frontalundervisning är läraren aktiv och ställer frågor samtidigt som denne är väl 

förberedd då nya uppgifter och områden ska introduceras i matematikundervisningen. Då 

denna metod används försöker läraren se till att eleverna verkligen har förstått det som 

undervisats om innan de får börja räkna på egen hand. 

Lektioner som påverkar elevernas utveckling på ett positivt sätt och som ger dem en större 

förståelse och kunskap inom flera kompetensområden innehåller både en genomgång innan 

lektionen och en sammanfattning i slutet av lektionen där läraren går igenom vad lektionen 

handlat om. Genom att strukturera upp lektionen kan läraren vara säker på att få med det den 

tycker är viktigt och inte missa relevant information. Ett planeringsschema kan därför vara till 

hjälp för läraren och nedan visas ett exempel på hur ett undervisningspass kan se ut.  

1. Genomgång (10 minuter) 

Återkoppling från föregående lektionstillfälle 

Samla in och pricka av eventuella hemuppgifter 

Ställa relevanta frågor som är kopplade till föregående lektion. 

 

2. Introducering av ny kunskap (20 minuter) 

Inriktning på nödvändig kunskap för området 

Fokusera på förståelse, få dina elever att förstå genom grundliga förklaringar  

Konkretisera det du berättar om. 

Fastställ att eleverna förstått genom klassdiskussioner 

 

3. Individuellt arbete (15 minuter) 

Främja ett gott arbetsklimat så eleverna får arbeta ostört och koncentrerat 

Få eleverna att förstå att deras arbete ska granskas och se till att göra detta 

4. Utdelning av läxor 

Läxor ska alltid vara en naturlig del av lektionerna 

                                                 
30 Reynolds, David & Muijs, Daniel. The effective teaching of mathematics: a review of research. School 
Leadership & Management, 19(3) (Newcastle: University of Newcastle, 1999), s. 275–277. 
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Läxan ska inte ta mer än omkring femton minuter att genomföra för eleverna 

Uppgiften ska innehålla max två uppgifter som läraren behöver kontrollera.31

 
Vad gör eleverna 
Eleverna är under dessa lektioner delaktiga och involverade i vad lektionen kommer att 

handla om genom att svara på de frågor som läraren ställer till dem. I och med att läraren i 

början av lektionstillfället går igenom vad den föregående lektionen handlat om får eleverna 

ytterligare tillfälle att minnas och reflektera över vad de lärt sig tidigare. Enskilt arbete blir 

bara en liten del av lektionen eftersom fokus läggs på att eleverna ska förstå vad de ska räkna 

framför att de ska arbeta för sig själva.32  

 

Material  
Materialet som eleverna eventuellt använder sig av i denna metoddel är beroende av vad 

läraren planerar in i sin undervisning. Många av de kommande undervisningsmetoderna i 

arbetet är mer materialknutna som exempelvis problemlösning eller tekniska hjälpmedel 

medan det i frontalundervisning inte går att peka på något särskilt materialval. 

 

Sammanfattning  
Denna undervisningsmetod är, som forskningen visat, den metod som eleverna generellt lär 

sig bäst av. Det är läraren som har kontroll över vad eleverna arbetar med och under dessa 

lektionspass ingår det både en genomgång innan och en sammanfattning av lektionen i slutet 

av passet. Eleverna blir aktiva under lektionen genom att läraren med hjälp av frågor och 

diskussioner involverar eleverna i det ämnesområde som de ska arbeta med. Under dessa 

lektioner läggs fokus på att eleverna ska förstå vad de ska arbeta med innan de eventuellt får 

arbeta enskilt.  

De matematiska kompetenser som eleverna får möjligheten att utveckla vid denna 

undervisningsmetod är flera. Dels får de utveckla den begreppsliga förståelsen, dels får de 

utveckla kommunikationsförmågan och dels får de utveckla sin argumentationsförmåga. 

                                                 
31 Reynolds & Muijs, s. 277–280. 
32 Ibid., s. 275–278. 
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Enskilt arbete 

Det enskilda arbetets dominerande ställning i främst matematikundervisningen kan ha en 

grund i styrdokumentet Lpo 94. I detta går det att läsa att ”Skolan skall sträva efter att varje 

elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och utvecklar förmågan att själv bedöma 

sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna 

och förutsättningarna.”.33

En annan orsak till att lärare använder sig av denna undervisningsmetod kan vara att det 

uppfattas som problematiskt att hålla undervisningen i helklass då elevers individuella 

kunskap skiljer sig så pass mycket åt och det kan därför vara svårt att planera en enhetlig 

undervisning som passar de olika individernas förutsättningar att lära.34

I en forskningsstudie35 har det framkommit att det i merparten av skolans ämnen läggs en 

stor vikt i att eleverna får reflektera över sitt arbete och även diskutera detta med sin lärare. I 

matematik däremot ägnades knappt någon tid till reflektioner utan elevarbetena samlades in 

av läraren som rättade dessa och det förekom endast vid ett fåtal tillfällen att eleverna fick 

sina arbeten kommenterade av lärarna, kommentarer som handlade om hur och vad de gjort. 

Forskningen har visat att i de klasser där eleverna får arbeta mycket enskilt och där 

läroboken är den dominerande kunskapskällan försämras elevernas möjligheter att utveckla 

sitt matematiska tänkande och deras resultat försämras.36  

 

Vad gör läraren 
Vid eget arbete blir lärarens roll att fungera som handledare, se till att eleverna har det 

arbetsmaterial de behöver samt befrämja att alla elevers kunskap utvecklas på ett positivt sätt. 

Läraren uppgift har omvandlats från att vara den pedagogiska ledaren som ansvarar för 

undervisningen, bestämmer vad eleverna ska arbeta med och hålla genomgångar i helklass till 

att bli en person som finns till hands då elever behöver hjälp.37

När ett nytt område i matematiken presenteras i läroboken är det oftare teorin som 

presenteras först, innan eleverna får utforska på egen hand. Det finns en risk i att presentera 

formler för eleverna innan de fått pröva sig fram till hur en matematisk regel fungerar. Om 

eleverna ska lära sig hur de räknar ut arean av en triangel är det mycket bättre att läraren låter 
                                                 
33 Lpo 94, s. 18. 
34 Kerstin Bergqvist, Eget arbete – Eget ansvar. I Kjell Granström, red. Forskning om lärares arbete i 
klassrummet s. 95–108, (Stockholm: Liber Distribution, 2007),.s. 95. 
35 Ibid., s. 99. 
36 Reynolds & Muijs, s. 280. 
37 Bergqvist, s. 95. 
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sina elever få utmanas och testa sig fram innan de får veta att en triangel alltid är hälften av en 

fyrhörning med samma bas och höjd. Går undervisningen till på detta sätt kommer eleverna 

lättare minnas regeln även efter det att detta område avslutats.38

En orsak till att undervisningen ter sig så enformig kan många gånger bero på att lärare tror 

att matematik är ett lätt och enkelt ämne att undervisa i och överlåter sitt utbildningsansvar på 

matematikboken och dess författare. Det finns en överhängande risk i att denna 

undervisningsmetod avprofessionaliserar läraren och en möjlig förklaring till denna 

utveckling kan vara att många lärare saknar den didaktiska kompetens som krävs för att kunna 

variera sin undervisning.39

 

Vad gör eleverna 
Vid enskilt arbete krävs det att eleverna kan planera sitta arbete och följa detta fullt ut. Att ta 

egna initiativ och strukturera upp sin skoldag kräver en viss mognad av eleverna och det är 

inte alla som klarar detta arbetssätt. Det gäller alltså inte bara att eleven kommer till skolan 

utan den måste även ansvara för att det egna lärandet blir så bra som möjligt. När det enskilda 

arbetssättet används i matematikundervisningen innebär det att eleven ansvarar för att både 

lösa räkneuppgifterna och berätta för läraren när den inte förstår och behöver få hjälp.40

Eleverna arbetar i stor utsträckning för sig själva med matematikboken och använder dess 

facit som referens till sitt lärande. Det är sällan som andra undervisningsformer blandas in i 

undervisningen utan varje lektion blir den andre lik.41

När pedagogen låter eleverna arbeta för sig själva finns det en överhängande fara i att de 

lyckas olika bra. Eleverna har olika förutsättningar att lära eftersom deras individuella 

kunskap skiljer sig åt. Genom att låta eleverna arbeta enskilt kan detta bli negativt både för de 

som tycker ämnet är svårt och de som har det lättare. De som har lätt för matematik riskerar 

att tappa inspirationen genom att de inte utmanas av lärobokens uppgifter och för de som har 

det jobbigare kan lusten att lära försvinna genom att de inte förstår bokens exempel och/eller 

dess textavsnitt.42   

En annan risk med att låta eleverna få arbeta enskilt är att de blir mästare på att räkna istället 

för att behärska logiskt tänkande. Arbetet blir då procedurinriktat framför att vara inriktat på 

att förstå. Med denna undervisningsmetod lär sig eleverna att det är kvantitet som är 
                                                 
38 Inger Wistedt & Bengt Johansson, Undervisning om problemlösning – ett historiskt perspektiv. I G 
Emanuelsson, B Johansson & R Ryding, red. Problemlösning s. 13 – 22, (Lund: Studentlitteratur, 1991), s. 21 
39 Löwing & Kilborn, s. 74–75. 
40 Bergqvist, s. 101–104. 
41 Reynolds & Muijs, s. 281. 
42 Skolverket rapport 221, s. 20. 
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överordnad kvalitet vilket kan bidra till att det är svaret på uppgiften, istället för processen 

som leder fram till svaret, som anses viktigast.43

 

Material 
För att lyckas med enskilt arbete krävs det att skolformen struktureras så att varje elev ser vad 

de behöver göra, om de ligger i ”fas” eller om de behöver arbeta hårdare och kanske ta hem 

sitt skolarbete och arbeta ifatt. De material och hjälpmedel som då behövs är 

planeringskalender, loggbok och portfolio och dessa är till stor hjälp för att eleverna bland 

annat ska utvärdera vad de lärt sig. Här är också den individuella utvecklingsplanen till stor 

hjälp då elev och lärare tillsammans ska utvärdera elevens utveckling och framgång.44  

 

Sammanfattning  
Det här är den undervisningsmetod som är överlägset vanligast i skolans 

matematikundervisning. Forskning har visat att det kan finnas ett samband mellan enskild 

undervisning och försämrade matematikresultat hos de svenska eleverna. Anledningen till att 

det är så vanligt med enskilt arbete i matematikundervisningen kan möjligtvis ha sin grund i 

att många lärare saknar didaktisk kompetens och har svårt att veta hur de ska variera sin 

undervisning utan förlitar sig på läroboken framför sin egen profession. I denna 

undervisningsmetod har läraren gått från att vara ledaren till att istället bli en handledare för 

eleverna. Enligt den litteratur som ingår i detta arbete krävs det främst tre saker av elever för 

att de ska lyckas med detta arbetssätt. De ska kunna planera, ta egna initiativ samt ha uppnått 

en personlig mognad för annars kommer denna undervisningsmetod att resultera i att det blir 

svårt för elever att lära sig matematiken. 

 Den matematiska kompetens som utvecklas då eleverna arbetar med matematikboken är 

behärskande av procedurer eftersom läroboken kan bidra till att eleverna får öva sig på det 

matematiska hantverket framför reflektioner. 

                                                 
43 Gudrun Malmer, Bra matematik för alla (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 28. 
44 Bergqvist, s. 95. 
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Undervisning utomhus 

Med undervisning utomhus menas då läraren använder sig av uterummet, det vill säga 

naturen, skolgården eller liknande arenor i sina lektioner. 

 

Vad gör läraren 
Genom att läraren tar hjälp av de intryck som naturen tillhandahåller kan få resultatet att 

eleverna har lättare att ta till sig det som lärs ut än om undervisningen hålls inomhus. Att 

arbeta utomhus innebär obegränsade möjligheter för läraren att blanda in alternativa material i 

undervisningen, material som inte kostar något för skolan men som kan hjälpa till att 

konkretisera ämnet.45

Den forskning som har bedrivits med utomhuspedagogiken i fokus visar att undervisning 

som bedrivs utanför skolans väggar kan resultera i att eleverna lättare minns det de lär sig 

jämfört med om undervisningen hålls inomhus. Då vi får använda oss av alla sinnen 

memorerar vi kunskapen på ett helt annat sätt än vi annars kan. Genom att använda sig av den 

deltagandes alla sinnen som Vasamuseet gör då de använder sig av kanonljud och ljuseffekter 

resulterar detta i att vi minns vårat besök där under en lång tid efteråt. De intryck vi får 

utomhus talar till våra sinnen som ingen annan lärandemiljö och resulterar i att vi både fysiskt 

och mentalt engageras och minns det inträffade på ett mycket bättre sätt än annars.46

Eftersom det i utomhuspedagogik går att sammankoppla alla skolans ämnen och särskilt 

matematiken kan läraren använda sig av de övriga metoder som jag tar upp i detta arbete och 

omsätta dessa till utomhusmiljön. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränsen för vad 

läraren kan göra.47

Även om det finns många fördelar med att flytta undervisningen utomhus finns det även 

svårigheter och problem med denna undervisningsmetod. Det är främst tre områden som kan 

inverka på ifall denna metod ska lyckas eller ej. 

Riskaspekten: Det finns alltid en risk att något oförutsett kan inträffa vid undervisning 

utomhus. Eleverna är mer oskyddade jämfört med om undervisningen hålls inomhus. 

Lärarens didaktiska skicklighet: Beroende av om läraren har utomhusdidaktisk kompetens 

eller ej bidrar till huruvida undervisningen kommer att bli lyckad eller ej. 

                                                 
45 Christina Grönsgård & Lars Nyström, Matematik – lära in ute. Möjligheter och hinder för matematikinlärning 
utomhus (Växjö: Växjö Universitet, Examensarbete, 2006), s. 10–11. 
46 Lars Owe Dahlgren & Anders Szczepanski, Utomhuspedagogik –  boklig bildning och sinnlig erfarenhet 
(Linköping: Skapande vetande, 1997), s. 24. 
47 Ibid., s. 77–78. 
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Tidsaspekten: Skolans kurs–  och timplaner är i de flesta fall anpassade till undervisning 

inomhus och detta faktum kan därför orsaka svårigheter när läraren vill undervisa utomhus. 

Det kan vara svårt att hinna med transporten från skolan till det område som undervisningen 

ska hållas vid.48  

 

Vad gör eleverna 
Matematikundervisningen för de yngre barnen handlar, som litteraturen visat, om att arbeta 

med kroppen och våra sinnen. Efter fem år i skolan händer något med undervisningen och 

matematikboken blir det dominerande undervisningsmaterialet vilket resulterar i att många 

elever tappar lusten att lära sig matematik. Genom att blanda in utomhusmiljön i 

matematikundervisningen kan även de äldre eleverna börja använda sina sinnen vilket kan 

bidra till att matematiken blir ett ämne som upplevs mer positivt. Det är genom att få vistas i 

den arean som utomhusmiljön innebär som många av de elever som har svårt med 

motivationen normalt sett kan bidra till att motivationen återkommer och att undervisningen 

blir mer lustfylld.49  

 Även om det kan tyckas att denna metod är inomhusundervisningens motpol är det inte så 

utan dessa olika miljöer borde istället ses som komplement till varandra. Enligt forskningen 

resulterar utomhusundervisningen i att eleverna blir piggare och mer vakna än om 

undervisningen hela tiden bedrivs inomhus. Vår koncentrationsförmåga och uppmärksamhet 

försämras efter mindre än femton minuter då undervisningen hålls inomhus och detta faktum 

borde vara nog så viktigt att ha i åtanke för läraren då denne planerar sina lektioner.50

 

Material  
Egentligen krävs det inget speciellt material då undervisningen bedrivs utomhus utan naturen 

i sig kan erbjuda väldigt stor inspiration.51 När det gäller procenträkning kan man först dela in 

en bit av ett skogsparti i en kvadrat och sedan låta eleverna beräkna hur många procent 

björkar, tallar eller granar som finns i det området. För att beräkna omkrets kan man låta 

eleverna med hjälp av ett snöre mäta ut omkretsen på ett träd och utifrån detta även räkna ut 

radien eller varför inte trädets volym.  

                                                 
48 Janet E. Dyment, “Green school grounds as sites for outdoor learning: Barriers and opportunities”, 
International research in geographical and environmental education, 1(14),(Tasmania: University of Tasmania, 
Faculty of education, Launceston, 2005), s. 28–29. 
49 Grönsgård & Nyström, s. 10–11. 
50 Iann Lundegård, Per– Olof Wickman & Ammi Wohlin, Utomhusdidaktik (Lund: Studentlitteratur, 2004), s. 
17–18. 
51 Lundegård, Wickman & Wohlin., s. 74–75. 
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Sammanfattning  
Att bedriva undervisning utomhus kan vara ett välbehövligt avbrott från den klassrumsbundna 

undervisningen. Forskningen har visat att eleverna blir både piggare av att vara utomhus 

samtidigt som de förvärvar en mer bestående minnesupplevelse. Denna undervisningsmetod 

är utmärkt då det gäller att konkretisera det annars så abstrakta matematikämnet. 

Utomhuspedagogik är en undervisningsform som går att sammankoppla till skolans alla 

ämnen och självklart kan den även bedrivas med matematiken i fokus. Som jag tagit upp i 

detta avsnitt består naturen av konkreta material, såsom löv, kvistar, grenar och träd som 

pedagogen kan involvera i undervisningen. Som med all annan undervisning finns det 

problem även med utomhusbedriven undervisning. Dels är eleverna mer oskyddade utomhus 

än inomhus och det kan finnas en risk att olyckor inträffar. Dessutom krävs det att det är en 

lärare med didaktisk kunskap som håller i undervisningen då det annars finns en risk att 

undervisningen inte blir så bra som den var tänkt att bli.  

Det är främst två kompetenser som utomhuspedagogiken bidrar till att utveckla och dessa är 

produktivt förhållningssätt och begreppslig förståelse.   
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Problemlösning  

Eftersom denna form av undervisning innebär att eleverna lär sig genom att reflektera och 

diskutera med varandra är det bra om uppgiften är av karaktären ”rik”.52 Ett rikt problem 

innebär kortfattat att det ska vara lätt för eleverna att förstå vad uppgiften går ut på, den ska 

kännas som en utmaning att lösa och eleverna ska kunna lösa uppgifterna med flera olika 

strategier. Dessutom ska man utifrån den ursprungliga problemställningen och dess lösningar 

kunna skapa nya liknande problem.   

 

Vad gör läraren 
Att planera en lämplig uppgift som ska passa alla elever kan vara problematiskt för läraren 

eftersom det som upplevs som svårt för en elev kan uppfattas som lätt av en annan. Problem 

existerar aldrig oberoende av eleverna. Det är när en elev möter en utmaning i en situation 

som ett problem blir till.53 Detta innebär att det som läraren planerar för eleverna blir så bra 

som planeringen möjliggjort. För att uppgiften ska bli så meningsfull som möjligt för alla 

inblandade måste läraren ha i åtanke att alla elever är individer och lär på olika sätt. För att 

undervisningen ska bli lyckad och givande för alla parter behöver läraren tänka på att eleverna 

inte enbart får praktiska uppgifter utan att de blandas och är både abstrakta och konkreta. 

Läraren behöver känna till sina elevers svaga och starka sidor så att denne kan planera ett 

problem som passar de som ingår i gruppen. Det är främst fyra kompetenser som eleven ska 

behärska för att det ska vara möjligt att lösa uppgifter av problemlösningskaraktär. Jag tar 

nedan upp vilka kompetenser som författarna anser viktigast och sammankopplar dessa till det 

som jag tar upp under rubriken matematisk kompetens. Den första kompetensen som anges är 

att eleverna ska ha de resurser (behärskande av procedurer) om exempelvis algoritmer som 

krävs för att lösa problemet. Den andra är heuristisk kompetens, (strategisk kompetens), och 

innebär att eleven är väl bevandrad med flera olika strategier och metoder som behövs för att 

kunna genomföra uppgiften. Den tredje kompetensen är att eleven har kontroll, 

(argumentationsförmåga), vilket innebär att eleven är medveten om och kan reflektera över 

sitt matematiska tänkande i problemlösningsprocessen. Den sista kompetensen som tas upp i 

boken är att eleven har föreställning eller tilltro, (produktivt förhållningssätt), vilket innebär 

att eleven är medveten om sina starka sidor och kan utnyttja dessa för att lösa uppgiften.54  

                                                 
52 Kerstin Hagland, Rolf Hedrén & Eva Taflin, Rika matematiska problem (Stockholm: Liber AB, 2005), s. 27–
30. 
53 Magne, s. 155–157. 
54 Hagland, Hedrén & Taflin, s. 20–21. 
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Lärarens övergripande roll i problemlösningsprocessen är att lägga grunden för att eleverna 

ska få de bästa förutsättningarna för att lära.55 Den övergripande rollen är att läraren ska verka 

för en god lärandemiljö, vägleda och stödja elevernas tankebanor, leda klassdiskussionen på 

ett utvecklande sätt, engagera eleverna för ämnet samt ha planerat uppgifter som passar alla 

elever oavsett hur deras kunskap och räkneförmåga ser ut. 

 

Vad gör eleverna 
Skolverket poängterar hur viktigt det är att matematikläraren varierar sin undervisning. Då 

eleverna får arbeta på flera sätt med bland annat laborationer visar observationer på att fler 

elever får både större lust och tålamod att försöka lösa svårbemästrade uppgifter de fått av 

läraren.56

Elever som är goda problemlösare blir mindre lättlurade än elever som inte har arbetat på 

detta sätt. Dessutom är det mer troligt att elever som haft problemlösning som en naturlig del i 

undervisningen själva kontrollerar att uppgifterna och svaren är trovärdiga och sanna.57

Problemlösning i grupp uppskattas av många elever. Under dessa lektioner går det att 

nivåanpassa undervisningen så att lektionerna känns meningsfulla för alla, samtidigt som 

läraren kan utnyttja elevernas olika svar och tankegångar så det resulterar i en god 

lärandesituation. Många elever vittnar om att de kan få idéer av varandra och en större 

förståelse då kamraten förklarar hur denne tänkt för att lösa uppgiften/uppgifterna. Genom 

problemlösning får eleverna utveckla sin fallenhet i att tänka logiskt, kreativt och strukturerat. 

Dessutom bidrar denna undervisningsform till att eleverna står mer rustade då det gäller att 

omsätta matematikkunskaperna efter skoltiden. De får också med sig en uppsättning strategier 

som de kan omsätta till den verklighet de befinner sig i samtidigt som de vidgar sitt kunnande 

inom flera områden i matematiken 58

Under arbetets gång är det viktigt att eleverna dokumenterar hur de går tillväga då de löser 

sina uppgifter. Denna dokumentation kan hjälpa pedagogen att upptäcka hur dennes elever 

tänker och resonerar under lösningsprocessen. Därigenom får läraren en bra uppfattning om 

hur det står till med elevernas matematikfärdigheter och genom dokumentationen finns 

möjligheten att upptäcka vilka känslor de har för ämnet. Genom att låta eleverna skapa sina 

                                                 
55 Hagland, Hedrén & Taflin, s. 19. 
56 Skolverket rapport 221, s. 14–15. 
57 NCM, Nämnaren Tema Matematik – ett kommunikationsämne (Göteborg: Göteborgs universitet, 1996), s. 69–
70. 
58 Hagland, Hedrén & Taflin, s. 13. 
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egna matematiska problem kan detta resultera i att eleverna knyter an uppgiften till sina egna 

intressen och insikter på ett bättre sätt än vad läraren kan åstadkomma.59

 

Material  
I boken Rika matematiska problem presenteras elva rika problem. Dessa uppgifter är av sådan 

karaktär att det krävs att läraren tillhandahåller konkreta material för att det ska underlätta för 

eleverna då de ska lösa problemen. Det kan vara allt från rutpapper till flörtkulor, pengar, 

läskburkar eller kuber av olika storlekar. Det som bestämmer det materialval som passar bäst 

är beroende av vad uppgiften handlar om och därför måste läraren vara öppen för olika idéer 

då denne planerar sin undervisning. 60

 

Sammanfattning  
Problemlösning är en undervisningsmetod som går att bedriva enskilt eller i grupp, allt 

beroende på vad det är för uppgift som eleverna arbetar med. Att genomföra 

problemlösningslektioner är inte alltid det lättaste för läraren då det kräver en god didaktisk 

kompetens av denne. Läraren ska känna till sina elevers individuella kunskaper, blanda 

praktiska och teoretiska uppgifter, vägleda och stödja elevernas tankegångar och vara 

engagerande. Om läraren väljer att arbeta på detta sätt visar forskningen på att det finns 

många fördelar med att låta eleverna få inslag av problemlösningsuppgifter i sin undervisning.  

Den här metoden kan hjälpa till att utveckla alla de kompetenser som presenteras i tabell 1, 

såvida det genomförs på rätt sätt.  

 

                                                 
59 Hagland, Hedrén & Taflin, s. 23. 
60 Ibid., s. 50–56. 
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Tekniska hjälpmedel  

Att behärska algoritmer är lättare för vissa elever medan det upplevs som svårare för andra. 

Vikten av att behärska tekniska hjälpmedel i undervisningen står skrivet i kursplanen för 

matematik. I denna kan man läsa att skolan ska sträva efter att eleven ”utvecklar sin förmåga 

att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter”.61

Datorn  
 
Vad gör läraren 
En lärare som använder sig av datorstödd undervisning kan gå till väga på flera olika sätt. 

Dels kan han låta datorn vara lärande genom att använda sig av program som vägleder eleven 

under lektionspasset. Datorn kan också anpassas genom dess mjukvara och bli ett verktyg för 

att öka elevernas kunnande i något område men datorn kan också låta eleverna vara de som 

styr över vad som sker i undervisningen.62

Det är viktigt att läraren ställer reflekterande frågor och blandar in diskussioner med sina 

elever när de använder datorn i undervisningen. Samtidigt som datorn kan hjälpa eleverna att 

konkretisera matematiken finns det en risk att de får mindre kunskap om grunderna i ämnet 

och det är därför som läraren är viktig under dessa lektionspass. Lärarens roll blir alltså att 

hjälpa eleverna att förstå kopplingen mellan teorin och det som datorn bidrar med.63

 
Vad gör eleverna 
I avhandlingen Nytt på nytt sätt 64 går det att läsa om en studie där en grupp elever som 

arbetat med datorn i undervisningen har utvecklat sitt matematiska kunnande gentemot elever 

som inte fått använda detta hjälpmedel. 

Elever som använder datorn i undervisningen blir effektivare på numerisk räkning och 

vinner en större begreppslig förståelse när det gäller grafer och tabeller. För svaga elever kan 

datorns inblandning innebära att de slipper lägga ned tid och möda på algoritm–  och 

huvudräkning och istället lägga sin energi på reflektion och begreppslig förståelse.65  

 

                                                 
61 Skolverket, Grundskolan: Kursplaner och betygskriterier 2000, s. 27. 
62 Joakim Samuelsson, Nytt på nytt sätt (Uppsala: Uppsala universitet, 2003), s. 76. 
63 Ibid., s. 79–80. 
64 Ibid., s. 72. 
65 Ibid., s. 83–84. 
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Material 
Förutom själva datorn behövs en mjukvara som lämpar sig för det som ska läras ut. Det finns 

en mängd olika program som en lärare kan använda sig av och dessa kan delas in i olika 

kategorier allt beroende av vad eleverna ska öva sig på. Det ska inte ses som en begränsning 

att använda sig av datorprogram på grund av kostnader utan som en möjlighet att hjälpa elever 

att få ny kunskap. Allt handlar om en god planering och motivering från pedagogernas sida då 

skolan planerar sin budget. 

Jag har sammanställt några av dessa program i tabellen nedan och där visar jag på vilka 

områden som respektive program hör till.  
 

Tabell 2 Datorprogram och dess egenskaper66

 Program Kostnad Användnings 
Områden  

 Chefren, 
Cheops pyramid, 
Mattemysteriet 
Sebran, Minisebran 

Ja 
Ja  
Ja 
Nej 

Övnings– och färdighetsprogram 
 
 
 Derive,  

Maple, 
Mathematica  

Ja  
Ja 
Ja 

Symbolbehandling 
 
 
 Cabri geometry II, 
 
 
 

Euklides 
Ja 
Ja 

Symbolbehandling 

Excel Ja/Nej Kalkylerings– och statistikprogram 

Derive, 
Matematikverkstad A 

Ja  
 

Funktionslära  
 
 

 
 
Sammanfattning  
Att använda datorn i undervisningen bidrar enligt forskningen till att eleverna kan utveckla 

sitt matematiska kunnande på ett sätt som de annars inte skulle ha gjort. Ett område där datorn 

visat sig effektiv är då elever ska lära sig grafer och tabeller samt träna upp sina numeriska 

färdigheter. Datorn har visat sig vara ett utmärkt alternativ för de svaga eleverna eftersom de 

kan ägna sig åt reflektioner och begreppslig förståelse framför att misslyckas med 

huvudräkning och algoritmer. Nackdelen med denna undervisningsmetod är att de flesta 

mjukvaror är kostsamma och många gånger kan tära på skolornas redan ansträngda budget.  

De kompetenser som denna metod utvecklar är produktivt förhållningssätt, behärskande av 

procedurer, begreppslig förståelse samt argumentationsförmåga. 

                                                 
66 Samuelsson, s. 78–79. 
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Miniräknaren  

Algoritmer är ett hjälpmedel för eleverna då de ska räkna ut många uppgifter de får på 

lektionerna men för de elever som har svårt med matematiken blir algoritmer en konst som de 

aldrig riktigt behärskar fullt ut och som dessutom kan spä på de negativa känslor de har för 

ämnet. Det är för dessa elever som miniräknaren blir ett bra och nödvändigt verktyg.67  

 
Vad gör läraren 
Forskningen har visat att lärare som använder sig av miniräknare i undervisningen känner att 

gränsen mellan de ”bästa” och ”sämsta” eleverna blivit mindre markant. Lärarna vittnar också 

om hur de med hjälp av miniräknaren kan ägna sin undervisningstid åt att reflektera över hur 

eleverna tänker och lär sig matematik.68  

Miniräknaren är utmärkt att använda då läraren ska vardagsanknyta undervisningen. Då 

matematikbokens uppgifter många gånger är konstruerade så att eleverna med hjälp av 

huvudräkning eller algoritmer ska kunna lösa dem, finns det en risk att uppgifterna saknar den 

verklighetsanknytning som eleverna befinner sig i. I boken The glass wall69  exemplifieras 

detta med hjälp av uträkning av medelhastighet. Istället för att låta eleverna räkna ut 

medelhastigheten ”då man rör sig trettio kilometer på en timme” kan de med miniräknarens 

hjälp beräkna medelhastigheten ”då man kör nittiotre kilometer på fyra timmar och tjugofem 

minuter”. Med hjälp av miniräknaren kan läraren även få eleverna att undvika rena gissningar 

och istället verkligen få fram det rätta svaret. En orsak till att en del lärare inte använder sig av 

miniräknaren i undervisningen är att de anser att elever bara trycker på knappar och får fram 

ett svar utan att ha förstått uppgiften men detta kan ju också vara fallet då de utför huvud– 

eller algoritmräkning.  

 

                                                 
67 Magne, s. 257–258. 
68 Marianne Wallén, Miniräknare i skolmatematiken (Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för 
beteendevetenskap, Examensarbete, 2001), s. 19. 
69 Smith, s. 120–121. 
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Vad gör eleverna 
Om man jämför resultaten mellan elever som använder miniräknaren i undervisningen med 

dem som inte gör det visar forskningen att det inte finns någon skillnad i kunskap eleverna 

emellan. Tvärtom har det visat sig att elever som är vana att använda miniräknaren bättre 

behärskar taluppfattning och förstår textuppgifter bättre jämfört med andra elever.70  

Elever som behöver använda sig av miniräknaren i undervisningen förbättrar sin 

matematiska färdighet på en rad punkter, nämligen: 

De väljer oftare rätt räknemetod 

De utvecklar sina färdigheter i överslags–  och huvudräkning 

De behärskar numerisk räkning lika bra eller bättre än om de inte använt miniräknaren 

De får mer tid över att verkligen reflektera då de sysslar med problemlösning71

 
Material 
Det material som krävs då miniräknaren ska användas är först och främst en miniräknare. 

Dessa tekniska hjälpmedel finns i många utföranden i prisklasser från ett par tior till nästan 

2000 kronor. Vilken miniräknare som ska användas beror så klart på uppgifternas karaktär 

men i grundskolan räcker ofta de billigare sorterna gott och väl. 

 
Sammanfattning  
Att låta eleverna använda miniräknaren i undervisningen kan resultera i att gränsen mellan de 

svaga och starka eleverna blir mindre tydlig och många lärare vittnar också om att de kan 

lägga sin tid på att reflektera över hur eleverna tänker och tillskansar sig kunskapen. En annan 

fördel är att det blir lättare att vardagsanknyta undervisningen mer och därigenom få 

uppgifterna att kännas mer trovärdiga än om detta hjälpmedel inte används. För de svagare 

eleverna innebär miniräknaren inte att resultaten försämras, varken i huvudräkning eller i 

algoritmräkning. Eleverna behärskar däremot taluppfattning bättre och får en större förståelse 

av textuppgifter än innan de använde miniräknaren.  

De kompetenser eleverna utvecklar här är strategisk kompetens, behärskande av procedurer, 

begreppslig förståelse samt argumentationsförmåga. 

 

 
 
 

                                                 
70 Wallén, s. 19. 
71 Magne, s. 258. 
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Laborativ matematik 

Att arbeta laborativt är inte en undervisningsmetod som lämpar sig särskilt bra till ett specifikt 

ämnesområde utan det går att tillämpa denna undervisningsform inom alla områden i 

matematikundervisningen.72

 
Vad gör läraren 
Det finns inget som garanterar att denna form av undervisning ger ett positivt resultat om inte 

lektionerna från början till slut är väl genomtänkta. Laborationer borde vara en naturlig del av 

matematikundervisningen och inte främst en metod för de elever som tycker att matematiken 

är svår.73  

En fördel med laborativt arbetssätt är att eleverna lättare kan se vad det är de ska göra 

samtidigt som de har möjlighet att återge det de löst på ett sätt som passar dem bäst. Det krävs 

däremot ganska mycket av läraren för att genomföra undervisning som grundar sig på 

laborativa uppgifter. Förutom goda ämneskunskaper krävs det att läraren är lyhörd för det 

eleverna kommer fram till så han eller hon på bästa sätt kan vara till hjälp för eleverna då de 

eventuellt stöter på problem. Läraren ska förutom att besitta en god didaktisk kunskap i ämnet 

även se till att eleverna har bra material att arbeta med. Förutom det som redan beskrivits är 

det till hjälp att läraren brinner för sitt ämne och själv tycker att laborationer både är ett roligt 

men även ett inspirerande arbetssätt.74

 
Vad gör eleverna 
Laborativt arbetssätt i undervisningen är till stor hjälp för elever med svårigheter i matematik 

eftersom en elev som får arbeta med flera av sina sinnen har större möjligheter att få en bättre 

begreppsbildning. Det är vanligt att elever upplever en glädje med att arbeta laborativt vilket 

får till följd att de orkar koncentrera sig längre och om eleverna får arbeta med konkreta 

uppgifter kan detta leda till att de får en förståelse för begrepp, samband och matematiska 

modeller. Varför det inte är vanligt att lärare arbetar laborativt kan, enligt Gudrun Malmer, 

bero på att denna undervisningsform många gånger uppfattas som svår att arbeta med i 

grundskolans senare årskurser. Hitintills är laborativ undervisning vanligare i de tidigare åren 

                                                 
72 Malmer. 
73 Ibid., s. 33. 
74 Ann–Sofie Zahlin, Laborativt arbetssätt i matematik (Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för 
beteendevetenskap, Examensarbete, 2001), s. 13. 
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samt inom specialpedagogiken och har därför låg status av många lärare, något som det enligt 

författaren Gudrun Malmer är dags att ändra på.75

Eleverna kan antingen arbeta med olika stationer eller helt enkelt gå till ett bord där läraren 

dukat upp uppgifter med tillhörande material att arbeta med. Att arbeta på detta sätt kan vara 

av avgörande betydelse för att eleverna ska få ökad förståelse och insikt om det område de 

arbetar med.76

 
Material 
Det är viktigt att välja material som passar både elevens ålder och uppgiftens innehåll. I boken 

Bra matematik för alla77 presenteras flera exempel på hur läraren i sin undervisning kan 

använda sig av färgstavar för att jämföra, mäta och sätta ord på vad eleven ser och upptäcker.  

Ett område i matematikundervisningen där laborationer passar utmärkt att använda är inom 

geometri och rumsuppfattning. Det är egentligen bara fantasin hos läraren som sätter gränser  

för vilka material som kan användas men i Nämnaren Tema78 ges många bra exempel på 

materialval och lektionsplanering. Det behöver varken vara särskilt dyrt för skolan eller 

speciellt krångligt för läraren att blanda in laborationer i undervisningen. Det är också genom 

att arbeta på detta sätt som pedagogen kan låta eleverna jobba enskilt, parvis eller i grupper.  

 
Sammanfattning  
Det här är en undervisningsmetod som passar till så gott som alla områden i skolmatematiken. 

För att det ska bli så bra som möjligt krävs det att läraren är didaktiskt skicklig och har 

planerat uppgifterna på ett väl genomtänkt sätt. Materialvalet har stor inverkan på hur 

resultatet i slutändan kommer att bli men även lärarens inställning till just laborativ matematik 

har stor betydelse. Den här undervisningsformen kan hjälpa elever som uppfattar ämnet som 

svårt och tråkigt att känna glädje och inspiration samt orka koncentrera sig bättre eftersom de 

får arbeta med alla sinnen. Eftersom laborativ matematik många gånger blir konkret kan det 

öka elevernas förståelse för olika begrepp, samband och modeller.  

De kompetenser som här utvecklas är begreppslig förståelse och strategisk kompetens.  

 

                                                 
75 Malmer, s. 92. 
76 Nämnaren, Tema Matematik – ett kommunikationsämne, s. 167–176. 
77 Malmer, s. 34. 
78 Nämnaren, Tema Matematik – ett kommunikationsämne, s. 167–176. 
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Grupparbeten 

En metod som går utmärkt att använda sig av i matematikundervisningen är grupparbeten. 

Fördelen med grupparbeten jämfört med lärarledda lektioner är att eleverna blir mer medvetna 

om hur de själva resonerar och tänker och kan på så sätt få en mer positiv inställning till 

matematiken.79  

 
Vad gör läraren 
Grupparbeten kräver att läraren tar ett stort ansvar både då det gäller att sätta samman rätt 

gruppkonstellationer men även då det gäller att ha kontroll över de olika gruppernas arbeten.  

De elever som inte är vana vid att arbeta i grupper och kan uppleva det som ovant att inte få 

välja vilka de ska arbeta med och resultatet an då bli att utkämpar ett visst motstånd till 

grupparbeten. Den skepsis som dessa elever uppvisar kan innebära ett hinder för att lektionen 

ska bli lyckad men det kan vara ett lika stort hinder ifall en elev går in med en för stor 

entusiasm, förväntan och iver.80  

Det är viktigt att läraren är tydlig då denne presenterar uppgiften för eleverna samt att den 

känns meningsfull. En gruppuppgift ska vara av en sådan art att den inte ska kunna lösas 

enskilt av eleverna och det är viktigt att läraren presenterar klara och tydliga frågeställningar 

för att eleverna ska lyckas med sina uppgifter. Vidare ska läraren klargöra för sina elever hur 

de ska finna den information de behöver eftersom risken annars är stor att några av eleverna 

kommer att bli passiva eller på annat sätt delta mindre i arbetet. När det gäller hur eleverna 

kommer att bedömas måste läraren vara väldigt tydlig med huruvida de kommer att bedömas 

enskilt, gruppvis eller både och. Varför bedömningsfrågan är så viktig beror på att 

grupparbetet annars kan utvecklas till en nedbrytande process istället för att vara en skapande 

som den från början varit tänkt.81   

När läraren delar in eleverna i de olika grupperna ska denne helst inte nivågruppera dem. 

Det är viktigt att läraren ser denna undervisningsform som en hjälp för eleverna att utveckla 

sin matematiska kunskap och kompetens, något som gäller både för de elever som har lätt för 

ämnet som för de som har det svårt. För svaga elever visar forskningen att detta arbetssätt kan 

leda till goda resultat i matematikundervisningen bara eleverna tar uppgiften på allvar och 

                                                 
79 Emanuelsson, Johansson & Ryding, s. 87. 
80 Eva Hammar Chiriac & Anders Hempel, red, Handbok för grupparbete – att skapa fungerande grupparbeten i 
undervisning (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 121. 
81 Ibid., s. 128–129. 
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deltar i processen. Svaga elever behöver den stimulans de får då de arbetar i grupper 

tillsammans med duktigare kamrater.82

 
Vad gör eleverna 
Ett grupparbete kan inte fungera om inte eleverna anstränger sig för detta. I en grupprocess 

finns det olika roller som gruppdeltagarna kan inta för att föra arbetet i en positiv eller negativ 

riktning. Jag kommer här att börja med att presentera de positiva rollerna och avsluta med de 

negativa. Den första rollen är den så kallade uppmuntraren och är den som kan ge stöd och 

peppa de andra i gruppen. En annan roll som är viktig är harmoniseraren. Harmoniseraren är 

en person som är en problemlösare och som kan minska eventuella spänningar som uppstår i 

gruppen. Normsättaren är den som ser till att gruppen följer de överenskommelser som 

bestämts sedan tidigare. 

Till de negativa rollerna hör blockeraren och som hindrar gruppen från att utvecklas och 

lyckas i sitt arbete. Clownen är en roll som en person intar för att underhålla gruppen oavsett 

om det finns skäl för att göra detta och dominatorn avbryter andra och på deras bekostnad 

stjäl utrymme och tid.83  

I boken Handbok för grupparbete84 tar författaren upp fyra orsaker till att ett grupparbete 

kan bli misslyckas. Detta kan inträffa om eleven känner:  

1. För stor närhet till sig själv –  En elev med för stor närhet till sig själv uppvisar ett 

egoistiskt beteende. ”Ingen annan än jag vet hur det ska vara”, är en bra liknelse för hur en 

sådan elev uppfattar de övriga i gruppen 

2. För stor närhet till övriga i gruppen –  Att en elev har för stor närhet till gruppen innebär 

att denne väljer att inte ta plats och vågar heller inte stå upp för sina åsikter utan förlitar sig på 

resten av gruppen. Risken med en elev som har den här inställningen är att dennes kunskap 

inte utnyttjas i arbetet just på grund av att den eleven väljer att inte yttra sig. 

3. För stor distans till sig själv –  Elever med för stor distans till sig själva har helt tappat 

tron på vad de kan. De tvivlar på sitt eget kunnande i så hög grad att de inte ens vågar hålla 

med de övriga gruppmedlemmarnas idéer och åsikter. 

4. För stor distans till övriga i gruppen –  Den sista kategorin av gruppmedlemmar är så 

distanserade till den övriga gruppen att de avfärdar de andras åsikter som orealistiska eller 

                                                 
82 Arne Engström, Specialpedagogiska frågeställningar i matematiken (Örebro: Örebro Universitet, Pedagogiska 
institutionen, 2003), s. 44–46. 
83 Hammar Chiriac & Hempel, red, s. 99–101. 
84 Hammar Chiriac & Hempel, red, s. 122–123. 
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felaktiga. Dessa personer lyssnar inte till vad de andra har att säga utan argumenterar emot 

dem hela tiden. 

Gruppens medlemmar spelar alltså stor roll för att arbetet ska resultera i att de inblandade 

ska kunna lära sig eller förstå uppgifterna. Många gånger undviker eleverna att ifrågasätta 

lärarens påståenden medan de kan ha lättare för att diskutera och ifrågasätta varandras 

påståenden. De står många gånger närmare kamraterna både då det gäller språket men även 

läroprocessen och därigenom får de insikter och kunskaper de annars inte skulle ta till sig.85

 
Material 
Det beror helt på vilken sorts uppgift som eleverna ska utföra och därför går det i denna del 

inte att utveckla vilka särskilda material som behövs i denna undervisningsmetod. 

 
Sammanfattning  
För att denna metod ska bli lyckad är det viktigt att läraren känna till sina elevernas positiva 

och negativa sidor eftersom risken annars är stor för att grupparbetet ska misslyckas. Jag har 

visat på vad forskningen säger om olika roller och på vilket sätt dessa kan förstöra 

undervisningen då sammansättningen av elever blir fel. Om en elev inte förstår eller känner 

sig delaktig i arbetet finns det en risk att denne blir passiv i grupprocessen samtidigt som 

eleven inte heller lär sig något. För svaga elever kan denna arbetsmetod bli extra lyckad men 

då gäller det att läraren inte har nivågrupperat eleverna utan använder sig av heterogena 

grupper. De svaga eleverna får därigenom en stimulans som de annars inte får då de arbetar 

enskilt. I grupparbeten kan eleverna träna sig i att argumentera och prata matematik eftersom 

de kan känna sig tryggare att ifrågasätta varandra än läraren. 

De kompetenser som utvecklas under grupparbeten är kommunikationsförmåga, 

argumentationsförmåga och produktivt förhållningssätt.  

                                                 
85 Hammar Chiriac & Hempel, s. 18. 
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Sammanfattande slutsatser 

Jag har sammanställt de olika undervisningsmetodernas för- och nackdelar i tabell 3 som 

återfinns nedan. Jag visar i denna tabell vad som är positivt respektive negativt med de olika 

metoderna och här följer en kort sammanställning av denna tabell. 

  De olika undervisningsmetoderna utvecklar olika matematiska kompetenser. Vid en 

jämförelse mellan de olika undervisningsmetoderna går det att se att de många gånger passar 

ihop eller att det till och med krävs att metoderna blandas. Frontalundervisning går inte att 

använda utan inslag av en annan metod och laborativ matematik kan ofta sammankopplas 

med grupparbeten.  

Genom frontalundervisningen har läraren kontroll på elevernas utveckling och framsteg och 

fokus läggs på att eleverna ska förstå vad de sysslar med. Denna metod kan dock bli 

problematisk för en lärare som saknar didaktisk kunskap. Det enskilda arbetet har många 

negativa effekter och kan bidra till att elevernas matematikkunskaper försämras, 

engagemanget går förlorad samtidigt som läraren avprofessionaliseras. 

Utomhusundervisningen har många fördelar vilka bland andra är att elevernas kunskap lättare 

består, lärandet blir positivt och lustfyllt samt att eleverna blir mer engagerade och pigga 

jämfört med om undervisningen hålls inom fyra väggar. Många gånger kan det bli svårt att 

hinna med det som ska göras på grund av att man kan vara tvungen att bege sig långt ifrån 

skolan för att kunna genomföra lektionerna. Problemlösning kan resultera i att eleverna 

utvecklar logiskt tänkande och blir rustade i att se matematikens roll i samhället och vardagen. 

Dessutom är det ett bra verktyg för att läraren ska upptäcka hur eleverna känner inför ämnet. 

Även denna metod ställer krav på lärarens pedagogiska skicklighet och det kan även vara 

problematiskt för läraren att finna lämpliga och bra uppgifter. De tekniska hjälpmedel som jag 

tagit upp är utmärkta att använda för de elever som har svårt med matematik. Fokus kan 

läggas på begreppsförståelse och bidra till en djupare kunskap hos matematiksvaga elever. De 

nackdelar som de tekniska hjälpmedlen kan ha är att grunderna i matematik försämras och att 

de program som används många gånger kostar pengar att använda. Även laborativ matematik 

kan få matematiksvaga elever att förstå bättre. Denna undervisningsmetod ger en bättre 

begreppsbildning och större förståelse för matematiska modeller och samband. Det går att 

blanda in laborativ matematik i de flesta av matematikens områden. Även här förutsätter det 

att läraren är didaktiska skicklig för att lektionen ska bli meningsfull och givande för eleverna. 

Grupparbeten kan vara till hjälp för både eleverna och läraren. De duktiga eleverna kan hjälpa 

de svagare och ibland kan det vara lättare att argumentera med sin kamrat istället för med 
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läraren. Här krävs det att läraren känner sina elever och på så sätt kan sätta samman grupper 

som fungerar ihop för annars riskerar grupprocessen att bli nedbrytande. 
Tabell 3 Undervisningsmetoder 
Metod  Positiv  Negativ  

Frontalundervisning Läraren har kontroll på sina elevers utveckling. 
Viss forskning har visat att denna metod är 
överlägset bäst.  
Eleverna är delaktiga 
Fokus läggs på att eleverna ska förstå 
 

För en lärare som inte besitter god 
didaktisk kunskap kan denna 
undervisningsmetod lyckas sämre. 

Enskilt arbete Kan resultera i att elever utvecklar kompetensen 
Behärskande av procedurer  

Eleverna blir hämmade  
Procedurinriktad inlärning framför 
förståelseinriktad  
Kunskaperna försämras och 
engagemanget förloras genom 
enformig undervisning 
Läraren avprofessionaliseras  
Ingen tid till reflektioner 

Undervisning utomhus Eleverna minns kunskapen lättare. 
Ämnet upplevs som positivt, lustfyllt, 
motiverande och engagerande. 
Eleverna blir piggare och mer vakna. 
Obegränsad tillgång till konkretiserande 
material i naturen 
 

Svårt att hinna med på grund av 
tidsaspekten. 
Större risk att något allvarligt 
inträffar vid undervisning utomhus 
Kräver att läraren är didaktiskt 
skicklig, annars finns risken att 
undervisningen blir mindre lyckad.

Problemlösning Eleverna utvecklar logiskt tänkande och får ett 
större tålamod, blir mindre lättlurade och vidgar 
sitt matematiska kunnande. Blir dessutom mer 
rustade att se hur matematiken hör hemma i 
vardagen 
Eleverna får med sig strategier som kan komma 
till användning i det verkliga livet 
Ett verktyg för att läraren ska upptäcka 
elevernas färdighet och känsla för ämnet 

Kan vara problematiskt för läraren 
att hitta lämpliga uppgifter 

Tekniska hjälpmedel  
                             

Utvecklar matematisk kunskap och numerisk 
räkning  
Fokus på begreppsförståelse  
Ett bra verktyg för svaga elever 
Tid till reflektioner för läraren och eleven 
Lättare att vardagsanknyta uppgifterna 

Grundförståelsen kan  
försämras  
Datorprogram kräver många 
gånger användarlicenser vilket kan 
bli kännbart för skolans budget. 

Laborativ matematik Lätt för eleverna att förstå och återge vad de lärt 
sig.  
Bra metod för svaga elever 
Får en bättre begreppsbildning  
Större förståelse för matematiska begrepp, 
modeller och samband.  
Användbar i många områden i 
matematikundervisningen  

Kräver att läraren är didaktisk 
kunnig och att planeringen är väl 
genomtänkt annars riskerar denna 
undervisningsform att misslyckas. 
 

Grupparbeten  Hjälper eleverna att utveckla sin matematiska 
kunskap 
Elever med olika kunskap kan arbeta 
tillsammans och lära av varandra. 
Lättare att argumentera med kamraten än med 
läraren 

Kan vara svårt för vissa elever att 
anpassa sig i gruppen och de 
riskerar därför välja en passiv roll i 
grupprocessen 
Riskerar att bli en nedbrytande 
process vid oklarheter angående 
bedömningen 
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7 Diskussion 

Resultatdiskussion 

I det här arbetet har jag visat på hur olika undervisningsmetoder är bra för olika saker i 

matematikundervisningen. Innan jag började med mitt examensarbete hade jag vissa aningar 

om att en undervisningsform inte kan passa alla elever och efter hand som arbetet med denna 

uppsats fortskridit blev mina tankar besannade.  

I de lägre årskurserna, där undervisningsmetoderna ofta varieras anses matematiken vara det 

roligaste ämnet medan det efter femte årskursen generellt ses som både tråkigt och svårt enligt 

en majoritet av eleverna. Det är speciellt i grundskolans senare år som den läroboksbundna 

undervisningen blir dominerande och frågan är varför det förhåller sig så. Att lära ut 

matematik borde kunna gå att göra på ett både roligt och intresseväckande i de senare åren 

lika väl som i de tidiga åren. Som jag ser det finns det ett antal orsaker till varför det förhåller 

sig på detta sätt. I de senare åren är många elever ointresserade av matematik, enskilt arbete är 

den vanligaste undervisningsmetoden och de obehöriga lärarna blivit fler. För att det ska bli 

en förbättring av elevernas matematikresultat visar det här arbetet på sambandet mellan 

behöriga lärare och en variation av undervisningsmetoder.  

Ett av de uppdrag som skolan har är att få eleverna att utveckla sina matematiska 

kompetenser och därför är det viktigt att undervisningen består av flera metoder då en enda 

inte räcker till. I arbetet har jag presenterat vilka de matematiska kompetenserna är och vilka 

undervisningsmetoder som utvecklar respektive kompetens. Om man studerar den tabell som 

sammanställts över de matematiska kompetenserna går det både snabbt och enkelt att se att 

den enskilda undervisningen är undermålig andra metoder och den uppvisar därigenom stora 

didaktiska brister. De olika metoder som jag presenterat skiljer sig åt genom att de hjälper till 

att utveckla flera olika matematiska kompetenser. Det finns så klart både för–  och nackdelar 

med de metoder som tas upp och därför vill jag poängtera vikten av att läraren blandar de 

olika metoderna i undervisningen och inte använder sig av endast det enskilda arbetet som 

metod. Att frontalundervisning bedrivs utan inslag av någon annan metod är inte troligt utan 

många gånger krävs det att läraren blandar dem med varandra. Grupparbeten används 

tillsammans med problemlösning, undervisning utomhus tillsammans med laborativ 

matematik eller frontalundervisning med inslag av enskilt arbete är bara några exempel på hur 

de olika metoderna kan användas tillsammans. Denna avvägning kräver sitt av läraren då 

variationen förutsätter både eftertanke och kunskap inom området. 
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Som jag ser det är det negativt för matematikundervisningen att det finns så många 

obehöriga matematiklärare i den svenska skolan. Det är självklart så att en person som inte 

har en didaktisk kompetens i ämnet inte heller har samma möjlighet att ge eleverna en lika 

god undervisning som en person som förfogar över denna färdighet. Att blanda de olika 

metoderna kommer att resultera i att eleverna får en varierad matematikundervisning vilket i 

sin tur kommer att bidra till att ämnet blir lustfyllt och roligt för eleverna. Att bara låta 

eleverna räkna i boken gagnar ingen utan bidrar till att öka på ämnets stämpel som tråkigt, 

ointressant och svårförståeligt.  

För de elever som upplever matematiken som svår eller tråkig kommer det enskilda 

arbetssättet att vara förödande. Att bara räkna i boken ger en enformig undervisning och 

hämmar elevernas möjligheter att se matematiken som lustfylld och intressant. En varierad 

undervisning kan istället få eleverna att se på ämnet med nya ögon och kan i slutändan 

resultera i att eleverna känner en glädje under lektionerna. Enskilt arbete är en 

undervisningsmetod som egentligen bara har en fördel och det är då eleverna ska öva på, eller 

nöta in, det matematiska hantverket såsom algoritmer, formler med mera. Enskilt arbete kan 

av de lärare som saknar didaktisk kompetens anses som den bästa eftersom de inte behöver 

lägga ned tid och ansträngning på planering och förberedelser.  

En motpol till enskilt arbete är frontalundervisningen vilken innebär att läraren har 

genomgångar, sammanfattningar och diskussioner i helklass innan han låter eleverna arbeta 

enskilt. Jag skulle även vilja påstå att ytterligare en metod som skulle kunna hjälpa många 

elever att utveckla så gott som alla de kompetenser jag presenterat i detta arbete är 

problemlösning. Rätt använd av en didaktiskt skicklig lärare är denna metod utomordentlig 

men annars riskerar den att göra undervisningen resultatlös.   

När man ser till de metoder som presenteras i detta arbete går det att se ett mönster. De 

resulterar alla i att eleverna utvecklar olika matematiska kompetenser men kräver samtidigt att 

läraren har en god didaktisk – och pedagogisk kunskap. Att alla elever skulle bli godkända 

bara lärarna varierade undervisningen tror jag är en utopi men ämnet skulle med all 

sannolikhet uppfattas som mer lustfyllt av fler elever och därigenom resultera i att dessa 

skulle kunna nå bättre resultat i slutändan.  
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Metoddiskussion  

Varför jag valt att skriva en litteraturstudie beror på att jag varit intresserad av vad den 

moderna pedagogiska och didaktiska forskningslitteraturen anser om de olika 

undervisningsmetoder som lärare kan använda sig av i matematikundervisningen. Jag anser 

att jag tog rätt beslut som valde att skriva arbetet som en litteraturstudie och inte som en 

kvalitativ eller kvantitativ studie. Nackdelarna med en sådan forskningsansats är större än 

fördelarna eftersom det gång på gång visar sig hur svårt det är att få ihop det stora urval av 

informanter som behövs för att göra forskningen trovärdig. Genom en litteraturstudie har jag 

istället kunnat använda mig av den moderna forskningslitteraturen på området i större 

utsträckning och därigenom fått fram ett bra och trovärdigt resultat.  

Genom den begränsade tid som jag haft på mig att skriva detta arbete bestämde jag mig på 

ett tidigt stadium att avgränsa mig då jag sökte den litteratur som nu ingår i arbetet. De sökord 

jag använde mig av, både när det gäller den engelska som den svenska litteratursökningen, 

resulterade i att jag fann oerhört mycket användbart material. Av alla träffar jag fick fram 

bestämde jag mig för att fördjupa mig i de trettio första titlar som kom upp. Denna 

avgränsning var nödvändig för att detta arbete skulle kunna färdigställas men för den som vill 

gå in djupare och mer grundligt i detta ämnesområde finns det som sagt enorma mängder med 

material att hämta information ur.  

Vidare forskning 

För en vidare forskning inom detta område skulle det vara intressant att fördjupa sig mer i hur 

lärare kan påverka elevernas inställning till ämnet genom undervisningen. Det verkar många 

gånger som om matematiklärarna väljer att bortse från vad forskningen ser som god 

undervisning och helt enkelspårigt väljer att fortsätta undervisa som de alltid har gjort. Vad 

detta beror på och hur man skulle kunna gå till väga för att få lärarna att tänka om, skulle även 

det vara en intressant forskningsfråga för framtiden 
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