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Titel Varierad matematikundervisning: ”för att vi lär oss på olika sätt” - En kvalitativ studie utav sex pedagoger 
som undervisar i år 4-6. 

Title Varied ways of teaching mathematics: “because we learn in different ways” - A qualitative study out of six 
teachers who teaches in year 4-6. 

Författare Tanja Karlsson 

Sammanfattning 
Varierad matematikundervisning förespråkas i nationella styrdokument vilka skolor och pedagoger väntas följa. 
De mål och riktlinjer som finns uppsatta ska nås med hjälp av varierade arbetsmetoder och arbetsformer. Skolors 
och pedagogers tillvägagångssätt för att nå dit är dock tolkningsbara och därför intressanta att undersöka vilket 
också är studiens syfte.  
 
För att ta del av pedagogers uppfattning kring varierad matematikundervisning med dess tillhörande 
arbetsmetoder och arbetsformer har jag undersökt tillämpning, omfattning, påverkansfaktorer samt sökt likheter 
och skillnader mellan skolorna. Detta möjliggjordes genom att jag genomförde halvstrukturerade kvalitativa 
intervjuer med sex pedagoger som undervisar i någon av årskurserna 4-6 på en kommunal samt en privat skola. 
 
Resultatet visar att pedagogerna har en någorlunda samstämmig syn kring varierad matematikundervisning samt 
de arbetsmetoder och arbetsformer som följer. Tydligt blir att arbete i lärobok och praktisk matematik såsom 
laborationer, vardagsanknuten matematik samt diskussioner ställs mot varandra likaså enskilt arbete och 
grupparbete. Färdighetsträning, förståelse och att undervisningen ska tilltala samtliga elever är viktiga aspekter 
inom matematikundervisningen. De flesta pedagoger i studien bedriver merparten av sin matematikundervisning 
genom arbete i läroboken men anser att det är mer vanligt att arbete sker i olika gruppkonstellationer än enskilt. 
Enligt pedagogerna är det kompetens, elevgruppen, tid och skolmiljön som påverkar valet av arbetsmetod och 
arbetsform. I resultatet finns stora likheter med tidigare forskning och resultatet kan även kopplas ihop med 
teoretiska perspektiv såsom Gardners teori om multipla intelligenser, det sociokulturella perspektivet och 
behaviorismen. De skillnader som råder är inte beroende av skolform, snarare pedagogernas olika förutsättningar 
såsom intresse för matematik, matematikdidaktisk kompetens och yrkeserfarenhet. 

Nyckelord 
Varierad matematikundervisning, arbetsmetod, arbetsform, praktisk matematik, lärobok, grupparbete, enskilt arbete, förståelse, 
färdighetsträning, vardagsanknuten matematik. 
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1 Inledning 

Det finns mål uppsatta för vad eleverna ska tillgodogöra sig under sin skolgång vilket 

samtliga skolor och pedagoger måste rätta sig efter. Vägen till målen är dock flexibel och 

tolkningsbar. Något som betonas i svensk grundskoleutbildning är att främja elevers lust och 

vilja att lära. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lpo94 (Skolverket, 2006) står det att undervisningen ska bedrivas utifrån 

varierande arbetsmetoder och arbetsformer som tar sin utgångspunkt i elevernas vardag. Det 

innebär alltså att pedagoger bör vara väl insatt i hur elevers vardag ser ut och att eleverna ges 

möjlighet att arbeta enskilt eller i grupp samt utifrån olika arbetsmetoder. En vanlig 

uppfattning är dock att matematikundervisningen koncentrerats kring enskilt arbete i lärobok 

vilket även forskningen tyder till. Vad varierad matematikundervisning innebär kan ses som 

en tolkningsfråga. Ett faktum är att elever lär sig på olika sätt och därför bör undervisningen 

sträva efter att tilltala varje elev. En stark förespråkare inom detta fält är Howard Gardner som 

blivit känd för sin teori angående multipla intelligenser. Gardner (1994) menar att 

undervisningen i skolan enbart utgår ifrån ett fåtal intelligenser vilket inte tilltalar samtliga 

elever. Undervisningen i skolan ska ske i olika uttrycksformer, där de olika intelligenserna 

gynnas, så att vi kan nå fler elever (Gardner, 1994).  

 

I och med möjligheten att tolka vägen till målen på olika sätt är det intressant att få en bild av 

om och hur olika skolors och pedagogers arbetssätt skiljer sig. Att få ta del av pedagogers 

olika uppfattningar kring varierad matematikundervisning och synliggöra de arbetsmetoder 

och arbetsformer som tillämpas för att få en varierad matematikundervisning är intressant 

både för verksamma och blivande pedagoger. Inte minst för att vi blivande pedagoger ska 

kunna bilda oss en uppfattning om hur det ser ut på fältet samt för att verksamma pedagoger 

ska reflektera över och utvärdera sin egen matematikundervisning. 

 

1.1 Centrala begrepp 

Begreppen beskrivs utifrån den tolkning jag förvärvat mig under lärarutbildningens gång. Jag 

har valt att lyfta de begrepp som förekommer i undersökningen och som anses vara av vikt för 

att underlätta läsarens fortsatta förståelse samt för att dessa ska tolkas på samma sätt.  

- Abstrakt matematik: Matematik där kopplingen till det praktiska/vardagliga är liten. 

- Arbetsform: Organisering av undervisningen. Till exempel enskilt, helklass, par eller 

olika gruppkonstellationer. 
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- Arbetsmetod/arbetssätt: Olika uttrycksformer inom undervisningen för lärande och 

uppnående av mål. Olika sätt att undervisa och arbeta. Till exempel i läroboken, 

praktiskt och kommunikativt.  

- Artefakter: Hjälpmedel som ska gynna elevernas förståelse. Till exempel 

konkret/laborativt material hämtade ur vardagen eller tillverkade för pedagogiskt 

ändamål som hjälper till att synliggöra den abstrakta matematiken. 

- Färdighetsträning: Öva in per automatik, mekanisk process. 

- Kommunikation: Olika sätt att kommunicera matematik. Till exempel genom talat och 

skrivet språk eller gester. 

- Lärobok: Matematikboken som eleverna arbetar i mestadels för färdighetsträning. 

- Matematikdidaktik: Hur en pedagog ska undervisa matematik så att eleverna förstår. 

- Praktisk matematik: Arbetsmetod som omfattar, av eleven, utförda handlingar. En bro 

mellan det abstrakta och konkreta för att gynna förståelse. Till exempel laborativ- eller 

konkret matematik omfattande övningar med vardagliga eller pedagogiska föremål 

(artefakter) med matematisk koppling, vardagsanknuten matematik med matematiska 

övningar kopplade till vardagliga händelser/föremål. 

- Pedagog/lärare: Används som benämning för den person som står för undervisningen 

och ansvarar för denna. 

- Problemlösning: Uppgifter som inte går ut på rätt eller fel svar där det ofta krävs flera 

olika matematiska tillämpningsmetoder. 

- Skolmatematik: Den matematik som är tilltänkt att lära i skolan vars mål och innehåll 

finns skrivna i läroplaner och kursplaner. Grundar sig på demokratiskt fattade beslut, 

forskning samt traditioner inom undervisning. 

- Styrdokument: Läroplaner utformade utifrån skollagen med riktlinjer och mål samt 

kursplaner som utgår från läroplanerna men med större ämnesspecifikation. 

- Undervisningsform: Se arbetsform. 

- Undervisningsmetod/undervisningssätt: Se arbetsmetod/arbetssätt. 

- Utomhusmatematik: Matematikundervisning som bedrivs utomhus. Ofta med hjälp av 

de artefakter som går att finna i naturen. 

- Vardagsanknuten matematik: Matematikundervisning som syftar till att ta vara på de 

erfarenheter elever förvärvat sig i sin vardag alternativt lära ut sådan matematik som 

eleverna har nytta av för att klara sig i sin vardag. 

- Vilja, lust, intresse, motivation (att lära sig): Drivkraft, glädje till att lära sig  
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2 Syfte 

Synliggöra pedagogers uppfattning kring varierad matematikundervisning för år 4-6 på en 

kommunal och en privat skola. Undersöka vilka arbetsmetoder och arbetsformer som 

tillämpas för att få en varierad matematikundervisning samt i vilken omfattning. Söka likheter 

och skillnader samt finna eventuella tendenser till vilka faktorer som påverkar valet av 

arbetsmetod och arbetsform. 

 

2.1 Frågeställningar 

- Vilka arbetsmetoder och arbetsformer tillämpas för att få en varierad 

matematikundervisning och i vilken omfattning tillämpas de olika arbetsmetoderna 

och arbetsformerna? 

- Vad anser pedagogerna om de olika arbetsmetoderna och arbetsformerna? 

- Vilka faktorer påverkar valet av arbetsmetoder och arbetsformer? 

- Skiljer sig arbetet med att uppnå en varierad matematikundervisning mellan skolorna? 
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3 Litteraturgenomgång 

En viktig del av det pedagogiska arbetet utgörs av styrdokument samt skrifter utarbetade av 

Skolverket. Det är viktigt att framföra nationella riktlinjer för undervisning och därför inleds 

litteraturgenomgången med material utgivna av Skolverket. När det kommer till varierad 

matematikundervisning för att gynna olika inlärningsstilar står det för mig klart att använda 

”Gardners multipla intelligenser” som ett lämpligt teoretiskt perspektiv. Det går heller inte att 

utesluta det sociokulturella perspektivet eftersom föreliggande styrdokument influerats av det. 

Inom skolans värld tillämpas dock ofta en behavioristisk ansats varvid denna kommer att 

nämnas utan att studien för den delen genomsyras av dessa tankar. Till sist kommer en 

redogörelse för området jag har valt att belysa utifrån tidigare forskning. En presentation av 

de mest omnämnda studierna finns i bilaga 1. 

 

3.1 Skolverket 

Enligt Skollagen (1 kap. 2 §) ska utbildningen vara likvärdig inom varje skolform. 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94 

(Skolverket, 2006) förtydligar dock att det inte innebär att undervisningen ska se likadan ut i 

varje skola, däremot finns gemensamma mål och riktlinjer som ska följas vilka har fastslagits 

av regeringen utifrån Skollagen. Det finns olika vägar att uppnå målen. Undervisningen ska 

individanpassas, bedrivas med varierande arbetssätt och arbetsformer samt utgå från elevernas 

vardag. Skolan ska se till att samtliga elever ”…utvecklar nyfikenhet och lust att lära, /…/ lär 

sig utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra…” (Skolverket, 

2006, s. 9). Elever ska ges rika tillfällen till att kommunicera. Det är viktigt att läraren ser till 

varje elevs sätt att lära sig och att läraren stärker eleven i detta. Eleverna ska uppleva kunskap 

som meningsfull och se samband mellan det som undervisas och vardagen (Skolverket, 2006). 

 

I Kursplanen för Matematik (Skolverket, 2000) lyfts det att elevernas intresse för matematik 

ska utvecklas samt att eleverna ska tillgodogöra sig kunskaper i matematik för att kunna 

tillämpa dem i olika situationer, däribland vardagslivet. Vidare ska skolan tydliggöra varför 

eleverna ska lära sig matematik i dess olika uttrycksformer. Konkreta situationer ska hjälpa 

eleverna att lösa olika uppgifter (Skolverket, 2000). ”För att framgångsrikt kunna utöva 

matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om 

matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer.” (Skolverket, 2000). 
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Skolverket (2003) har i sin rapport Lusten att lära – med fokus på matematik kommit fram till 

att det är viktigt att sträva efter variation i undervisningen eftersom det inte finns en isolerad 

undervisningsmetod som lämpar sig för samtliga elever. Rapporten visar att arbete i lärobok 

ofta tillämpas eftersom alla delar i det eleverna ska lära sig förväntas finnas med samt för att 

det finns en osäkerhet i att frångå läroboken bland lärare. Därför är det viktigt att läroboken är 

bra. Lärarhandledningar innehåller varierade arbetsmetoder och arbetsformer. Om läraren 

utgår från en lärobok med tillhörande lärarhandledning kan varierad matematikundervisning 

uppnås. Det som blir problematiskt är när arbetet helt och hållet sker i läroboken utan andra 

inslag. I årskurs 5 blir skolmatematiken mer formaliserad och kopplingen till det praktiska 

användandet av matematik vagare. Eleverna förväntas färdighetsträna och räkna så många tal 

som möjligt i läroboken. Att öva upp räknefärdigheter är inte dåligt, det kan vara motiverande 

att lösa uppgifter för att sedan kontrollera lösningarna. Det som är mindre motiverande är när 

eleverna inte ser meningen med att räkna. Det är viktigt att det finns kopplingar till livet 

utanför skolan eftersom eleverna finner det motiverande att förstå och kunna tillämpa det de 

lär sig. En annan viktig faktor är att läraren själv har ett intresse för matematik. Det som kan 

påverka elevernas resultat mest är enligt rapporten lärarens kompetens. Däremot är det inte av 

stor betydelse hur skolmiljön är tillrättalagd. Finns kompetensen hos läraren så kan den med 

enkla medel ändå bedriva en varierad matematikundervisning. En slutsats är att lusten att lära 

hänger samman med förståelse, även till viss grad den form av förståelse som infinner sig när 

man lärt sig en process mekaniskt (Skolverket, 2003). 

 

3.2 Teoretiska perspektiv 

Howard Gardner, en amerikansk professor, menar att forskare drar förhastade slutsatser när de 

antar att människors lärande ter sig på samma sätt. Enligt Gardner (1994) lär sig människor 

olika bra på olika sätt. Utifrån denna ståndpunkt har Gardners teori om multipla intelligenser 

uppkommit. Intelligenserna omfattar olika förmågor och kan ses som olika sätt att kunna ta 

till sig av ny kunskap. En individ besitter flera intelligenser men är olika bra på att 

tillgodogöra sig kunskap inom de olika intelligenserna. Dessa går dock att tränas upp så att en 

människa kan ta till sig kunskaper på flera sätt (Gardner, 1994). Exempel på intelligenser är 

språklig intelligens1, visuell-spatial intelligens2, logisk-matematisk intelligens3, kroppslig-

                                                 
1 Språklig intelligens består av talat, tecknat och skrivet språk (Gardner, 2001). 
2 Visuell-spatial intelligens är en förmåga att med lätthet uppfatta olikheter i exempelvis bilder (Gardner, 2001). 
3 Logisk-matematisk intelligens går till stor del ut på att få förståelse för logiska strukturer samt kunna se    
   mönster och samband (Gardner, 2001). 
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kinetisk intelligens4 och interpersonell intelligens5 (Gardner, 2001). Undervisningen bör utgå 

från flera intelligenser för att nå ett större antal elever samt för att träna upp olika färdigheter. 

Det är alltså viktigt att skolan tar hänsyn till de intelligenser en elev redan är duktig inom 

samt bidrar till att utveckla de intelligenser som en elev behärskar mindre bra. Ett mål inom 

skolans värld bör vara att anpassa undervisningen till varje elevs individuella intelligenser 

(Gardner, 1994). Exempel på att utnyttja de olika intelligenserna i undervisningen kan vara att 

elever genom den språkliga intelligensen får kommunicera med varandra, genom den visuell-

spatiala intelligensen får arbeta med bilder eller med hjälp av synen uppskatta mått, genom 

den logisk-matematiska intelligensen får lösa problem med hjälp av artefakter, genom den 

kroppslig-kinetiska intelligensen får arbeta med kroppen för att exempelvis mäta samt genom 

interpersonell intelligens får lära sig att samspela vid arbete med matematik (Lazear, 1998). 

 

Inom det sociokulturella perspektivet förespråkas att människor lär sig och utvecklas i 

samspel med andra i omgivningen. Lärande i ett sociokulturellt perspektiv kopplat till skolans 

värld skulle alltså kunna förklaras med att eleverna lär sig genom att höra andra kommunicera 

samt själva kommunicera med andra. Språket ses som en immateriell artefakt för att kunna 

samspela, lära sig och få förståelse för omvärlden. Av betydelse för lärande och förståelse är 

även användandet av materiella artefakter såsom mätinstrument och datorer. Vid användandet 

av artefakter uppstår kommunikation vilket utvecklar människan. Vidare förespråkas att 

lärande ska ske utifrån tidigare erfarenheter och intressen (Säljö, 2000). 

 

Behaviorismen kan kort beskrivas som en teori där man utgår ifrån att lärande kan förstärkas 

genom olika former av belöning (Skinner, 2008; Säljö, 2000). Det är viktigt att kunna mäta 

kunskaper vilka på så sätt är kvantitativa istället för kvalitativa (Säljö, 2000). Det innebär i ett 

skolsammanhang att om en elev uppvisar ett önskvärt beteende så belönas den, till exempel 

genom att lösa ett antal uppgifter som snabbt kan bekräftas med rätt. Är uppgiften felaktigt 

löst uteblir belöningen (Skinner, 2008; Säljö, 2000). Vidare menar man inom behaviorismen 

att läraren står för kunskaperna och förväntas överföra dem till eleverna som inte har med sig 

någon tidigare kunskap. Läraren ses som en sändare och eleverna som mottagare vilket 

katederundervisning utan elevinteraktion skulle kunna vara ett exempel på (Säljö, 2000). 

 

                                                 
4 Kroppslig-kinetisk intelligens baseras på att med hjälp av kroppen kunna uttrycka sig (Gardner, 2001). 
5 Interpersonell intelligens kan ses när samarbete sker mellan människor (Gardner, 2001). 
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3.3 Tidigare forskning kring varierad matematikundervisning 

Varierad matematikundervisning ska bedrivas för att eleverna ska få förståelse för matematik. 

När förståelse har uppnåtts kan eleverna börja färdighetsträna. Det är av största vikt att elever 

får arbeta med konkret material och inte enbart i läroboken (Persson, 2009). Emanuelsson 

(2001) visar dock genom sin studie att så inte är fallet. Lärare anser att det är så viktigt att 

fästa grunderna genom färdighetsträning att aspekten av förståelse och tillämpandet av andra 

undervisningsmetoder kan hamna i skymundan (Emanuelsson, 2001).  

 

Dagens matematikundervisning förväntas vara kreativ och lustfylld med rika möjligheter till 

diskussion samt individanpassad. Varierade arbetsmetoder och arbetsformer beskrivs som 

centrala (Persson, 2009). Varierad matematikundervisning måste helt enkelt bedrivas 

eftersom människor inte är en homogen grupp med samma inlärningssätt (Bentley, 2003). För 

att nå fler elever måste lärare vara förtrogna med olika undervisningsmetoder, ha kännedom 

om elevernas förkunskaper (Bentley, 2003; Löwing, 2004) samt ha ett tydligt syfte med de 

olika aktiviteterna (Löwing, 2004). Varierad matematikundervisning ses i teorin som ett sätt 

att intressera eleverna för ämnet matematik men i verkligheten väljer läraren till största del 

färdighetsträning i läroboken eftersom det upplevs enklare (Bjerneby Häll, 2006). 

 

3.3.1 Arbetsmetod och arbetsform 

Matematiksamtal, diskussioner och möjlighet att bolla idéer med andra i grupparbeten lyfts 
som oerhört viktigt för en framgångsrik undervisning där förståelse ligger i fokus (Ahlberg, 
1992; Löwing, 2004; Persson, 2009; Wæge, 2007). Det vanliga tillvägagångssättet i 
klassrummet är emellertid att arbeta i läroboken där lärarens roll är att gå runt och hjälpa 
eleverna enskilt (Bentley, 2003; Emanuelsson & Johansson, 1996; Emanuelsson, 2001; 
Löwing, 2004). Det tillvägagångssättet skapar inte möjligheter till samtal och djupare 
förståelse (Emanuelsson, 2001; Wæge, 2007). Emanuelsson (2001) och Löwing (2004) menar 
att lärare har en tendens att lägga för stor vikt vid om eleverna har rätt eller fel på mekaniskt 
uträknade uppgifter. Fokus ligger alltså inte på hur eleverna kommer fram till lösningen. 
Resultatet blir en mätning av prestation istället för att fokusera på vad eleverna lär sig eller 
vad de förstår (Emanuelsson, 2001; Löwing, 2004). När mer praktisk matematik tillämpas och 
lösningar redovisas i helklass får eleverna ta del av andras sätt att genomföra och tänka vilket 
bidrar till en djupare förståelse (Ahlberg, 1992; Emanuelsson, 2001; Wæge, 2007). Löwing 
(2004) synliggör dock i sin studie att grupparbete kan leda till att diskussioner och förståelse 
uteblir då de duktigare eleverna serverar svaren till de mindre duktiga eleverna som inte ges 
tid till att reflektera själva. Detta kan enligt Wæge (2007) undvikas genom att sätta samman 
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grupper där elever befinner sig på samma kunskapsnivå och på så vis ges förutsättningar att 
arbeta på lika villkor. Grupparbete kan enligt Bentley (2003) också komma att handla om 
enskilt arbete eftersom arbetet fortfarande förväntas genomföras enskilt och gruppen enbart 
ska finnas till för att bistå med hjälp. Något som dock bör räknas in vid val av arbetsform är 
att samspel i form av exempelvis grupparbeten leder till elevers vilja och lust att lära 
(Ahlberg, 1992; Sanderoth, 2002). 
 

Arbetet med lärobok ses som en trygghet för att läraren ska få med alla väsentliga delar i 

matematikundervisningen. Det uppfattas som självklart att nyutexaminerade lärare utgår från 

läroboken tills de har fått större vana och vet vilka delar som måste ingå för att eleverna ska 

kunna uppnå kunskapsmålen. Läroboken ska alltid kompletteras med konkret material och 

exempel hämtade ur elevernas vardag. Verkligheten visar dock på att det mest vanliga är att 

läromedlet får mycket större plats än det som var tänkt och att arbetet med lärobok dominerar 

(Bjerneby Häll, 2006; Persson, 2009). En tendens är att eleverna färdighetstränar och lär sig 

att räkna per automatik i läroboken men utan förståelse eftersom de inte får tillfällen till 

reflektion eller grupparbeten (Persson, 2009). Bjerneby Häll (2006) nämner som en kontrast 

till att lärare upplever arbete i lärobok som en trygghet att även eleverna gör det eftersom det 

är en invand arbetsmetod och eleverna ofta upplever att de förstår sig på detta. Även Wæge 

(2007) är inne på att eleverna upplever en viss förståelse i och med denna arbetsmetod men att 

det enbart grundar sig i en förståelse för användandet av exempelvis uppställningar eftersom 

de inövats per automatik. Boaler (1998) som i sin studie har jämfört två skolor, där eleverna i 

den ena skolan arbetade enskilt i läroboken och eleverna i den andra skolan arbetade praktiskt 

med matematik, menar att de elever som enbart arbetade i läroboken hade mycket svårt för att 

frångå inövade formler och tänka i ett vidare perspektiv.  

 

Att många elever är nöjda med att enbart räkna i läroboken varvat med genomgångar tros bero 

på att eleverna inte vet något annat (Bjerneby Häll, 2006). Löwing (2004) hävdar att det stora 

problemet inte ligger i att läroboken används utan snarare hur den används. Johansson (2003) 

har i sin avhandling jämfört äldre och nyare läroböcker utifrån de aktuella styrdokumenten 

och menar att det är liten skillnad i läroböckernas utformning. En tydlig skillnad är emellertid 

att nyare läroböcker förespråkar olika arbetsformer vilket stämmer överens med rådande 

styrdokument. Det föreligger dock en risk i att läraren eller eleverna väljer att hoppa över 

dessa uppgifter eftersom de behandlas sist i varje kapitel. Det innebär att det finns utrymme 

för lärare att arbeta på samma sätt i de nyare läroböckerna som i de äldre läroböckerna vilka 
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följde andra styrdokument (Johansson, 2003). Matematikundervisningen kan fånga upp 

förståelse hos fler elever om man går från det praktiska och konkreta till det mer abstrakta 

vilket kan omfatta laborativa inslag följt av arbete i läroboken (Löwing, 2004; Persson, 2009). 

Många elevers engagemang och intresse för matematik ökar när de får arbeta med praktisk 

matematik (Ahlberg, 1992; Bjerneby Häll, 2006; Sanderoth, 2002; Wæge, 2007). Samtidigt är 

det många elever som inte ser kopplingen mellan praktisk matematik och skolmatematik. Det 

är då viktigt att läraren synliggör skolmatematiken som något mer än att räkna i läroboken 

(Bjerneby Häll, 2006; Löwing, 2004). Även då artefakter används bör det matematiska 

innehållet tydliggöras så att eleverna inte uppfattar dessa som lekredskap utan matematisk 

koppling (Emanuelsson & Johansson, 1996; Löwing, 2004). Artefakter är avgörande för att 

stödja elevernas väg till förståelse för vissa matematiska områden, det vill säga genom att 

konkretisera den abstrakta matematiken (Löwing, 2004; Persson, 2009). Boaler (1998) har i 

sin studie uppmärksammat att elever som arbetar mestadels med praktisk matematik och har 

tillgång till olika artefakter i undervisningen utvecklar en förmåga att tillämpa matematik på 

flera olika plan och att dessa elever sällan skiljer på skolmatematik och matematiken som 

finns bland oss i vardagen.  

 

Intresset och entusiasmen för att arbeta praktiskt är större i de lägre åldrarna vilket motiverar 

lärare till att använda olika undervisningsmetoder och undervisningsformer. Det är dock 

lättare att arbeta med laborationer och praktiska övningar inom andra skolämnen eftersom 

matematiken har en lång tradition av att innebära arbete i lärobok (Bjerneby Häll, 2006; 

Emanuelsson & Johansson, 1996). De äldre eleverna ser praktisk matematik som ett negativt 

avbrott från att räkna i boken (Bjerneby Häll, 2006; Löwing, 2004). Vidare anser lärare att det 

är svårt att bedöma elevers kunskaper när de arbetar mer praktiskt eller i grupp varvid enskilt 

arbete i läroboken tillämpas. Speciellt i de högre åldrarna där lärare och elever har större krav 

på sig att mäta kunskaper (Emanuelsson & Johansson, 1996). 

 

3.3.2 Lärande 

Ett mycket viktigt uppdrag inom matematikundervisningen är enligt lärare att koppla ihop 

skolmatematiken med elevernas vardag (Bjerneby Häll, 2006; Löwing, 2004; Persson, 2009). 

Elevernas lärande gynnas av att matematikundervisningen i skolan tar sin utgångspunkt i 

elevernas vardag. Vardagskunskaper kan innebära att läraren i sin undervisning drar nytta av 

de vardagserfarenheter eleverna har med sig eller att eleverna lär sig sådan matematik i skolan 

som de har nytta av för att klara sig i sin vardag (Wistedt, 1990). Enligt Wistedt (1990) bör 
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tyngdpunkten ligga på att den abstrakta matematiken kopplas till de erfarenheter eleverna 

redan förvärvat sig i sin vardag eftersom det underlättar för elevernas lärande om de har något 

konkret att relatera till. Persson (2009) och Sanderoth (2002) menar att vardagsanknytningen 

är viktig för att eleverna ska uppleva vilja och lust att lära vilket i Bjerneby Hälls (2006) och 

Wæges (2007) studie på ett tydligt sätt framkommer där eleverna själva upplever ett större 

intresse till att lära sig matematik då de kan relatera till deras egen vardag. En risk med att 

vardagsanknyta matematikundervisningen är dock att eleverna fastnar i vardagen och inte ser 

kopplingen till matematiken de förväntas lära sig. Här är det upp till läraren att lyfta de 

matematiska detaljerna så att dessa inte förbises (Wistedt, 1990). För att skolmatematiken ska 

kunna anknytas till vardagen krävs det att läraren innehar kunskaper om elevernas vardag 

(Löwing, 2004). Laborativ matematik öppnar enligt Bjerneby Häll (2006) upp för möjligheten 

att vardagsanknyta matematikundervisningen på ett bättre sätt än arbete i läroboken. Utifrån 

Johanssons (2003) studie framkommer det dessutom att läroböcker inte utgår från elevernas 

vardag i den utsträckning som förespråkas enligt gällande styrdokument. Boaler (1998) har 

genom sina studier sett att de elever som övervägande arbetat i läroboken inte kan se att 

skolmatematiken hänger ihop med matematiken i vardagen. Dessa elever upplever i stor 

utsträckning matematik som något abstrakt och krångligt som de aldrig kommer att tillämpa 

när de avslutat sina studier (Boaler, 1998).  

 

Att arbeta i läroboken kan som Bjerneby Häll (2006) tidigare nämnt likväl upplevas som en 

trygghet för eleverna i och med att det är en invand arbetsmetod. Enligt Ahlberg (1992) har 

elever som mestadels arbetat i lärobok svårt för att frångå att en uppgift kan ha flera lösningar 

och inte bara rätt eller fel. De är mer prestationsinriktade och vill se resultat, inte 

lösningsstrategier (Ahlberg, 1992). Elevernas vilja att lära ökar därmed eftersom de tycker att 

matematik är roligt när de får arbeta i läroboken samt komma långt fram och via ett facit 

bekräfta att de gör rätt. Det förhållningssättet lämpar sig dock endast för de elever som har lätt 

för matematik. För att samtliga elever ska uppleva en vilja att lära sig matematik gäller det att 

läraren använder olika förklaringsmodeller med varierande inslag (Bjerneby Häll, 2006). 

Wæge (2007) har genom sin forskning sett att elever upplever glädje och vilja till att lära 

matematik när de känner sig kompetenta inom området. Den kompetens som eftersträvas hos 

eleverna är enligt Wæge (2007) en mer djupare förståelse. Erbjuds eleverna vara aktiva och 

får möjlighet att samarbeta och arbeta på ett mer praktiskt sätt ökar deras vilja och lust att lära 

(Sanderoth, 2002; Wæge, 2007) vilket leder till just ökad förståelse (Wæge, 2007). 
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3.3.3 Påverkansfaktorer 

En stor bidragande orsak till att lärare inte lyfter matematiska samtal vidare och bidrar till en 

varierad matematikundervisning är bristen på kunskap. De vet helt enkelt inte vad de ska 

ställa för frågor och förstår inte hur eleverna tänker (Emanuelsson, 2001). En förutsättning för 

att lärare ska kunna bedriva olika arbetsmetoder och arbetsformer är att läraren både har 

ämneskunskaper och didaktiska kunskaper (Bjerneby Häll, 2006; Persson, 2009). Lärare som 

utbildats matematikdidaktiskt får en större vilja att frångå läroboken och arbeta mer praktiskt 

samt inser vikten av att eleverna får tala. Enligt lärare som läst matematikdidaktik innebär 

detta arbete att man går från rätt eller fel som ofta omfattas av räkning i läroboken till att 

gynna förståelsen för matematiken genom att arbeta praktiskt (Bentley, 2003; Bjerneby Häll, 

2006; Löwing, 2004). Desto mer kunskap läraren får kring matematikundervisning desto 

lättare är det att frångå läroboken (Persson, 2009). Mångårig erfarenhet inom läraryrket kan 

öka lärarens förmåga att tillämpa olika undervisningsmetoder (Bentley, 2003). Bjerneby Häll 

(2006) anser också att lärarens intresse är av betydelse och beskriver i sin avhandling att 

samtliga lärarstudenter som valde inriktningen matematik uttryckte ett intresse för ämnet.  

 

Eleverna kan också till viss del påverka lärarens val av arbetsmetod och arbetsform i och med 

att de visar en stark vilja att räkna i läroboken (Bjerneby Häll, 2006). Elevernas brist på 

engagemang för praktisk matematik medför att den typen av undervisning uteblir (Bentley, 

2003). En annan bidragande faktor till att eleverna ofta får arbeta i sin lärobok är att det helt 

enkelt blir för stökigt under lektioner med praktiska inslag inom matematiken. Många lärare 

upplever att eleverna arbetar bättre och får större arbetsro när de räknar i läroboken (Bentley, 

2003; Bjerneby Häll, 2006). Ahlberg (1992) visar i sin klassrumsstudie att det till en början 

kan bli mycket stökigt och högljutt i klassrummet vid grupparbeten men så snart eleverna får 

större vana dras ljudnivån ner.  

 

Planeringen inför matematiklektioner tar mycket tid och tidsaspekten kan vara en avgörande 

faktor vid val av arbetsmetod (Bentley, 2003; Bjerneby Häll, 2006; Persson, 2009). Det blir 

därför svårt att variera matematikundervisningen med olika arbetsmetoder, arbetsformer och 

tillämpning av artefakter (Bjerneby Häll, 2006; Persson, 2009). I Löwings (2004) studie 

framgår det också att lärare uppmuntrar elever att arbeta i par eller i grupp för att de ska 

kunna ta hjälp av varandra eftersom läraren inte har tid att hjälpa samtliga elever. 
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4 Metod 

En beskrivning av undersökningsmetoden kvalitativa intervjuer, urval av informanter, etiska 

ställningstaganden, genomförande av studien, bearbetning av insamlad data och studiens 

tillförlitlighet kommer att ges i detta avsnitt.  

 

4.1 Val av metod 

Valet av kvalitativ intervju grundar sig i ett intresse för att ta del av och försöka förstå 

människors uppfattning och upplevelse kring ett visst fenomen genom samtal (Kvale, 1997; 

Stukát, 2005). För att söka svar till syfte och frågeställningar valde jag att intervjua sex 

pedagoger kring varierad matematikundervisning. Det kvalitativa i intervjuerna innebär att få 

en djupare kännedom om hur människor uppfattar ett visst fenomen för att vi sedan ska ha 

möjlighet att förbättra människors situation (Kvale, 1997). Syftet med studien är att 

synliggöra pedagogers uppfattning kring varierad matematikundervisning med hänsyn till 

olikheter. Därför är den kvalitativa forskningsansatsen värdefull för verksamma pedagoger, 

blivande pedagoger och övriga intressenter inom området pedagogik eftersom nya 

infallsvinklar erhålls.  

 

Intervjuer kan genomföras med olika slags struktur (Kvale, 1997; Stukát, 2005). Jag valde att 

använda en halvstrukturerad intervjuform vilket innebär att samtalet varken är öppet eller 

strängt styrt utifrån frågeformulär (Kvale, 1997; Stukát, 2005). I en halvstrukturerad intervju 

genomförs intervjuerna utifrån en intervjuguide med förvalda teman och förslag till frågor 

(Kvale, 1997; Stukát, 2005). Enligt Hartman (2003) är det bra att inleda med frågor av 

faktakaraktär för att sedan övergå till mer övergripande frågor följt av eventuella specifika 

frågor. Intervjuguiden (se bilaga 1) delades upp i en presentation med muntlig information till 

informanterna, bakgrundsfrågor, undersökningsfrågor och avslut. Vid konstruerandet av 

frågor hade jag i åtanke vad frågan förutsätter samt vad syftet med studien är. För att komma 

fram till mina intervjufrågor tog jag även hjälp av tidigare skrivna uppsatser inom liknande 

ämnen. En fördel i att använda metoden intervju är att frågorna kan utvecklas, förtydligas och 

följas upp. En annan fördel är att samtalet sker öga mot öga där kroppsspråk, ansiktsuttryck, 

tveksamma svar, etcetera kan registreras. Risker med den kvalitativa intervjun kan vara att 

den som intervjuar påverkar informantens svar men också att informanten påverkar 

intervjuarens frågor (Kvale, 1997; Stukát, 2005).  
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4.2 Urval 

Undersökningen har genomförts med sex yrkesverksamma pedagoger på två olika skolor i en 

medelstor stad i mellersta Sverige. Jag valde medvetet sex informanter eftersom jag ansåg att 

fyra informanter inte skulle ge tillräckligt med material för min studie samtidigt som det med 

åtta informanter skulle bli för tidskrävande. Ett stort antal informanter är inte av största vikt 

vid kvalitativa intervjuer, snarare möjligheten att gå in på djupet i intervjusvaren samt att 

kunna ägna dessa tillräckligt med tid (Kvale, 1997; Stukát, 2005). Genom att begränsa mig till 

sex informanter blev det möjligt för mig. Det kriterium jag utgick ifrån vid val av informanter 

var att de skulle undervisa matematik i någon av årskurserna 4-6. Jag omfattade pedagoger 

från en kommunal och en privat skola. Det urvalet gjordes för att få möjlighet att jämföra om 

det förelåg skillnader mellan skolorna i dess olika former. Det kan enligt Stukát (2005) kallas 

för ett strategiskt urval i och med att vissa kriterier ska uppfyllas för att informanten ska vara 

av betydelse för undersökningen. Informanterna valdes ut genom tips från kurskamrater samt 

genom att jag ringde runt och frågade om det fanns intresse för deltagande. För att inte röja 

skolornas identitet benämns de kommunal skola och privat skola. Pedagogernas identiteter 

anonymiseras genom att de benämns kommunal pedagog 1, 2, 3 samt privat pedagog 1, 2, 3. 

 

4.2.1 Kommunal skola och kommunal pedagog 1, 2, 3 

I den kommunala skolan går ca 300 elever i årskurserna F-6. Den kommunala skolan 

profilerar sig som en skola med tyngdpunkt på att läsa, skriva och räkna. 

 

Kommunal pedagog 1 (Kp1) är en kvinna i åldern 25-35 år som är utbildad lärare för år 1-6 

med inriktning svenska och samhällsorienterande ämnen samt kompetensutveckling inom 

matematik. Kp1 har arbetat som lärare i 11 år och undervisar matematik i en årskurs 6. Kp1 

har alltid varit intresserad av matematik och tyckt att det har varit ett lättsamt skolämne. 

 

Kommunal pedagog 2 (Kp2) är en kvinna i åldern 25-35 år som är utbildad lärare för år 4-9 

med inriktning matematik och naturorienterande ämnen. Kp2 har arbetat som lärare i 5 år och 

undervisar matematik i en årskurs 5. Kp2 är intresserad av matematik och tycker det är roligt. 

 

Kommunal pedagog 3 (Kp3) är en man i åldern 25-35 år som är utbildad lärare för år 1-7 med 

inriktning matematik och naturorienterande ämnen. Kp3 har arbetat som lärare i 9 år och 

undervisar matematik i en årskurs 4. Kp3 uttrycker att han brinner för matematik. 
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4.2.2 Privat skola och privat pedagog 1, 2, 3 

I den privata skolan går ca 300 elever i årskurserna 4-9. Den privata skolan profilerar sig som 

en skola med tyngdpunkt på hälsa samt på ett individrelaterat kunskapssökande.  

 

Privat pedagog 1 (Pp1) är en man i åldern 25-35 år utan lärarutbildning men som har några 

fristående kurser inom ämnet matematik samt matematikdidaktik från universitet. Pp1 har 

arbetat som lärare i 8 år och undervisar matematik i årskurs 4-9. Pp1 är väldigt intresserad av 

matematik och finner ämnet roligt. 

 

Privat pedagog 2 (Pp2) är en man i åldern 25-35 år som är utbildad lärare för år 4-9 med 

inriktning matematik och naturorienterande ämnen. Pp2 har arbetat som lärare i 1,5 år och 

undervisar matematik i årskurs 4-9. Pp2 är intresserad av matematik och tycker det är roligt. 

 

Privat pedagog 3 (Pp3) är en kvinna i åldern 25-35 år som är utbildad lärare för år 4-9 med 

inriktning matematik och samhällsorienterande ämnen. Pp3 har arbetat som lärare i 5 år och 

undervisar matematik i årskurs 4-8. Pp3 tycker att matematik är kul och spännande men 

brinner mer för de samhällsorienterande ämnena. 

 

4.3 Etiska ställningstaganden 

Forskningskravet innebär att det finns ett berättigande i samhället för att forskning ska kunna 

genomföras. Samtidigt har samhällets individer rätt att skyddas från insyn som kan betraktas 

olämplig. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är 

konkretiseringar av det grundläggande individskyddskravet. Dessa är en vägledning för 

forskare och ska tas hänsyn till jämte forskningskravet (Vetenskapsrådet, 2008). 

- Informationskravet: De som deltar i en studie ska informeras angående studiens syfte 

samt vilken avsikt forskaren har med deras medverkan. Detta är viktigt då deltagarnas 

vilja att medverka i studien kan påverkas. Det är också viktigt att deltagarna är 

införstådda i att deltagandet är frivilligt och att de kan välja att avbryta sitt deltagande 

när som helst. Deltagarna ska ha kännedom om att insamlad data enbart kommer att 

användas i påtalat forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2008). 

- Samtyckeskravet: Innan datainsamling för studien påbörjas ska samtycke ges av 

samtliga deltagare. Återigen ska deltagaren vara införstådd i att det är denne som 

bestämmer på vilka villkor medverkan ska ske. Deltagaren kan säga ifrån om 
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medverkan när som helst under studiens gång. I det fall en deltagare väljer att avbryta 

sin medverkan får inte forskaren försöka påverka deltagaren att fortsätta sin 

medverkan på ett otillbörligt sätt (Vetenskapsrådet, 2008). 

- Konfidentialitetskravet: Forskaren, som har tystnadsplikt, ska ansvara för att all 

insamlad data som kan identifiera deltagaren förvaras oåtkomligt från andra än 

forskaren samt avrapporteras anonymt (Vetenskapsrådet, 2008). 

- Nyttjandekravet: Insamlad data kring enskilda personer får enbart användas för det 

forskningsändamål deltagarna givit samtycke till (Vetenskapsrådet, 2008).  

 

Vidare finns rekommendationer i samband med forskning som säger att deltagarna bör få ta 

del av sådant som kan uppfattas etiskt känsligt innan forskningen publiceras samt ha 

möjlighet att få kännedom om var forskningsresultatet kan inhämtas (Vetenskapsrådet, 2008).  

 

För att tillgodose dessa forskningsetiska riktlinjer har jag i ett tidigt skede skriftligt informerat 

deltagarna kring deras rättigheter (se bilaga 2) samt vid intervjutillfället förtydligat detta 

muntligt utifrån min intervjuguide (se bilaga 1). Jag meddelade även rektorerna på de berörda 

skolorna skriftligt (se bilaga 3) och inhämtade samtycke från dem. För att vara säker på att 

inte röja några uppgifter kodade jag informanternas identiteter och skolornas namn redan vid 

transkriberingstillfället samt sparade det material som skulle kunna röja informanterna, skolan 

eller kommunen i ett brandsäkert arkivskåp som endast jag har tillgång till. 

 

4.4 Genomförande 

För att testa intervjuguiden genomfördes en pilotintervju så att det skulle finnas möjlighet att 

ändra föreslagna ämnesområden och frågor. Hartman (2003) menar att det är av största vikt 

att inte slösa på informanternas tid och då är det lämpligt att prova ut frågorna redan innan 

intervjutillfället. Utifrån pilotintervjun valde jag att minska antalet frågor samt byta plats på 

några av dem. Vidare hävdar Hartman (2003) att det är en fördel om informanterna får 

kännedom om frågornas karaktär så att de kan förbereda sig inför intervjutillfället. Det ska 

inte förekomma frågor vid själva intervjutillfället som informanten inte har tänkt över eller 

inte har någon kännedom kring (Hartman, 2003). Innan intervjuerna genomfördes mailade jag 

över de mest övergripande frågorna som skulle ställas till samtliga informanter oberoende av 

deras svar. Följdfrågor som var beroende på de svar som framkom under intervjuerna höll jag 

för mig själv för att inte påverka informanterna. Det är ett vanligt tillvägagångssätt vid en 
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kvalitativ ansats med halvstrukturerad intervjuform att erbjuda följdfrågor som är 

individanpassade (Stukát, 2005). 

 

Då det pågick utvecklingssamtal när intervjuerna var tilltänkta att genomföras fick jag rätta 

mig efter några informanters önskemål om att skjuta på intervjutillfällena. Förhoppningsvis 

har det påverkat studien positivt i och med att jag har haft mer tid till att läsa in mig på ämnet 

och tänka igenom intervjufrågorna ordentligt. Att vara väl förberedd inför intervjutillfället är 

enligt Kvale (1997) och Stukát (2005) viktigt för själva resultatet av intervjuerna. 

 

En utgångspunkt är att informanten känner sig bekväm med intervjusituationen. Det kan röra 

sig om vilken miljö intervjun äger rum i, hur avslappnat förhållandet är mellan intervjuaren 

och informanten samt om intervjuaren verkar intresserad av det informanten har att säga och 

ger informanten ordentligt utrymme att uttala sig (Kvale, 1997; Stukát, 2005). Informanterna 

fick välja var och när de ville intervjuas och de valde att intervjuas på deras respektive skola. 

Eftersom jag inte kände informanterna sedan tidigare inledde jag intervjutillfället med en 

presentation och information för att bryta isen och vinna förtroende. Under intervjuerna 

visade jag mitt intresse genom att bekräfta informanternas svar och ställa följdfrågor. Jag tillät 

även kortare pauser i form av tystnad för att informanterna skulle ges möjlighet att tänka efter 

ordentligt och komma med eventuella ytterligare svar. I de fall svaren var otydliga försökte 

jag förtydliga dem genom att ge den bild jag fått utifrån informanternas svar. Ljudupptagning 

av intervjuerna kunde ske eftersom informanterna gav sitt samtycke. Enligt Kvale (1997) 

finns det stora fördelar i att ha intervjuerna inspelade eftersom svaren kan analyseras med 

större noggrannhet. För att det ska vara möjligt menar Stukát (2005) att det är av stor vikt att 

inspelningsapparater noga kontrolleras innan intervjuerna samt att intervjuerna får ske i en 

ostörd miljö. Jag lämnade inget åt slumpen gällande ljudupptagning utan garderade mig med 

flera ljudupptagningsinstrument, batterier och inspelningsband samt såg till att få sitta ostörd. 

 

4.5 Bearbetning av data 

Transkriberingarna har tagit 3-6 timmar per intervju och består av 53 sidor textmaterial. Det 

finns enligt Stukát (2005) inga fasta regler för hur intervjusvaren utifrån en kvalitativ ansats 

ska bearbetas eller analyseras. Vid transkriberingarna av intervjuerna valde jag att utelämna 

uttryck som enbart innebar att jag bekräftade informanternas svar. Dessa anses inte vara av 

intresse för min studie. Inte heller informanternas uttryck som enbart bekräftade att de hade 



 

17 (43) 
 

förstått frågan. För att få bättre flyt i resultatdelen har utvalda citat redigerats genom att 

stakningar och upprepningar strukits. Jag har även valt att utesluta slangord och förkortningar 

samt språkfel eftersom dessa inte heller är viktiga för studiens resultat. Att ge ett inspelat 

samtal en mer litterär struktur efter att den skrivits ut i text är acceptabelt, så länge det inte är 

en språklig analys som eftersträvas, eftersom det bidrar till att läsaren lättare kan ta till sig av 

innehållet (Kvale, 1997).  

 

Under transkriberingarna uppstod idéer kring det jag ville fokusera på vilka jag skrev ner på 

papper. Ibland fick dessa idéer strykas då det inte var återkommande teman i andra intervjuer. 

Att strukturera insamlad data under transkriberingens gång ger enligt Kvale (1997) nya 

perspektiv och en början till analys. När jag transkriberat samliga intervjuer lyfte jag ut det 

jag tyckte var viktigast ur var och en av intervjuerna och kategoriserade dessa under lämpliga 

rubriker. På så sätt fick jag en god idé av vilka delar ur intervjusvaren jag skulle komma att 

arbeta vidare med. Under arbetsprocessen med transkribering bör transkriberaren ha i åtanke 

vilket ämne som behandlas, vilket syftet med studien är och vad i intervjusvaren som är av 

vikt (Kvale, 1997). Vid transkriberingen insåg jag att flera av de intervjufrågor jag hade ställt 

under intervjun inte hörde till ämnet varvid jag kunde stryka en del rubriker och gå vidare 

med det som besvarade mitt syfte och mina frågeställningar. Stukát (2005) redogör för att 

förförståelse för ämnet spelar stor roll i den kvalitativa analysen av det insamlade materialet. 

Utifrån min förförståelse för ämnet har jag kunnat komma fram till de teman jag har valt.  

 

4.6 Tillförlitlighet 

Kvale (1997) anser att tillförlitligheten blir högre om två personer transkriberar samma 

intervju som sedan jämförs med varandra. Transkriberingarna genomfördes med stor 

noggrannhet och jag valde att spola tillbaka ljudupptagningen för att lyssna på informanternas 

svar flera gånger så att det inte skulle bli en fråga om tolkning. Det var självklart mycket 

tidskrävande men gav enligt mig en liknande tillförlitlighet som att två personer transkriberar 

samma intervju.  

 

Kvale (1997) och Stukát (2005) lyfter vikten av att intervjuaren är erfaren för att den 

kvalitativa intervjun ska få bästa möjliga utfall. Resultatet utifrån exakt samma ställda frågor 

kan påverkas beroende på vilka förkunskaper intervjuaren har om ämnet. Risker finns i att 

intervjuaren förbiser viktiga nyanser i svaren som påverkar utfallet (Kvale, 1997). Eftersom 
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jag är oerfaren gällande intervjuteknik kan det vara så att jag har påverkat resultatet negativt 

genom att inte tillämpa korrekt intervjuteknik. Däremot var jag väl inläst på ämnet och kände 

till vilka följdfrågor som kunde ställas i olika situationer. Vid en intervju ska frågor ställas 

helt förutsättningslöst och helst ska informanterna inte delges intervjufrågorna i förväg 

(Kvale, 1997). Hartman (2003) hävdar dock att informanterna ska vara väl förberedda inför 

intervjutillfället och ha kännedom om frågornas karaktär. Det förefaller en risk i att jag har 

påverkat informanternas svar dels på grund av att de i förväg fått ta del av de områden jag 

sökte belysa och dels eftersom det är en svår uppgift att gå in i intervjusituationen helt 

förutsättningslöst. Det går emellertid att vända på det hela och påstå att jag fick mer utförliga 

svar i och med att informanterna var förberedda. 

 

Kvale (1997) och Stukát (2005) anser att den kvalitativa intervjun ska hållas med ett lägre 

antal informanter eftersom det annars inte går att tolka intervjuerna på djupet. Då jag enbart 

intervjuat sex pedagoger fördelat på två olika skolor är det inte möjligt att fullt ut generalisera 

det som framkommit under intervjuerna. Mitt syfte var dock att synliggöra olika vägar till en 

varierad matematikundervisning genom att ta del av informanternas utsagor på ett mer 

utförligt plan. En annan fråga om tillförlitlighet gäller informanternas svar (Kvale, 1997; 

Stukát, 2005). I resultatet bland informanterna finns en någorlunda samstämmig uppfattning 

kring varierad matematikundervisning. Resultatet stämmer också väl överens med tidigare 

forskning inom området varvid jag bedömer informanternas svar tillförlitliga med möjlighet 

att dra vissa generella slutsatser. En slutsats som dock inte kan dras är rimligheten i att anta att 

alla kommunala respektive privata skolor förhåller sig på samma sätt som skolorna i min 

studie men resultatet ger ändå en bild av hur olikheterna kan se ut dem emellan. 

 

Min studie hade varit mer tillförlitlig i det fall jag hade intervjuat både pedagoger och elever 

för att få belägg för att det som framkommer i intervjuerna faktisk stämmer. Vidare hade detta 

kunnat erhållas genom klassrumsobservationer. Då jag anser att vikten låg på att få en bild av 

hur pedagoger uppfattar varierad matematikundervisning och inte hur väl detta stämmer med 

deras verkliga undervisningssituation bedömer jag resultatet i min studie som tillförlitligt i 

förhållande till mitt syfte och mina frågeställningar. 
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5 Resultat 

Här synliggörs först pedagogernas uppfattning av varierad matematikundervisning samt vilka 

arbetsmetoder och arbetsformer som förekommer i deras matematikundervisning. Sedan 

redovisas utvalda områden som framkommit ur pedagogernas svar vilka anses relevanta för 

studien. Till sist följer en redogörelse för det som kan påverka valet av arbetsmetod och 

arbetsform. Likheter och skillnader vävs in i dessa områden och diskuteras vidare i analysen. 

Det går på ett tydligt sätt att koppla resultatet till syftet med studien samt dess tillhörande 

frågeställningar. Resultatdelen grundar sig helt på de intervjuer som genomförts. 

 

5.1 Varierad matematikundervisning 

Samtliga pedagoger uppger att varierad matematikundervisning innebär att tillämpa olika 

arbetsmetoder och arbetsformer i matematikundervisningen. Pedagogerna menar att varierad 

matematikundervisning kan ses som en kombination av teori och praktik, där teori ses som 

mer abstrakt och praktik som mer konkret. Det mer abstrakta i undervisningen lyfts fram som 

arbete i läroboken medan det mer konkreta framställs som praktisk matematik i olika former. 

 

Följande citat ger en bild av pedagogernas uppfattning av varierad matematikundervisning. 

 
Försöka hitta olika sätt att visa samma sak /…/ så att man når så många som möjligt 

och de förstår dels teoretiskt och även konkret. (Kp2). 

 
För mig är varierad undervisning kanske om man tänker på Gardners teorier att man 

har olika, alltså sju intelligenserna inräknade i sin undervisning /…/ så att man väver 

in flera olika metoder… (Kp3). 

 

Samtliga pedagoger menar att det egentligen handlar om att använda olika uttrycksformer för 

att nå fram till så många elever som möjligt eftersom vi alla lär oss på olika sätt. 

Nedanstående citat ger en god bild av detta förhållningssätt. 

 
Om man säger så här generellt så efter en lektion så kanske jag har ca 40-50 procent 

av barnen och efter den här laborationen så kanske jag har ytterligare 20 procent och 

sen måste jag ha ytterligare något annat. /…/ Diskussionerna har varit väldigt bra för 

då har jag fått med ganska många och grupparbete lika så. (Kp3). 
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…alla är vi olika och man kanske får med sig 19 men det är 22 i gruppen och då 

gäller det att hitta olika metoder och infallsvinklar för att få med sig de här andra 

som inte hängde med riktigt… (Pp3). 

 

5.2 Arbetsmetod och arbetsform 

Samtliga pedagoger anser att de tillämpar de olika arbetsmetoder och arbetsformer som de 

lyfter som varierad matematikundervisning i sin egen matematikundervisning. De vanligaste 

arbetsmetoderna som framgår av pedagogernas svar är att arbeta i läroboken och att arbeta 

mer praktisk med matematik. Pedagogerna nämner även att arbetsformerna för de olika 

arbetsmetoderna kan bestå av enskilt arbete eller grupparbete.  

 

Det är bland kp2, pp1, pp2 och pp3 vanligt att ägna ca 70 procent av arbetstiden till arbete i 

läroboken respektive 40 procent för kp1 och resterande tid till mer praktisk matematik. Den 

praktiska matematiken kan bestå av laborationer, utomhusmatematik, diskussioner och 

vardagsanknuten matematik. Däremot är det inte självklart att det enskilda arbetet sker i lika 

stor utsträckning som arbetet i läroboken i och med att en del elever väljer att arbeta i par eller 

i grupp även där. För att tydliggöra detta redovisas ett citat nedan. 

 
I boken när de jobbar, färdighetstränar, så väljer de lite om det är grupp eller om 

man vill sitta ensam /…/ Till det försöker jag, /…/ ta in laborativt material så att de 

får jobba med det. Jag har även något som /…/ jag kallar för tankeverkstad. Där de 

/…/ sitter i grupper och löser olika problem som de sen ska berätta för klassen hur 

de har löst och diskutera. (Kp1). 

 

Kp3 skiljer sig markant från övriga pedagoger och menar att matematikundervisningen består 

av ca 65 procent diskussioner och ca 10 procent laborativ matematik där arbetet i båda fallen 

sker i par eller grupp. Elevernas kunskaper testas genom enskilt arbete i läroboken vilket 

uppgår till ca 25 procent.  

 

5.2.1 Lärobok 

Samtliga pedagoger utgår ifrån en lärobok i sin matematikundervisning. Läroboken används 

på olika sätt. Kp1 säger att hon väljer ut de bitar som hon anser är viktiga ur läroboken, främst 

för att eleverna ska få färdighetsträna vilket samtliga pedagoger anser är ett viktigt inslag i 

matematikundervisningen. Det är dock enbart kp1 som ersätter delar ur läroboken med 

praktisk matematik. Kp2 och pp2 anger att läroboken tas till då tiden inte räcker till för att 
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planera något annat. De är även eniga i att eleverna föredrar att arbeta i läroboken vilket 

samtliga pedagoger förutom kp3 instämmer i. En annan orsak till att använda läroboken är 

enligt kp1 och kp3 att det är en trygghet för pedagogen. Kp2, kp3 och pp3 anser att elevernas 

arbetsro blir större, det blir inte lika stökigt om eleverna sitter och arbetar i läroboken. Kp3, 

pp2 och pp3 menar även att det lättare går att bedöma elever utifrån deras arbete i läroboken. 

Samtidigt som pedagogerna ser fördelar av olika slag med att använda läroboken ser de även 

nackdelar i form av att förståelsen blir mindre. Något som blir tydligt i nedanstående citat. 

 
…nackdelar är att jag tror inte att det sker något lärande direkt, det blir mer fyller i 

/…/ läroboken ska vara till för att /…/ mekaniskt öva på metoderna. (Kp3). 

 
De kanske kan räkna och vet precis /…/ hur de räknar ut en area men de vet inte vad 

en area är. Vad en kvadratmeter är till exempel. (Pp1). 

 

5.2.2 Praktisk matematik 

Innebörden av praktisk matematik varierar hos pedagogerna. Benämningar så som laborativ 

matematik, problemlösning, diskussioner, vardagsanknuten matematikundervisning och 

utomhusmatematik förekommer. Praktisk matematik ses dock gemensamt som ett alternativ 

till undervisningen med färdighetsträning i en lärobok.  

 

De fördelar med praktisk matematik som framkommer av intervjuerna är att elevernas 

förståelse blir djupare om de får använda flera sinnen samtidigt och interagera med 

klasskamraterna. Även här relaterar pedagogerna till att det är viktigt att få med så många 

elever som möjligt och att praktisk matematik kan bidra till att ytterligare några elever förstår.  

 

En övervägande nackdel med praktiskt arbete inom matematiken som samtliga pedagoger 

lyfter är att eleverna riskerar att gå miste om den matematiska poängen och enbart uppfatta 

det praktiska arbetet som lek. De flesta pedagoger anger att detta kan undvikas på olika sätt. 

Främst genom att prata med eleverna för att synliggöra syftet med övningen samt diskutera 

kring övningarna och försöka förankra dem i den mer traditionella undervisningen med 

lärobok. Följande citat ringar in hur pedagogerna arbetar med detta. 

 
Ja, då är det viktigt att /…/ vi liksom inte är klara där utan att vi sen tar med oss det 

till klassrummet och jobbar med det /…/ vi knyter ihop säcken… (Pp3). 

 



 

22 (43) 
 

Det finns dock de pedagoger som anser att det inte behövs något tydliggörande av den 

matematiska poängen. Dels kp3 som säger att eleverna själva kommer fram till den 

matematiska poängen genom att de först får leka med exempelvis laborativt material och 

sedan får hjälp av pedagogen att komma vidare i sitt tänkande. En annan reflektion kring detta 

kommer från pp1 som menar att eleverna oavsett om de förstår den matematiska poängen med 

praktiska övningar flera år senare ändå kan gå tillbaka i minnet och relatera till övningarna 

som på så sätt blir lyckade ur ett matematiskt perspektiv oavsett tidigare förståelse. 

 

Vidare framkommer det att pedagogernas uppfattning är att de flesta eleverna ser räkning i 

boken som det enda viktiga och riktiga inom ämnet matematik. Att arbeta praktiskt ses 

snarare som ett störande moment bland eleverna än en möjlighet att få en djupare förståelse. 

Många elever önskar arbeta i läroboken framför arbete med praktisk matematik. 

 
De vill helst sitta och räkna i boken men det beror ju troligtvis på att det är det de 

alltid har gjort, det är det som är matte. Man ska sitta och räkna i boken, man får 

uppgifter som man ska sitta och lösa och sen är det rätt eller fel. (Pp2). 

 

En hel del av pedagogernas energi går åt till att motivera eleverna till praktisk matematik.  

 
…många gånger just så kan de säga ”ja men när ska vi ha matte då?” /…/ många av 

dem är inte medvetna om det men det försöker jag också genom samtal att visa på 

att man använder matte så otroligt mycket. (Kp2). 

 

Det är ju den man måste försöka få dem att inse /…/ att det här är matte trots att det 

är roligt trots att vi inte håller på och räknar hela tiden /…/ det är mer att man ser till 

en förståelse så det är den svåra biten faktiskt måste jag säga. (Pp1). 

 

Kp3 håller dock inte alls med om detta utan anser att eleverna hellre arbetar praktiskt än att 

arbeta i läroboken något som kp1 delvis håller med om. 

 

5.2.3 Enskilt arbete eller grupparbete 

Arbetsmetoderna praktisk matematik och arbete i lärobok har i föregående avsnitt ställts mot 

varandra. Det som också framkommit genom intervjuerna är olika förhållningssätt till de olika 

arbetsformerna. Flera pedagoger anser att det är lättare att få arbetsro då eleverna arbetar 

enskilt eftersom det annars finns en risk att det blir stökigt i klassrummet. Det är även lättare 

att mäta elevernas kunskaper när de arbetar enskilt vilket ses som en omöjlighet vid 
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grupparbeten såvida pedagogen inte sitter med. Pedagogerna är dock eniga i att enskilt arbete 

inte leder till lika rik förståelse eftersom arbetet då kan komma att bli en mekanisk process där 

eleven utför en handling utan att stanna upp och fråga sig om det den gör är rimligt eller inte. 

Vid grupparbeten kan en rikare förståelse erhållas eftersom eleverna får ta del av varandras 

tankar, arbetsprocess, lösningar och motiveringar. Här kan alltså de mindre duktiga eleverna 

få stöd av de duktiga eleverna i form av att de mindre duktiga eleverna antingen ställer frågor 

varpå de duktigare eleverna börjar diskutera eller genom att de mindre duktiga eleverna rycks 

med i arbetet med de duktigare eleverna. Risken här är dock enligt Kp1, Pp1 och Pp2 att de 

mindre duktiga eleverna bara glider med och inte tillgodogör sig kunskaper. 

 
Alltså faran om de sitter i grupp eller två och två ser ju jag på de svaga kanske om 

man bara hänger med och hakar på den som är duktig och sen kan man inte. På 

samma gång som det är superbra om de sitter och diskuterar och kommer fram till 

lösningen tillsammans. Enskilt då /…/ har man ju inte någon att diskutera med eller 

man förstår inte riktigt vad man gör kanske alla gånger utan man bara gör för att det 

står att jag ska göra så här. (Kp1). 

 
Jobbar de enskilt /…/ får ju jag större möjlighet att se vad just den här eleven kan 

/…/ jobbar de i grupp så får de ju en större förståelse /…/ De måste liksom prata 

med varandra, diskutera. Så där kan de ju få en djupare förståelse sen är det ju lätt 

till då att någon kanske håller sig i bakgrunden och inte deltar så aktivt… (Pp2). 

 

5.2.4 Sammanfattning 

Samtliga pedagoger anger att varierad matematikundervisning innebär att använda sig av 

olika arbetsmetoder och arbetsformer i matematikundervisningen, kombinera teori och 

praktik. Nästan samtliga pedagoger bedriver merparten av sin matematikundervisning genom 

arbete i läroboken. Till det görs försök, i varierad utsträckning, att komplettera arbetet i 

läroboken med praktisk matematik såsom laborationer, vardagsanknuten matematik, 

utomhusmatematik samt diskussioner. En fördel med arbete i läroboken är att eleverna ges 

goda möjligheter till färdighetsträning samt att det är lätt för pedagogerna att bedöma 

eleverna. Nackdelen är att förståelsen inte blir lika stor, vilket är en fördel med praktisk 

matematik. En nackdel med praktisk matematik är dock att eleverna riskerar att gå miste om 

den matematiska poängen och enbart uppfatta det praktiska arbetet som lek. En annan nackdel 

är att eleverna föredrar arbete i läroboken eftersom praktisk matematik ofta upplevs som ett 

störande moment till riktig matematik, vilket alltså är att räkna i läroboken. 
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Samtliga pedagoger tillämpar olika arbetsformer, såsom enskilt arbete och grupparbete. Det är 

mer vanligt att eleverna arbetar i grupp än enskilt. Flera pedagoger anser att det är lättare att 

mäta elevernas kunskaper när de arbetar enskilt. Enskilt arbete sker dock på bekostnad av den 

rikare förståelse som kan erhållas vid grupparbete där de mindre duktiga eleverna får stöd av 

de duktiga eleverna. Risken här är att de mindre duktiga eleverna bara glider med och inte 

tillgodogör sig kunskaper. 

 

5.3 Lärande 

Något som framkom av pedagogernas svar kring varierad matematikundervisning är att det 

finns en uppfattning att elevernas lärande påverkas beroende på val av arbetsmetod och 

arbetsform samt var fokus läggs i matematikundervisningen. Det kan handla om att eleverna 

ska förstå nyttan med matematik, fånga elevernas intresse för matematik samt elevernas vilja 

och lust att lära matematik. 

 

5.3.1 Vardagsanknuten matematik 

Flera av pedagogerna anser att det är viktigt att skolmatematiken förankras i elevernas vardag 

för att lärandet ska få betydelse. Det handlar dels om att rusta eleverna för att de ska kunna 

klara av matematiken i sin vardag. 

 
…jag känner ändå att de ska ju klara sig i vardagen sen och det är ju mycket matte i 

vardagen med klockan och allt vad det kan vara tidtabeller och sådant… (Kp1). 

 

Även att synliggöra den matematik som finns i vardagen och möjliggöra för eleverna att se 

vilken nytta de har av att lära sig matematik. 

 
…efter lovet så pratade vi mycket om ”Vad har ni använt matte till på lovet?” och då 

sa ju de flesta ”nej vi har inte räknat nåt”. Men då kom man ju fram till att de har 

handlat de har kanske bakat hemma och använt mått av olika slag /…/ eller snickrat 

ihop något och behövt mäta /…/ de blir mer medvetna ju mer man pratar om det så 

det gäller att prata mycket om det. (Kp2). 

 

Det kan också vara viktigt att konkretisera vissa avsnitt inom matematiken. 

 
…vissa arbetsområden som i algebra och sådant där så är det ju ganska luddigt vad 

man ska använda de här sakerna till /…/ och då är det ju jättebra om man på något 
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konkret sätt kan göra det tydligt för eleverna /…/ och att de får jobba lite med det 

utifrån verkliga händelser… (Pp3). 

 

Inte minst att skapa ett intresse för att lära sig matematik.  

 
…vi har ju också familjen som tema /…/ det är massa problem som familjen utsätts 

för när det gäller ekonomi och när de ska möblera rummet. Alltså det är många 

matematiska områden som vävs samman där och då var det ju väldigt intressant för 

då var de ju tvungen att gå och fråga hemma /…/ så det tycker de ju är roligt alltså 

roligare för att få klara av sin vardag. (Kp3). 

 
Det är klart att man alltid försöker ha anknytning till barnen. För att då är ju intresset 

störst hos dem… (Pp1). 

 

Citaten visar på möjligheter att arbeta med att eleverna ska se nyttan med matematik och 

fånga deras intresse för matematik genom att ta in exempel i matematikundervisningen som 

speglar elevernas vardagsintressen samt genom att använda sig av konkreta övningar som 

förankrar vardagen med de kunskaper skolan vill förmedla.  

 

5.3.2 Vilja och lust att lära 

Pedagogerna beskriver att det finns skillnader i elevernas vilja och lust att lära beroende på 

val av arbetsmetod och arbetsform. Pedagogerna är dock inte överens i vilka arbetsmetoder 

eller arbetsformer som ger positiv effekt.  

 

Kp1 och kp3 menar att elevernas vilja och lust att lära är större när de arbetar med praktisk 

matematik. Elevernas intresse för matematik ökar när laborativt material används eller när de 

frångår läroboken. Det märks också att eleverna motiveras mer när de får arbeta tillsammans 

med någon. Pp3 instämmer i detta men enbart gällande eleverna i årskurs 4.  

 

Resterande pedagoger anser istället att elevernas vilja och lust att lära blir större när de arbetar 

i läroboken. Kp2 finner att eleverna blir motiverade av att känna att de gör något där de kan se 

tydliga resultat, pp2 tillägger även att eleverna vill lösa uppgifter som antingen är rätt eller fel. 

Pp1 lyfter att tävlingsmoment kan tas in i undervisningen vilket anses motivera eleverna.  

Praktisk matematik ses av dessa pedagoger som ett störande moment och föga motiverande.  
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5.3.3 Sammanfattning 

När det gäller elevernas lärande så är samtliga pedagoger överens om att det kan påverkas 

beroende på val av arbetsmetod och arbetsform. En viktig del för att uppnå lärande genom 

matematikundervisningen är att låta eleverna få kunskaper om nyttan med matematik samt att 

eleverna utvecklar ett intresse för matematik. När det gäller elevernas vilja och lust att lära är 

pedagogerna uppdelade i två läger; ett läger som menar att elevernas vilja och lust att lära går 

att finna om de får arbeta praktiskt med matematik och ett läger som menar att eleverna 

upplever störst vilja och lust att lära om de får arbeta i läroboken. 

 

5.4 Val av arbetsmetod och arbetsform 

Det har tidigare framkommit att pedagogernas val av arbetsmetod och arbetsform kan styras 

av exempelvis elevgruppen och tidsaspekter. Vidare följer en mer utförlig beskrivning av 

pedagogernas uppfattning kring val av arbetsmetod och arbetsform. 

 

5.4.1 Förutsättningar i skolmiljön 

En förutsättning för att kunna bedriva en varierad matematikundervisning är enligt flera 

pedagoger skolmiljön. Det är därför viktigt att få en överblick av denna. Kp1 och kp3 är 

mycket nöjda med de artefakter som finns att tillgå i skolan, dels i form av datorer med 

tillhörande program och dels i form av praktiskt material såsom pengar, måttband, bägare, 

vikter, vågar och spel som finns samlade i ett matteskåp. Kp3 lyfter också att naturen är en 

viktig artefakt som inte får glömmas bort vilket samtliga har tillgång till. Däremot anser kp1 i 

likhet med kp3 att lokaltillgången i skolan är dålig. Kp3 beskriver det på ett utmålande sätt. 

 
Den är inte tillrättalagd för ett varierat arbetssätt för att i sådant fall då måste det 

vara små rum /…/ för vissa behöver lugn och ro för att koncentrera och ta in 

kunskaper, vissa behöver skrika och sjunga kanske, eller göra andra aktiviteter och 

vissa behöver ju alltså springa av sig de här för att lära sig någonting.  (Kp3). 

 

Till skillnad från sina kollegor anser kp2 att lokaltillgången är tillfredställande. Kp2 berättar 

även att det finns tillgång till praktiskt material men att det inte används i så stor utsträckning.  

 

Pp1 och pp3 är också nöjda med de artefakter som finns att tillgå i skolan samt den utemiljö 

som finns i anslutning till skolan och kan användas i matematikundervisningen. Närheten till 
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skogen lyfts som en rik tillgång när det gäller att bedriva varierad matematikundervisning. 

Pp3 nämner också att tillgången till datorsalar är värdefull. 

 
Vi har bra hjälpmedel i skolan och sen så har vi nära till bra utemiljö också som man 

kan ta till och ha matte i /…/ sen har vi ju datasalen som vi använder ibland till att 

jobba och lära oss multiplikationstabellen. (Pp3). 

 

Det som inte framkommer av svaren pp1 och pp3 ger är om skolans lokaler uppmuntrar till en 

varierad matematikundervisning. Det är dock något som pp2 finner under all kritik samtidigt 

som hans uppfattning är att skolan inte alls förser pedagogerna och eleverna med artefakter. 

 
Ja just alltså material då exempelvis alltså laborativt. /…/ här får man tillverka det 

mesta själv här finns liksom inget färdigt. Och sen så tycker jag inte att själva 

klassrummen bidrar till en bra lärandemiljö, bara kala väggar – ingenting. (Pp2). 

 

5.4.2 Kompetens 

För kp1 och kp3 som har kompetensutvecklat sig inom matematik efter att de varit 

yrkesverksamma pedagoger i några år har betydelsen varit stor för hur de har tillrättalagt sin 

matematikundervisning. Båda menar att de har fått upp ögonen för matematik efter att ha tagit 

del av nya tankar och teorier kring elevers lärande och matematik. Tidigare bedrev dessa 

pedagoger sin undervisning med stor tyngdpunkt i läroboken, något som de båda har gått ifrån 

nu. Det som kp1 och kp3 har utvecklat mest är en förståelse för att eleverna måste förstå det 

som lärs ut i matematikundervisningen samt att elever lär sig på olika sätt. Dessa kunskaper 

har bidragit till att fler arbetsmetoder och arbetsformer tillämpas så att eleverna både får se, 

höra och känna matematik – enskilt och i grupp, samt att matematiken som lärs ut i skolan 

kopplas till elevernas vardag i större utsträckning. 

 
…nu vågar jag ju, det gjorde man ju inte när man var ny. Men nu när man har gått 

sina kurser och materialet finns nu vågar man ju testa. (Kp1). 

 

Båda pedagogerna beskriver arbetet med att arbeta mer praktisk i matematikundervisningen 

som en pågående process där det finns mycket mer att lära.  

 
…ju mer man övar sig i det tankesättet desto duktigare blir man och sen till slut kan 

man alltså utveckla det. (Kp3). 
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Samtidigt som kp1 och kp3 talar varmt om kompetensutveckling inom matematik som ett led 

i att våga använda sig av olika arbetsmetoder och arbetsformer så tillägger de att det som 

påverkar valet av arbetsmetod och arbetsform mest är elevgruppen, vilket för oss vidare till 

nästa avsnitt. 

 

5.4.3 Elevgruppen 

En majoritet av pedagogerna anser att elevgruppen styr vilken arbetsmetod och arbetsform 

som tillämpas i matematikundervisningen. Kp1, kp3, pp1 och pp3 berättar bland annat att 

eleverna avgör beroende på vilket intresse de har för de olika arbetsmetoderna och 

arbetsformerna samt hur de klarar av att sköta sig vid arbete utanför läroboken.  

 
Det beror på hur eleverna är, vad de tycker är intressant och hur de vill /…/  lära 

sig… (Pp1). 

 

Elever som är vana vid praktisk matematik när de börjar årskurs 4 är generellt sett mer 

positivt inställda till att frångå läroboken. I de fall eleverna har svårt för matematik tar kp3 in 

mer praktisk matematik i undervisningen oavsett elevernas tidigare erfarenheter. För de elever 

som är duktigare i matematik kan det lämpa sig bättre att arbeta med mer abstrakt matematik. 

 

5.4.4 Tid 

Tiden som tas i anspråk till att planera, förbereda, genomföra, diskutera och utvärdera 

matematiklektioner varierar beroende på vilken arbetsmetod som tillämpas. Att arbeta i 

läroboken tycks vara den enkla utvägen för flera pedagoger.  

 
Det är nog tiden. Finns tiden där så försöker jag alltid variera så mycket som möjligt, 

hitta på laborativa saker och sådant men räcker inte tiden till då använder man ju sig 

av lärobok. (Pp2). 

 

Kp2, pp2 och pp3 anser att tiden är en viktig faktor vid val av arbetssätt. Pp3 känner sig 

begränsad eftersom belastningen är stor med andra arbetsuppgifter som tar mycket av hennes 

tid i anspråk. Så fort arbete ska ske utanför läroboken blir det en tidskrävande process vilket i 

flera situationer leder till att dessa pedagoger inte kan använda sig av praktisk matematik i den 

utsträckning de skulle önska. 
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5.4.5 Sammanfattning 

Det framkommer att pedagogerna generellt sett är nöjda med de artefakter som skolorna 

tillhandahåller men att lokalerna skulle kunna vara bättre anpassade för en varierad 

matematikundervisning. Naturen ses som en rik möjlighet att använda sig av för att variera 

matematikundervisningen. Kompetensutveckling kan bidra till att pedagoger vågar bedriva 

mer varierade arbetsmetoder och arbetsformer i och med att de får bättre kännedom om hur 

detta ska gå till i praktiken. Ögonen öppnas för nya perspektiv och möjligheter att bidra till en 

djupare förståelse i elevernas lärande. Elevgruppen kan påverka valet av arbetsmetod och 

arbetsform, bland annat beroende på deras intresse för de olika arbetsmetoderna och 

arbetsformerna samt vilka deras tidigare erfarenheter av exempelvis praktisk matematik är. 

Något som kan avgöra om eleverna får arbeta mer praktiskt inom matematiken är 

pedagogernas möjlighet att avsätta tid till planering. Tid är en bristvara och det är lätt hänt att 

istället ta till arbete i läroboken. 
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6 Analys och diskussion 

I den avslutande delen av studien analyseras resultatet i relation till litteraturstudien för att 

besvara syfte och frågeställningar. Vidare lyfts analysen upp till diskussion där mina egna 

tankar ges utrymme. Delen avslutas med sammanfattande slutsatser och förslag till vidare 

forskning inom området. 

 

Att varierad matematikundervisning innebär att tillämpa olika arbetsmetoder och arbetsformer 

står klart för samtliga pedagoger i studien. Teori bör varieras med praktik så att eleverna får 

förståelse för den mer abstrakta matematiken. Persson (2009) menar likt dessa pedagoger att 

varierad matematikundervisning bör uppmuntras för att eleverna ska få förståelse för de olika 

delarna inom matematiken. Av resultatet kan jag alltså konstatera att pedagogernas främsta 

mål med varierad matematikundervisning är att få så många elever som möjligt att förstå. 

Förståelse lyfts som viktiga bitar inom litteraturen men det som kan ses som en olikhet är att 

Skolverket (2000; 2003; 2006) mer fokuserar på elevernas lust, motivation och intresse att 

lära. Även Persson (2009) lyfter i sin avhandling att dagens matematikundervisning förväntas 

vara lustfylld. Jag anser att verklighetsaspekten spelar in och att det i verksamheten handlar 

om att prioritera vilket medför att lust, motivation och intresse inte ges lika stort utrymme.  

 

Pedagogernas uppfattning att varierad matematikundervisning ska bedrivas för att elever lär 

sig på olika sätt kan kopplas ihop med Gardners (1994) teori om multipla intelligenser där han 

menar att elever tar till sig av ny kunskap olika bra på olika sätt.  Det stämmer också överens 

med Bentleys (2003) argument kring att människor inte är en homogen grupp och därför inte 

kan undervisas på samma sätt, likt Skolverket (2003) som säger att det inte finns en isolerad 

undervisningsmetod som passar samtliga elever. Elevers olika inlärningsstilar ska stärkas av 

läraren (Skolverket, 2006). Enligt Gardner (1994) ska undervisningen varieras för att tilltala 

eleverna utifrån de intelligenser de bemästrar men även för att eleverna ska få träna upp de 

intelligenser de inte är så starka i. Jag ser en stark tendens till individanpassad undervisning 

vilket också förespråkas i rådande styrdokument. Med färre resurser och större elevgrupper 

skulle nivågrupperingar komma att krävas för att kunna anpassa undervisningen till varje 

enskild individs inlärningsstilar. Det förespråkas inte enligt gällande styrdokument som utgår 

från det sociokulturella perspektivet. Resultatet från pedagogerna på den privata skolan som 

tillämpar nivågrupperingar visar inte heller att de bedriver en varierad matematikundervisning 

i större utsträckning än pedagogerna på den kommunala skolan.  
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Pedagogerna i undersökningen anser att de i enighet med Skolverkets (2000; 2006) riktlinjer 

bedriver sin matematikundervisning med varierade arbetsmetoder och arbetsformer. Varierade 

arbetsmetoder innebär genomgångar varvat med arbete i lärobok, arbete av mer praktisk 

karaktär såsom laborativ och konkret matematik samt diskussioner. Varierade arbetsformer 

innebär enskilt arbete samt olika gruppkonstellationer. Sett ur olika teoretiska perspektiv 

skulle genomgångar kunna knytas an till behaviorismen där Säljö (2000) menar att läraren 

förväntas vara kunskapsförmedlaren och eleverna kunskapstagare. Arbetet i lärobok med dess 

kvantitativa ansats att räkna många uppgifter kan också kopplas till behaviorismen vilket 

enligt Säljö (2000) bygger på prestation och belöning i form av rätt eller fel. Diskussioner och 

praktiskt arbete i grupp går hand i hand med det sociokulturella perspektivet. Här förespråkas 

samspel med andra människor där kommunikation ses som en artefakt för att uppnå lärande 

(Säljö, 2000). Samtliga arbetsmetoder hör även hemma i teorin kring de olika intelligenserna i 

och med att det handlar om olika sorters lärande vilket Gardner (1994) bygger sin teori kring. 

Utifrån denna redogörelse menar jag att det förekommer inslag av olika teoretiska perspektiv 

inom skolan. I nuvarande styrdokument får det sociokulturella perspektivet stort utrymme 

medan det behavioristiska perspektivet lever kvar från äldre styrdokument och traditioner. En 

förändring bland pedagogerna kan urskiljas där fler och fler talar om individanpassning och 

olika inlärningssätt varav jag anser att teorin kring de olika intelligenserna spelar in. 

 

Av studien framgår det att arbetet i lärobok dominerar. En tendens är att arbete i lärobok 

tillämpas eftersom det finns en föreställning om att eleverna då får med sig det som förväntas. 

Mina resultat stämmer väl överens med litteraturen där Bjerneby Häll (2006), Persson (2009) 

och Skolverket (2003) vidhåller att det är en stor trygghet för läraren att tillämpa arbete i 

lärobok. Bjerneby Häll (2006) menar också att arbetet i lärobok ofta tillämpas för att det är 

den enklare utvägen för läraren. I de fall en lärare är nyutexaminerad visar både Bjerneby 

Hälls (2006) och Perssons (2009) studie på att arbete i lärobok tillämpas som en trygghet för 

läraren innan den vet vilka delar som bör ingå. Här menar jag att det som kan spela in i 

resultatet för kp2, pp2 och pp3 är att de har kortast yrkeserfarenhet och därmed känner sig 

mer osäkra att frångå läroboken. 

 

Emanuelsson (2001) anser att lärare tillämpar arbete i lärobok eftersom eleverna ska fästa 

grunderna och färdighetsträna. Skolverket (2003) instämmer i att det är en viktig del att öva 

upp färdigheterna och att det kan upplevas motiverande. Persson (2009) menar dock att 

färdighetsträningen bör komma först efter att eleverna har fått förståelse för det de förväntas 
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färdighetsträna. Kp1 berättar likt Persson (2009) att läroboken används för färdighetsträning 

och att förståelse uppnås genom andra aktiviteter. Kp3 skiljer sig från samtliga pedagoger 

men kan liknas vid det tillvägagångssätt kp1 beskriver och säger att läroboken tillämpas i liten 

utsträckning och då för att testa elevernas kunskaper efter att ha introducerat nya områden 

genom diskussioner och praktiska inslag. Emanuelsson och Johansson (1996) berättar att 

möjligheten att bedöma elevers kunskaper genom andra arbetsmetoder än arbete i lärobok 

uppfattas som mycket liten varvid arbetet i lärobok dominerar. Det kan emellertid inte anses 

stämma för kp3 som säger sig använda olika arbetsmetoder varav arbete i läroboken enbart 

utgör en liten del av matematikundervisningen. Däremot stämmer det väl överens med pp2 

och pp3 när de hävdar att de tillämpar största delen av matematikundervisningen i läroboken 

på grund av att det annars är svårt att bedöma elevernas kunskaper. Eftersom kp1 och kp3 

skiljer sig från övriga pedagoger är det intressant att se till eventuella bakomliggande orsaker. 

Min åsikt är att kp1 och kp3 har en annan förståelse för hur matematikundervisningen kan 

tillrättaläggas enligt den matematikdidaktik som lärs ut idag genom att de nyligen har 

kompetensutvecklat sig. Dessutom är kp1 och kp3 de pedagoger i studien som är utbildade 

lärare mot år 1-6 vilket borde innebära matematikdidaktiska skillnader i lärarutbildningen. 

 

De flesta pedagogerna anser att elever föredrar att arbeta med matematik i läroboken. Praktisk 

matematik ses som ett negativt avbrott från den riktiga matematiken. Denna tendens finns det 

även belägg för inom forskningen där exempelvis Bjerneby Häll (2006) menar att det lika 

gärna för elever som för lärare kan innebära en trygghet att arbeta i läroboken i och med att 

det är en invand arbetsmetod och att eleverna anser sig förstå matematik då. Den förståelsen 

finner Persson (2009) och Wæge (2007) enbart grunda sig i inövade metoder. Detta stöds av 

Boaler (1998) som genom studier visar att elever som arbetat mestadels i läroboken har svårt 

för att överge inövade formler vilket tyder på en ytligare förståelse. Samtidigt menar Löwing 

(2004) och Skolverket (2003) att läroboken kan vara ett bra instrument såvida den används på 

rätt sätt. Att flera pedagoger i min studie hävdar att eleverna ser riktig matematik som räkning 

i läroboken skulle enligt Bjerneby Häll (2006) och Löwing (2004) kunna ändras om läraren 

arbetade intensivt för att synliggöra att matematik kan innebära mer. I studien framkommer 

det dock att pedagogerna anser att de arbetar mycket med att synliggöra matematiken. Här 

menar Löwing (2004) emellertid att det enbart handlar om att trägen vinner. Det skulle kunna 

stämma överens med kp3’s resonemang kring att hans elever faktiskt ser praktisk matematik 

som riktig matematik. Kp3 ger uttryck för att tillämpa olika arbetsmetoder i stor utsträckning 

och möjligtvis är det så att eleverna därmed kommit över eventuellt gamla invanda tankesätt 



 

33 (43) 
 

kring matematik. Kp1 hamnar här i en gråzon eftersom hon till viss del håller med kp3. 

Däremot skulle det kunna tänkas vara så att övriga pedagogers starka uppfattning kring att 

eleverna föredrar arbete i läroboken beror på att de inte praktiserar andra arbetsmetoder i den 

utsträckning som krävs för att eleverna ska ändra uppfattning.  

 

Bjerneby Häll (2006) samt Emanuelsson och Johansson (1996) anser att elevernas intresse för 

praktisk matematik är större i de lägre åldrarna och att detta motiverar läraren till att arbeta 

mer praktiskt med matematik. Pp3 upplever att det enbart är eleverna i årskurs 4 som tycker 

att det är roligt med praktisk matematik. Det skulle kunna vara relevant för min studie i och 

med att kp3 enbart undervisar i årskurs 4 där intresset alltså kan tänkas vara större. Skolverket 

(2003) förklarar den tendensen genom att matematikundervisningen blir mer abstrakt i årskurs 

5. Studier utförda av Ahlberg (1992), Sanderoth (2002) och Wæge (2007) tyder dock till att 

elever generellt upplever arbetet med praktisk matematik som motiverande vilket kp1 och kp3 

anser sig ha sett. Teorin kring att det enbart är elever i årskurs 4 som uppskattar praktisk 

matematik rasar i och med att kp1 enbart undervisar i årskurs 6. Det får mig att återgå till min 

uppfattning att kp1 och kp3 är de pedagoger som tillämpar praktisk matematik i störst 

utsträckning varav deras elever är mer vana vid varierande arbetsmetoder och accepterar dem.  

 

En slutsats kring arbetet med lärobok är att samtliga pedagoger anser att det fyller en viktig 

funktion för färdighetsträning men att det inte ger lika god förståelse för matematik. För att 

uppnå förståelse anser pedagogerna att praktisk matematik bör tillämpas. Detta beskrivs i 

litteraturen som att gå från konkret till abstrakt, det vill säga genom att först arbeta praktiskt 

med matematik så att eleven förstår processen och sedan öva upp sina färdigheter i läroboken 

(Löwing, 2004; Persson, 2009). Pedagogerna i undersökningen menar att en djupare förståelse 

fås genom att eleverna använder fler sinnen när de arbetar i grupp med konkret material. Det 

sociokulturella perspektivet förespråkar både samspel och användandet av artefakter som ett 

led i lärandet eftersom kommunikation uppstår (Säljö, 2000). Jag anser inte att resultatet av 

undersökningen påvisar att pedagogerna går från konkret till abstrakt för att uppnå förståelse. 

Min uppfattning är att flera pedagoger väljer att konkretisera vissa områden eftersom eleverna 

annars får svårt att klara av eget arbete i läroboken. Det innebär att många elever övar in de 

fyra räknesätten, vilka beskrivs som centrala, utan att förstå vad de gör. 

 

En övervägande nackdel som nämns kring att tillämpa mer praktisk matematik och artefakter 

är bland pedagogerna att eleverna kan gå miste om den matematiska poängen och enbart 
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uppfatta arbetet som lek. Läraren bör lägga tyngdpunkt på att ge eleverna möjlighet att se den 

matematiska kopplingen (Bjerneby Häll, 2006; Löwing, 2004). Något som även gäller vid 

användandet av artefakter (Emanuelsson & Johansson, 1996; Löwing, 2004). Flera pedagoger 

menar att om syftet med övningen framgår så bidrar det till att eleverna ser den matematiska 

poängen. Löwing (2004) instämmer i att lärare bör ha ett tydligt syfte med olika aktiviteter för 

att dessa ska ges mening. Det är dock inte entydigt bland pedagogerna att den matematiska 

poängen ska förklaras. Kp3 anser att eleverna kommer fram till den matematiska poängen 

själva när de leker med artefakter samt får vägledning av läraren och pp1 ger uttryck för att 

det inte gör något att eleverna går miste om den matematiska poängen i och med att de ändå 

har behållning av det längre fram i livet. Det pp1 påstår finner jag ingen tidigare forskning 

kring och jag har svårt att tro att han verkligen menar att synliggörandet av den matematiska 

poängen inte är av betydelse. Här borde jag under intervjutillfället reflekterat mer kring det 

som sades och bett om ett förtydligande. 

 

Boaler (1998), Löwing (2004) och Persson (2009) menar att användandet av artefakter är en 

nödvändighet för att eleverna ska uppnå förståelse. Trots att samtliga pedagoger är måna om 

att gynna elevernas förståelse talas det relativt lite om artefakter. De pedagoger som verkligen 

lyfter användandet av artefakter som en nödvändighet är kp1 och kp3 som också poängterar 

att de har ett matteskåp på skolan fyllt av artefakter. Det beror enligt mig på att dessa två 

pedagoger har kompetensutvecklat sig inom matematik där vikten med praktisk matematik 

och tillämpandet av artefakter har synliggjorts. Detta påstående kan jag genom litteraturen 

finna belägg för i och med att det framkommit att lärare som har didaktiska kunskaper har 

lättare för att variera matematikundervisningen och fokusera den kring förståelse framför rätt 

eller fel (Bentley, 2003; Bjerneby Häll, 2006; Löwing, 2004; Persson, 2009; Skolverket, 

2003). Dessutom menar Bentley (2003) att lärare med mångårig erfarenhet tillämpar olika 

arbetsmetoder i större utsträckning eftersom de känner sig säkrare. Tilläggas bör att kp1 och 

kp3 är de pedagoger i studien som har arbetat längst inom yrket.  

 

Trots att det kan tyckas fel att pedagogerna i studien inte tillämpar praktisk matematik i större 

utsträckning finns det forskning som ger belägg för att det faktiskt är svårt. Bjerneby Häll 

(2006) samt Emanuelsson och Johansson (1996) menar att matematikundervisningen har en 

lång tradition av att innebära arbete i lärobok och att det oftast finns bättre förutsättningar att 

bedriva laborativa arbetsformer inom andra skolämnen. Som tidigare framgått kan arbete i 

lärobok ses som en enkel utväg vilket uppfattas som dåligt i litteraturen samt av pedagogerna 
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i min undersökning som ger ett skambelagt uttryck när vi pratar om läroboksanvändningen. 

Det behövs ett mer ödmjukt förhållningssätt till pedagoger samtidigt som varierade 

arbetsmetoder och arbetsformer ska gynnas vilket kräver stora insatser från olika håll. 

 

Pedagogerna i studien berättar att de tillämpar varierade arbetsformer, såsom par- och 

grupparbete vilka har koppling till det sociokulturella perspektivet. Enligt pedagogerna finns 

det fördelar i form av att eleverna får större förståelse när de arbetar i grupp då de får ta del av 

varandras tankesätt. Säljö (2000) beskriver lärandet som ett samspel med omgivningen där 

kommunikation är av stor vikt. Att elever ska ges rika tillfällen att kommunicera lyfts även av 

Skolverket (2006). Enligt Skolverket (2000) är det viktigt att tillgodose att eleverna får arbeta 

enskilt likväl som i grupp. Flera pedagoger i studien anser dock att enskilt arbete kan innebära 

att eleverna enbart utför en mekaniskt inövad handling utan att de har förståelse för det de gör. 

Ett sådant förhållningssätt stöds av forskningen vilken tyder till att varierade arbetsformer är 

av största vikt för att eleverna ska få en större förståelse (Ahlberg, 1992; Emanuelsson, 2001; 

Löwing, 2004; Persson, 2009; Wæge, 2007). Jag har bildat uppfattningen att det krävs en bra 

struktur och väl förberedda pedagoger för att matematiska diskussioner ska lyckas eftersom 

diskussionerna annars kan komma att handla om annat än matematik. Enligt Emanuelsson 

(2001) är det en svårighet för lärare att lyfta matematiska samtal vidare eftersom de inte har 

tillräckliga kunskaper. Jag anser utifrån det att pedagogerna i undersökningen kan tyckas 

förespråka grupparbeten och matematiska diskussioner lite väl lättvindligt. 

 

Forskningen tyder till att eleverna inte ges möjlighet att arbeta i grupp särskilt mycket utan att 

det övervägande arbetet sker enskilt i läroboken (Bentley, 2003; Emanuelsson & Johansson, 

1996; Emanuelsson, 2001; Löwing, 2004). Enligt pedagogerna i undersökningen är det mer 

vanligt att eleverna arbetar i par eller i grupp än enskilt under matematiklektionerna eftersom 

grupparbete även tillämpas när eleverna arbetar i läroboken. Enligt Bentley (2003) går den 

arbetsformen i alla fall ut på enskilt arbete eftersom eleverna förväntas lösa uppgifter i 

läroboken på egen hand tills de stöter på problem och tar hjälp av gruppen. Kp2 säger också 

att det faktiskt är så eftersom tiden inte räcker till. En reflektion är att enskilt arbete troligtvis 

bedrivs i större utsträckning än flera av pedagogerna anser. Till det kan även resultat från 

Johanssons (2003) studie tilläggas där det framgår att trots att nyare läroböcker förespråkar 

varierade arbetsformer så föreligger det en risk i att läraren eller eleverna väljer att hoppa över 

dessa eftersom de ligger sist i varje kapitel.  
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Samtidigt som samtliga pedagoger ser fördelar i att de mindre duktiga eleverna kan få hjälp 

av de elever som är duktigare vid grupparbeten ser kp1, pp1 och pp2 en risk i att de mindre 

duktiga eleverna enbart glider med utan att tillgodogöra sig kunskaper. En form av detta 

resonemang har Löwing (2004) fört utifrån sin studie där det visade sig att de mindre duktiga 

eleverna serverades svaren av de duktigare eleverna och på så sätt gick miste om att själva 

reflektera och kommunicera matematik. Wæge (2007) anser att grupper med elever som 

befinner sig på samma kunskapsnivå kan vara en lösning till det problemet. Eleverna på den 

privata skolan i undersökningen är sammansatta i nivågrupper men ändå är det två pedagoger 

från den privata skolan som resonerar kring detta. Jag tänker att i det fall denna ansats skulle 

stämma så torde dessa pedagoger inte se några hinder av detta slag gällande arbetsform.  

 

Ett annat hinder i att arbeta i grupp är att eleverna får sämre arbetsro vid grupparbeten vilket 

även Bentley (2003) och Bjerneby Häll (2006) genom sina studier åskådliggjort. Ahlberg 

(1992) anser att det enbart är till en början det blir stökigt i klassrummet och att eleverna 

vänjer sig efter upprepade tillfällen med grupparbeten. Flera pedagoger anser också att det är 

svårt att mäta elevernas kunskaper såvida de inte arbetar enskilt. Emanuelsson (2001) och 

Löwing (2004) menar att det förhållningssättet bidrar till att dagens elever i stor utsträckning 

arbetar enskilt i läroboken då läraren är fixerad vid att mäta elevernas prestationer. Ahlberg 

(1992), Emanuelsson (2001) och Wæge (2007) anser att enskilt arbete sker på bekostnad av 

elevernas möjlighet att arbeta i grupp och ta del av lösningsstrategier. Jag har tidigare 

resonerat kring att det kan vara så att pedagogerna i undersökningen inte har gett eleverna 

tillräckligt med tid till att vänja sig vid nya arbetsmetoder och arbetsformer vilket förstärks 

här. Däremot anser jag att det är svårt för pedagoger att inte mäta kunskaper i och med att de 

nationella förhållningsreglerna i mångt och mycket går ut på att mäta elevers kunskaper. 

 

Ett resultat av studien är att många pedagoger anser att skolmatematiken ska förankras i 

elevernas vardag. De åsikter som framkommit är att eleverna ska lära sig matematik för att 

kunna klara av matematiken i sin vardag, att synliggöra den matematik som eleverna tillämpar 

i sin vardag, konkretisera abstrakt matematik med vardagliga händelser samt skapa ett intresse 

för matematik genom att involvera delar ur elevernas vardag. Det finns stöd i litteraturen för 

samtliga förhållningssätt och särskilt Skolverket (2006) trycker på vikten av att utgå från 

elevernas vardag samt ge samband mellan skol- och vardagsmatematik. Skolverket (2000) 

behandlar även att skolmatematiken ska kunna tillämpas i vardagslivet och att det ska framgå 

varför skolmatematiken lärs ut samt att eleverna med hjälp av konkreta tillvägagångssätt ska 
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kunna lösa olika uppgifter. Skolverket (2003) menar att skolmatematiken ges mening för 

eleverna först när den kopplas till vardagskunskaper. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det 

viktigt att lärandet sker utifrån erfarenheter och intressen (Säljö, 2000). Det förefaller som att 

pedagogerna har anammat delar ur styrdokumenten som de själva anser tillämpbara i sin 

undervisning och att dessa delar skulle kunna bilda en helhet. 

 

Bjerneby Häll (2006) och Persson (2009) låter förstå att även arbete i läroboken bör ha sin 

utgångspunkt i elevernas vardag och att det görs möjligt då konkret material tas till. Enligt 

Johansson (2003) utgår nyare läroböcker i liten utsträckning från elevernas vardag vilket 

enligt Boaler (1998) leder till att eleverna ser skolmatematiken som abstrakt och oanvändbar. 

Lärares uppfattning är att det är viktigt att knyta an skolmatematiken till vardagsmatematiken 

(Bjerneby Häll, 2006; Löwing, 2004; Persson, 2009). Det stämmer överens med resultatet i 

min studie. Wistedt (1990) förklarar att lärandet gynnas i och med att vardagsanknytningen 

underlättar inlärningen då det finns något konkret att relatera till. Bjerneby Häll (2006), 

Persson (2009), Sanderoth (2002) och Wæge (2007) menar dessutom att elevernas vilja och 

lust att lära ökar när de kan relatera skolmatematiken till sin vardag. Enligt Wistedt (1990) bör 

läraren använda elevernas kunskaper och lyfta dem i matematikundervisningen snarare än att 

lära ut den sortens matematik som eleverna har användning för i vardagen eftersom det kan 

orsaka att eleverna fastnar i vardagsmatematiken och inte kommer vidare i sitt tänkande. Min 

uppfattning utifrån resultatet i studien är att pedagogerna tillämpar det sistnämnda vilket kan 

förklaras med att det är enklare eftersom läraren enligt Bentley (2003) och Löwing (2004) 

annars måste ha god kännedom kring varje elevs vardagskunskaper vilket kan ses som en 

orimlighet. Pedagogernas olika tillämpning av vardagsanknuten matematikundervisning kan 

inte anses vara felaktig trots att forskningen tyder till det. Samtliga delar förespråkas i 

styrdokumenten som pedagogerna förväntas rätta sig efter. Däremot ser jag brister i att 

pedagogerna enbart tillämpar få delar av det tilltänkta inom vardagsanknuten matematik. 

 

När det gäller elevernas vilja och lust att lära är pedagogerna i studien uppdelade i två läger 

där kp1 och kp3 menar att lusten blir större när praktisk matematik och grupparbete tillämpas. 

Övriga ser att elevernas vilja ökar när de får arbeta enskilt i läroboken eftersom eleverna då 

tydligare ser resultat. Ahlberg (1992) förklarar att det hör ihop med prestation där eleverna 

motiveras av att se resultat. Bjerneby Häll (2006) menar att detta kan vara motiverande för 

elever som är duktiga eftersom deras belöning blir att komma långt fram i boken och räkna 

många tal. Den behavioristiska teorin är nära kopplad till dessa resonemang i och med att den 



 

38 (43) 
 

går ut på prestation och belöning. I de fall eleven inte löser uppgiften rätt uteblir belöningen 

(Skinner, 2008; Säljö, 2000) och det är här Bjerneby Häll (2006) anser att de mindre duktiga 

eleverna hamnar och därför upplever skolmatematiken föga motiverande såvida andra 

arbetsmetoder inte tillämpas. En bidragande orsak till att kp1 och kp3 återigen skiljer sig från 

övriga pedagoger anser jag bero på en kombination av att de har ett starkt intresse för att 

variera matematikundervisningen och att de faktiskt gör det i större utsträckning och på så vis 

är av annan uppfattning. 

 

Enligt Skolverket (2003) och Wæge (2007) är elevernas lust och vilja att lära sammankopplad 

med förståelse. För att eleverna ska få förståelse krävs det att de tillåts arbeta mer praktiskt 

(Sanderoth, 2002; Wæge, 2007). Skolverket (2006) menar att alla skolor ska sträva efter att 

eleverna upplever kunskap som meningsfull och enligt Skolverket (2000) ska eleverna skapa 

intresse för matematik. En reflektion är att detta möjliggörs genom att elever tillåts arbeta på 

det sätt som de upplever motiverande. Skolverket (2003) anser att elevernas motivation tryter 

när de inte ser meningen med att räkna. Forskningen har hittills visat på att elever kan finna 

det motiverande att få en mening med räknande likaväl som att räknande som en prestation 

ger mening. Jag anser att räkning i läroboken kan utgöra en stor del matematikundervisningen 

för de elever som upplever det motiverande. För de elever som inte motiveras av det menar 

jag däremot att vi bör finna alternativa vägar att nå kunskapsmålen som pedagoger kan känna 

en trygghet i likt tillämpandet av läroboken. Av pedagogernas svar tycks detta vara 

eftersträvansvärt eftersom samtliga menar att varierade undervisningsmetoder ska bedrivas för 

att få med så många elever som möjligt samt trycker på vikten av att eleverna får förståelse. 

 

Av de sex pedagoger som ingick i studien uppger samtliga att de är intresserade av matematik 

varav fem är lärarutbildade inom matematik. Pp1 som inte har en lärarexamen har kurser 

inom matematik och matematikdidaktik och kan på så vis ses utbildad inom sitt yrkesområde. 

Enligt Bentley (2003), Bjerneby Häll (2006), Löwing (2004), Persson (2009) och Skolverket 

(2003) är en avgörande faktor för hur lärare väljer att variera matematikundervisningen dess 

kompetens. Bjerneby Häll (2006) och Skolverket (2003) menar också att lärarens intresse för 

ämnet är av betydelse. Kp1 och kp3 som har kompetensutvecklat sig inom matematik efter att 

ha varit yrkesverksamma under några år anser att det har inneburit en stor skillnad i hur de 

planerar sin matematikundervisning. Kp1 och kp3 upplever en större säkerhet i att tillämpa 

olika undervisningsmetoder samt att de själva har fått upp ögonen för matematikens olika 

delar. Det framstår för mig tydligt att dessa pedagoger har ett större intresse för, samt att de 
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även tillämpar, en varierad matematikundervisning. Att kp1 enbart väljer ut nödvändiga bitar 

ur läroboken anser inte jag är en slump. Jag menar snarare att det beror på att hon har längre 

erfarenhet i yrket och att hon kompetensutvecklat sig inom matematik. Kp3 uttrycker också 

att han brinner för ämnet matematik och vill få eleverna att intressera sig för matematik och 

därför fokuserar sin undervisning kring diskussioner. Här är Emanuelsson (2001) tydlig i att 

de lärare som inte lyfter matematiksamtal vidare saknar kompetens. En slutsats är att kp3 

känner sig så pass säker i sin roll som matematiklärare att han har den förmågan. 

 

En annan viktig faktor vid val av arbetsmetod och arbetsform är enligt flertalet pedagoger 

elevgruppen. Elevernas intresse för de olika arbetsmetoderna och arbetsformerna styr till stor 

del lärarens val. Bentley (2003) och Bjerneby Häll (2006) menar att det kan bero på att 

eleverna visar en stark vilja att räkna i läroboken vilket i stor utsträckning bekräftas i min 

studie. Elevernas förmåga att sköta sig styr också valet. Flera pedagoger har tidigare nämnt att 

grupparbete och praktisk matematik kan leda till att det blir stökigt i klassrummet något som 

Bentley (2003) och Bjerneby Häll (2006) genom sin forskning bekräftar. Ahlberg (1992) 

anser att det är en undanflykt och att det som fattas är att läraren ger eleverna möjlighet att 

vänja sig. Att pedagogerna tenderar att lägga stor betydelse på elevgruppen skulle alltså kunna 

innebära att de inte tillämpar olika arbetsmetoder och arbetsformer i tillräcklig utsträckning. 

Kp3 är ensam om att anse att praktisk matematik måste tillämpas för de elever som har 

svårare för matematiken oavsett förutsättningar. Han kan ta stöd i den forskning som tyder till 

att elever som har svårigheter för abstrakt matematik gynnas av praktiskt arbete.  

 

För kp2, pp2 och pp3 är det tiden som styr deras val av arbetsmetod och arbetsform. Vidare är 

det kp2 och pp2 som berättar att artefakter sällan används i undervisningen. Bentley (2003), 

Bjerneby Häll (2006) och Persson (2009) visar i sin forskning att matematiklektioner som inte 

bygger på arbete i lärobok tar mer av lärarens tid i anspråk vilket medför mindre variation och 

tillämpning av artefakter. När jag ser till pedagogernas förutsättningar är en gemensam 

nämnare för kp2, pp2 och pp3 att de har kortare yrkeserfarenhet än övriga pedagoger. Erfarna 

lärare har lättare att utnyttja tiden eftersom de inte behöver planera allt från grunden. Min 

åsikt är att det är därför dessa pedagoger nämner tidsaspekten. 

 

I min studie framkommer det att skolmiljön kan påverka pedagogernas val av arbetsmetod 

och arbetsform. Kp1 och kp3 menar att lokaltillgång och artefakters tillgänglighet är sådant 

som påverkar och att lokaltillgången på den kommunala skolan inte gynnar varierad 
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matematikundervisning. Pp2 går steget längre och menar att varken lokaler eller artefakter 

finns att tillgå. Övriga pedagoger är nöjda med skolmiljön men då får vi också ha i åtanke att 

de troligtvis varierar sin matematikundervisning i mindre utsträckning än kp1 och kp3. I 

litteraturen finner jag inga belägg för att skolmiljön skulle vara av stor betydelse. Skolverket 

(2003) anser att varierad matematikundervisning kan bedrivas med enkla medel under 

förutsättningen att läraren är kompetent inom ämnet. Att det är just kp1 och kp3 som påpekar 

skolmiljöns betydelse kan tyckas märkligt i och med att de kan uppfattas väl kompetenta inom 

ämnet. Självklart måste det ändå vara så att en varierad matematikundervisning främjas av bra 

lokaler och artefakter. Speciellt om vi ser till lärande enligt Gardners teori, vilket även kp3 

påpekar. Jag anser att i och med att dessa pedagoger reflekterar mer över tillrättaläggandet av 

sina matematiklektioner finner de påverkansfaktorer som övriga inte ser. 

 

6.1 Sammanfattande slutsatser 

Sammanfattningsvis redovisas de likheter och skillnader, kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar, som i analysen och diskussionen framkommit kring dessa pedagoger för att 

ge läsaren en överblick av de slutsatser som berörts. 

 

Det finns en gemensam syn bland pedagogerna i undersökningen och det som behandlats i 

litteraturen kring att varierad matematikundervisning innebär olika arbetsmetoder och 

arbetsformer för att gynna elevers olika sätt att lära. De arbetsmetoder och arbetsformer som 

synliggörs i studien är likvärdiga de som lyfts i litteraturen och kan sammanfattas som enskilt 

arbete eller grupparbete i lärobok, grupparbete med praktisk matematik och diskussioner. 

Dessa kan kopplas till olika teoretiska perspektiv där vi i dagens styrdokument är influerade 

av det sociokulturella perspektivet medan det i undervisningen finns kvar rester från tidigare 

styrdokument med influenser av behaviorismen.  

 

En strävan bland både pedagogerna i studien samt i litteraturen är att undervisningen ska 

tilltala samtliga elever. Den privata skolan försöker leva upp till det genom att nivågruppera 

eleverna, vilket inte längre förespråkas i styrdokumenten. Det finns inte heller något i studien 

som tyder till att den privata skolan i större utsträckning varierar sin matematikundervisning.  

 

Förståelse och färdighetsträning inom matematikundervisningen är enligt pedagogerna av 

största vikt. Litteraturen tar upp att förståelse erhålls genom att eleverna får gå från konkret 
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till abstrakt. Jag anser utifrån pedagogernas svar att de enbart konkretiserar vissa områden 

inom matematiken för att eleverna ska klara av att arbeta vidare i läroboken. Eftersom 

pedagogerna nämner de fyra räknesätten som centrala och att de arbetar med dessa genom 

färdighetsträning innebär det enligt mig att många elever övar in dessa utan förståelse. Kp1 

ska dock skiljas från detta påstående i och med att hon ersätter delar av läroboken med 

konkreta övningar. En annan aspekt är att studiens resultat kring att förståelse ska uppnås 

skiljer sig från Skolverket (2000; 2003; 2006) som lägger tyngdpunkt på elevernas lust att 

lära. En slutsats är att lust att lära prioriteras bort eftersom det finns så mycket annat inom 

matematikundervisningen som ska behandlas.  

 

Litteraturen hävdar att användandet av artefakter är av största vikt för att eleverna ska få 

förståelse för vissa matematiska områden. Här skiljer sig de flesta pedagogerna markant från 

litteraturen i och med att artefakter inte får någon djupare innebörd i deras resonemang. En 

skillnad som uppstår mellan pedagogerna är att kp1 och kp3 mer likt litteraturen talar om 

artefakter som en nödvändighet och att det utifrån deras svar går att tyda att de använder sig 

av dessa. Återigen är den gemensamma nämnaren för dessa två pedagoger yrkeserfarenhet 

och kompetensutveckling vilket i både min studie och litteraturen framstår som ett viktigt led 

för att känna till hur matematikundervisningen kan tillrättaläggas.  

 

Studiens resultat och litteraturen pekar på att arbete i lärobok tillämpas på grund av att det är 

en trygghet för läraren, mer rimligt tidsmässigt, påverkan från elevgruppen samt kompetens. I 

litteraturen framgår det att oerfarna lärare har en större tendens att ta till arbete i läroboken 

vilket jag anser kan påverka de pedagoger i studien som har kortast yrkeserfarenhet och i 

störst omfattning ger uttryck för att tillämpa arbete i läroboken. De pedagoger som ger uttryck 

för att i större utsträckning tillämpa praktisk matematik har arbetat längre inom yrket samt 

kompetensutvecklat sig och tycks ha ett större intresse i att variera matematikundervisningen. 

Detta påstående ges även belägg för i och med att dessa pedagogers elever anses uppfatta 

praktisk matematik som riktig matematik vilket eleverna till de övriga pedagogerna inte anses 

göra. I litteraturen finns det indikationer till att elevers uppfattning av matematik kan ändras 

då eleverna ges rika tillfällen till alternativa arbetsmetoder. Det får mig att dra slutsatsen att 

flera pedagoger i studien inte tillämpar varierade arbetsmetoder i den utsträckning som krävs 

för att ändra elevernas invanda tankesätt kring skolämnet matematik. 
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Likväl som att stora delar av matematikundervisningen går ut på arbete i lärobok så sker 

arbetet i stor utsträckning enligt litteraturen enskilt. Pedagogerna i min undersökning anser att 

eleverna arbetar övervägande i par eller i grupp eftersom även arbete i lärobok genomförs i 

olika gruppkonstellationer. Här visar dock forskning på att även denna arbetsform mestadels 

går ut på enskilt arbete eftersom eleverna förväntas arbeta enskilt. Det får mig att ifrågasätta 

om pedagogernas svar stämmer överens med verkligheten och att det skulle kunna vara så att 

eleverna arbetar mer enskilt än det som anges. Ett annat resultat ur min studie kopplat till 

arbete i grupp är att de mindre duktiga eleverna hamnar i skymundan när de arbetar med 

duktigare elever. I litteraturen finner jag belägg för detta påstående samt en påpekan att det 

kan undvikas genom att elever får arbeta nivågrupperat. Skulle nivågruppering ha gett ett 

positivt utslag borde det inte vara två pedagoger från den privata skolan som lyfter detta som 

ett problem i och med att de arbetar nivågrupperat. Grupparbete kan även enligt pedagogerna i 

studien innebära sämre arbetsro för eleverna samt svårigheter för läraren att mäta elevernas 

kunskaper. De förhållningssätten finns representerade i litteraturen samtidigt som litteraturen 

indikerar att det handlar om en ovana att tillämpa olika arbetsformer samt att läraren inte ska 

vara fixerad vid prestationsmätningar. Utifrån detta har jag dragit slutsatsen att resultatet i min 

studie får ett sådant utfall eftersom pedagogerna inte ger eleverna tid till att vänja sig med 

varierade arbetsformer samt att det utifrån rådande nationella förhållningsregler inte är möjligt 

att bortse från kunskapsprestationer. 

 

Det finns olika förhållningssätt bland pedagogerna i studien kring hur skolmatematiken ska 

förankras i elevernas vardagskunskaper. Samtliga delar finns representerade i litteraturen där 

pedagogernas förhållningssätt kan tyckas vara felaktiga. Min uppfattning är inte att de delar 

som tillämpas är felaktiga snarare att pedagogerna brister i att inte tillämpa ytterligare delar. 

Litteraturen beskriver att vardagsanknuten matematikundervisning kan öka elevernas vilja att 

lära. Två pedagoger säger att elever motiveras av praktisk matematik och övriga att elever 

motiveras av arbete i läroboken. Det finns stöd i litteraturen för båda delarna och det som för 

mig blir tydligt är att de pedagoger i undersökningen som anser att eleverna inte upplever 

praktisk matematik som givande inte ger eleverna möjlighet att frångå arbete i läroboken i 

större utsträckning. 

 

Skolformerna kommunal och privat skola ses inte som påverkansfaktorer vid pedagogernas 

val av arbetsmetod eller arbetsform. Skillnader råder snarare mellan pedagogerna än 

skolformen beroende på intresse för matematik, utbildning inom matematikdidaktik och 
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yrkeserfarenhet. Den kommunala skolan lägger sin tyngdpunkt på att eleverna ska lära sig 

läsa, skriva och räkna vilket kan upplevas magert. Ändå är det pedagoger på den kommunala 

skolan som i större utsträckning ger intryck av att variera matematikundervisningen vilket inte 

kan ses som skolans förtjänst, snarare tidigare nämnda faktorer. Övriga påverkansfaktorer 

som lyfts har enligt litteraturen ingen större betydelse i och med att lärarens kompetens är 

avgörande för hur matematikundervisningen tillrättaläggs. För de pedagoger med mindre 

yrkeserfarenhet kan det alltså vara just kompetensen som är en avgörande faktor snarare än 

påstådda påverkansfaktorer. 

 

6.2 Vidare forskning 

I en mer omfattande studie skulle det vara relevant att söka elevers uppfattning kring deras 

matematikundervisning i relation till pedagogernas uppfattning för att eventuellt kunna 

verifiera pedagogernas utsagor alternativt söka skillnader och likheter. Något som skulle 

tillföra större tyngd till undersökningen är att observationer hade genomförts under samtliga 

pedagogers matematiklektioner för att kunna bekräfta att de arbetsmetoder och arbetsformer 

som anges i undersökningen verkligen tillämpas i verkligheten. I pedagogernas utsagor har 

det framkommit att varierad matematikundervisning inte tillämpas i lika stor utsträckning i de 

högre åldrarna. Därför vore det intressant att synliggöra matematikundervisningen för år 7-9, 

dels ur pedagogers perspektiv och dels ur elevers perspektiv. Studien har berört flera viktiga 

områden inom matematikundervisningen, bland annat elevers vilja och lust att lära samt 

faktorer som kan påverka pedagogers val av arbetsmetod. I framtida forskning skulle dessa 

områden kunna ringas in och fördjupas. En annan intressant aspekt som framkommit i studien 

är att pedagogerna är av uppfattningen att elever ser matematik som ett ämne där räkning i 

boken är det viktiga och riktiga. Här finns möjligheter att söka svar hos pedagoger och elever 

för att få större kännedom kring om det verkligen är så och i sådana fall varför samt hur den 

synen kan förändras. Vidare skulle studier kring granskning av läroböcker inom matematik 

kunna genomföras med hänsyn till hur stor del av läroböckerna som utgöras av övningar med 

olika arbetsmetoder och arbetsformer. Varierad undervisning är något som bör bedrivas inom 

samtliga skolämnen och därför skulle en studie av liknande slag även kunna genomföras inom 

andra skolämnen. 
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Bilaga 1 

 

Litteraturpresentation 

Följande studier nämns mest frekvent i arbetet och presenteras således kort utifrån studiernas 

olika metod och syfte. 

 

Ann Ahlberg (1992) har genom intervjustudier med elever och lärare samt genom en 

klassrumsstudie undersökt hur elever upplever och förstår problemlösning samt hur olika 

undervisningsmetoder bidrar till att utveckla elevernas problemlösningsförmåga i sin 

avhandling Att möta matematiska problem: en belysning av barns lärande. 

 

Per-Olof Bentley (2003) undersöker genom enkätstudier i sin avhandling Mathematics 

teachers and their teaching: a survey study matematiklärares sätt att undervisa matematik. 

 

Maria Bjerneby Häll (2006) undersöker i avhandlingen Allt har förändrats och allt är sig likt: 

en longitudinell studie av argument för grundskolans matematikundervisning argument för 

matematik genom intervjuer med lärarstudenter samt vidare observationer och intervjuer med 

dessa som nyblivna och yrkesutövande matematiklärare. 

 

Jonas Emanuelsson (2001) söker genom klassrumsstudier i sin avhandling En fråga om 

frågor: hur lärares frågor i klassrummet gör det möjligt att få reda på elevernas sätt att 

förstå det som undervisningen behandlar i matematik och naturvetenskap svar på hur lärare 

kan lära sig om elevers lärande. 

 

Madeleine Löwing (2004) har i sin avhandling Matematikundervisningens konkreta 

gestaltning: en studie av kommunikationen lärare - elev och matematiklektionens didaktiska 

ramar undersökt kommunikationen mellan lärare och elev genom klassrumsstudier. 

 

Elisabeth Persson (2009) undersöker i sin avhandling Det kommer med tiden: från 

lärarstudent till matematiklärare lärares syn på matematik genom att intervjua lärarstudenter 

och vidare observera dessa under deras yrkesverksamma liv. 

 

Kjersti Wæge (2007) ser i sin avhandling Elevenes motivasjon for å lære matematikk og 

undersøkende matematikkundervisning till hur elevernas motivation för att lära matematik 

påverkas av ett undersökande undervisningssätt genom klassrumsstudier. 
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INTERVJUGUIDE 

Presentation 

 Syftet med undersökningen/intervjun 

Synliggöra pedagogers uppfattning kring varierad matematikundervisning samt undersöka 

vilka arbetsmetoder och arbetsformer som tillämpas bland pedagoger för att få en varierad 

matematikundervisning för år 4-6 på en kommunal och en privat skola. Se till likheter och 

skillnader samt söka i vilken omfattning de olika arbetsmetoderna och arbetsformerna 

tillämpas och finna eventuella tendenser till vilka faktorer som påverkar valet av 

arbetsmetoder och arbetsformer. 

o Bakgrund 

I Lpo94 står det att utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och att hänsyn ska tas 

till varje enskild elev. Vidare kan man läsa att det finns olika vägar att uppnå målen. Lpo94 

lyfter också att undervisningen ska bedrivas med varierade arbetssätt och arbetsformer. 

Undervisningen ska utgå från elevernas vardag och de grundläggande matematikkunskaperna 

ska kunna tillämpas i vardagslivet. Eleven ska ges rika tillfällen att kommunicera men också 

att självständigt lösa problem. Elevernas vilja och lust att lära betonas. 

 Datainsamlingsmetoder 

Kvalitativa intervjuer som spelas in för att jag sedan ska kunna transkribera intervjuerna och 

få ett sanningsenligt resultat. Det är alltså utifrån de svar som framkommer under intervjuerna 

som jag kan sammanställa ett resultat som svarar till mitt syfte med studien. 

 Forskningsetiska riktlinjer 

Jag följer Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (finns att ta del av på www.vr.se) vilket 

innebär att din medverkan är frivillig och att du när som helst kan välja att avbryta ditt 

deltagande eller avstå från vissa moment. Det material jag samlar på mig, dvs. inspelningar 

och anteckningar, är enbart till för mig (som har tystnadsplikt) och kommer endast att 

användas till det forskningsändamål som du givit samtycke till, dvs. mitt examensarbete. 

Materialet förvaras otillgängligt för andra fram tills att studien är slutförd och materialet kan 

förstöras. Jag kommer inte att nämna några uppgifter som kan röja kommunens, skolans eller 

din identitet i det publicerade materialet. Skulle något som är etiskt känsligt framkomma 

under intervjun får du gärna ta del av det innan uppsatsen publiceras. En sammanfattning av 

resultatdelen kan fås så snart studien är slutförd, vilket beräknas till februari 2011. 

 

http://www.vr.se/
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Bakgrundsfrågor 

 Kön? 

 Ålder (25-35 år, 35-45 år, 45-55 år, 55-65 år)? 

 Utbildning/kompetensutveckling? 

 Antal år inom yrket? 

 I hur stor utsträckning undervisar du matematik? Vilken/vilka årskurser? 

 Intresse för matematik? 

Frågor ”Varierad matematikundervisning” 

 Vad är varierad matematikundervisning för dig? 

 Vilka arbetsmetoder förekommer i din matematikundervisning? 

 Vilka arbetsformer tillämpas och i vilka sammanhang? 

 I hur stor utsträckning använder ni de olika arbetsmetoderna/arbetsformerna?  

 För- och nackdelar med de olika arbetsmetoderna/arbetsformerna? 

 Lustfyllt lärande. 

 Planering av matematiklektionerna. 

 Utgår ni från barnens vardag? Hur? 

 Hur kommunicerar ni matematik? 

 Vilka hjälpmedel använder ni? 

 Förutsättningar i skolmiljön för ett varierat arbetssätt? 

 Vad påverkar ditt val av arbetsmetod? 

 Rektorns delaktighet. 

 Tyngdpunkten inom matematikundervisningen. 
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Lärarprogrammet i Norrköping 

2010-11-XX 

/Tanja Karlsson E-mail: xxxxxxxx@student.liu.se Mob.nr: 07XX-XX XX XX 

Hej. 

Mitt namn är Tanja Karlsson och jag studerar till lärare för årskurs 1-6 vid Linköpings 

universitet – Campus Norrköping. Jag läser nu min sista kurs inom lärarutbildningen och 

skriver ett examensarbete på avancerad nivå. 

 

Mitt examensarbete kommer att bygga på en undersökning bland pedagoger som undervisar 

inom matematik för år 4-6. Jag är intresserad av att intervjua dig för att ta del av vilka 

arbetsmetoder som används för att få en varierad matematikundervisning samt se till i vilken 

omfattning de olika arbetsmetoderna används. Ett önskemål från min sida är också att jämföra 

en kommunal skola med en privat skola. För att kunna genomföra den här studien kommer jag 

att intervjua tre pedagoger på varje skola. 

 

Studien kommer att bedrivas i enighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer om information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Det innebär att all medverkan är frivillig och att 

deltagarna när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande eller välja att avstå från vissa 

moment. För att skapa ett så bra forskningsmaterial som möjligt kommer intervjuerna som 

beräknas ta ca 20-30 minuter att spelas in. Det material jag samlar på mig, dvs. inspelningar 

och anteckningar, är enbart till för mig och förvaras otillgängligt för andra fram tills att 

studien är slutförd och materialet kan förstöras. Jag kommer inte att nämna några uppgifter 

som kan röja kommunens, skolans eller enskilda personers identitet. Information om detta ges 

även muntligt innan intervjuerna påbörjas så att samtliga deltagare kan ta ställning till 

medverkande. 

 

Anledningen till att jag kontaktar dig är att jag nu söker informanter till min studie. Jag är 

intresserad av lärare för årskurs 4-6 som undervisar i matematik för att höra hur du/ni arbetar 

på er skola med matematik. 

 

Jag kontaktar dig via telefon inom några dagar för att fråga om ditt intresse till deltagande 

alternativt att du meddelar mig via e-mail. Har du några frågor går det bra att kontakta mig. 

 

TACK PÅ FÖRHAND! 

Med vänlig hälsning 
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Lärarprogrammet i Norrköping 

2010-11-XX 
 

/Tanja Karlsson E-mail: xxxxxxxx@student.liu.se Mob.nr: 07XX-XX XX XX 

Till berörd rektor på XXX-skolan 
 

Hej. 

Mitt namn är Tanja Karlsson och jag studerar till lärare för årskurs 1-6 vid Linköpings 

universitet – Campus Norrköping. Jag läser nu min sista kurs inom lärarutbildningen och 

skriver ett examensarbete på avancerad nivå. 

 

Mitt examensarbete kommer att bygga på en undersökning bland pedagoger som undervisar 

inom matematik för år 4-6. Jag är intresserad av att ta del av vilka arbetsmetoder som används 

på en kommunal respektive en privat skola för att få en varierad matematikundervisning samt 

se till i vilken omfattning de olika arbetsmetoderna används. För att kunna genomföra den här 

studien kommer jag att intervjua tre pedagoger på varje skola. 

 

Studien kommer att bedrivas i enighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer om information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Det innebär att all medverkan är frivillig och att 

deltagarna när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande eller välja att avstå från vissa 

moment. För att skapa ett så bra forskningsmaterial som möjligt kommer intervjuerna som 

beräknas ta ca 20-30 minuter att spelas in. Det material jag samlar på mig, dvs. inspelningar 

och anteckningar, är enbart till för mig och förvaras otillgängligt för andra fram tills att 

studien är slutförd och materialet kan förstöras. Jag kommer inte att nämna några uppgifter 

som kan röja kommunens, skolans eller enskilda personers identitet. Information om detta ges 

även muntligt innan intervjuerna påbörjas så att samtliga deltagare kan ta ställning till 

medverkande. 

 

För att jag ska kunna genomföra studien behöver jag medgivande från Er. Berörda pedagoger 

på Er skola har redan medgivit sitt samtycke till deltagande. 

 

Har du några frågor går det bra att kontakta mig (se nedanstående uppgifter). 

 

 

Med vänlig hälsning 


