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Sammanfattning  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka elevers reation till matematiken som ämne i 

en lärarstyrd klass i årskurs åtta samt en elevstyrd klass i årskurs åtta och undersöka de 

skillnader som finns mellan de båda klasserna utifrån intresse och kunskap. 

Med hjälp av texter från andra forskare beskrivs hur undervisning ser ut i skolan, hur 

undervisningen i matematik ser ut, samt hur en lärarstyrd kontra en elevstyrd undervisning 

ser ut.  

Empirin består av enkäter i form av pappershäfte som två klasser i en årskurs åtta i en 

elevstyrd skola fick fylla i, samt i form av en elektronisk enkät som en klass i årskurs åtta i 

en lärarstyrd skola fick fylla i. Därefter har en jämförelse mellan dessa båda klasser gjorts 

och resultaten visar att det genomgående positiva draget i den elevstyrda klassen var att de 

ansåg matte vara roligt, ansåg att de hade lätt för matte samt att deras betyg var högre 

jämfört med den lärarstyrda klassen. Däremot verkar den lärarstyrda klassen vilja ha en 

större frihet i sitt kunskapshämtande medan den elevstyrda klassen verkar vilja ha lite mer 

lärarstyrt för att bättre tillägna sig kunskap.  
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Inledning 

När jag gick i skolan var matematikundervisningen lärarstyrd. Läraren hade ibland genom-

gångar på tavlan och satt sedan vid sin kateder medan vi eleer satt tysta vid våra bänkar och 

räknade på i vår mattebok. Jag insåg det inte då, inte förrän jag läste mattedidaktik på 

lärarprogrammet flera år senare, att min uppfattning om matematikundervisningen var att bli 

klar med matematikboken så snabbt som möjligt och kunna imitera det läraren haft genom-

gångar på och det läroboken tog upp. Matematiklektionerna blev ett jagande och visa vem 

som var bäst, vilket självklart var den som låg längst fram i matematikboken. 

Jag älskade matematik! Jag hade lätt för matematik. Fel! Jag hade lätt för att imitera. Jag 

förstod inte varför jag räknade som jag gjorde. Jag visste bara vilken metod jag skulle 

använda vid en viss uppgift för att jag hade lärt mig att genomskåda matematikuppgiftens 

uppbyggnad och därmed kunde se vilken metod som behövdes för att lösa talet. Om jag var 

osäker på någon uppgift använde jag mig av några olika metoder för att komma fram till rätt 

lösning. Jag testade mig fram för att sedan jämföra med facit. Om det inte gick använde jag 

mig av facit för att gå baklänges i uppgiften för att ta reda på hur jag skulle lösa ut uppgiften. 

Om inte heller detta gick bad jag läraren om hjälp. Jag fick läraren att förklara hur uppgiften 

skulle lösas. Men jag fick ingen kunskap om varför uppgiften skulle lösas på just det sättet. 

En annan hjälp i att veta hur en matematikuppgift skulle lösas var att minnas vilket kapitel 

man var i. Läroboken var uppdelad i olika räknesätt och metoder och man vet därav vilka 

metoder som ska användas vid en viss uppgift. 

På högstadiet blev min klass uppdelad i röd och grön grupp i matematik. Det innebar att de 

som hade den gröna matematikboken hade lite svårare för matematik och ville ha lite enklare 

uppgifter och de som hade den röda matematikboken hade lite lättare för matematik och ville 

ha lite svårare uppgifter. Men vad innebar då att ha lite svårare för och ha lite lättare för 

matematik? Det handlade som jag nämt tidigare om hur lätt man hade för att imitera läraren 

eller läroboken. De kunskaper man hade i matematik var helt enkelt de kunskaper man hade 

lärt sig att imitera. Om någon av oss hade fått frågan varför vi använde just den metoden på en 

viss fråga skulle svaren bli att vi inte visste, eller att det berodde på att det är så vi hade räknat 

innan, det vill säga på liknande uppgifter eller på tidigare uppgifter i samma kapitel. 

Skolverket (1994, s. 6) beskriver fyra olika kunskapsformer, nämligen fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. Dessa fyra delar av kunskapen behövs för att lärandet ska bli 
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komplett, för att eleverna ska få de bästa kunskaperna, och det är skolans uppgift att låta 

eleverna ta till sig dessa olika kunskapsdelar. 

När jag kom upp på gymnasiet där jag läste naturvetenskap med inriktning matematik och 

data hade jag stora problem med matematiken från kurs B och uppåt, på grund av att jag inte 

hade någon förståelse för matematiken. Jag hade ingen förståelse för de olika metoder och 

räknesätt som fanns eller varför man löste ett visst tal med en viss metod. Min lärare gav mig 

bara faktan och färdigheten i matematiken, han gav mig ingen förståelse eller förtrogenhet. 

Skolverket (2003, s.14) skriver att alla elever har olika behov och olika sätt att på bästa sätt ta 

till sig kunskap, och därmed behöver eleverna en varierad undervisningsform där de kan 

arbeta både individuellt, i grupp med elever och med lärare för att tillägna sig kunskap. Vidare 

skriver de (2003, s.20) att  elever som har lätt för matematik ofta blir utan utmaningar i ämnet 

och därmed förlorar sin lust att utveckla sina kunskaper, samtidigt som de elever som har 

svårt för matematik får för svåra utmaningar och därmed förlorar sin lust att försöka bli bättre 

i ämnet. Skolverket (2003, s. 30) skriver vidare i sin rapport att problemlösning i grupp kan 

öka elevers kunskaper i matematik då de kan lära sig bättre när en kompis förklarar, dels för 

att det ger variation och dels för att en annan elev kan ligga närmare en annan elev 

kunskapsmässigt och på så sätt lättare kunna överföra sin kunskap. De menar även (2003, s. 

34-35) att arbetsro och en lärare som talar med eleverna är de viktigaste faktorerna för att 

elever ska utveckla sina kunskaper. I sin granskning har Skolverket (2003, s. 38) märkt att 

många elever förlorar sin lust att lära matematik när undervisningen blir för individuell och 

enskild, och att detta beror på att de inte klarar av att hämta kunskap på egen hand och därmed 

inte kommer framåt. 

Syfte 

Mitt syfte med den här studien är att undersöka elevers relation till ämnet matematik i en 

årskurs åtta utifrån en lärarstyrd respektive elevstyrd undervisning. Jag vill även undersöka 

skillnaderna mellan de olika klasserna utifrån deras intresse och kunskap. 

Frågeställningar 

 Hur ser elever på ämnet matematik? 

 Vilka hjälpmedel används i undervisningen och hur kan de påverka elevers lärande? 

 Hur påverkar en lärarstyrd respektive en elevstyrd undervisning elevers lärande?  
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Teorigenomgång 

Undervisning i skolan kan ske på många olika sätt, men det finns två genomgående drag i 

undervisningen, nämligen om den är lärarstyrd eller elevstyrd. Elever är individuella och har 

olika förutsättningar för lärande, och har därmed olika sätt för att på bästa sätt ta till sig 

kunskap. Är det då rimligt att den traditionella lärarstyrda undervisningen ska styra, eller 

borde eleverna få uppleva nya undervisningsformer för att tillägna sig kunskap? 

Författarpresentation 

Alan Bryman är för närvarande professor i social forskning vid universitetet i Leicester, och 

innan det tillbringade han 31 år vid Loughborough University. Bryman har länge förknippats 

med olika forskningsmetoder och i detta arbete är det hans samhällsvetenskapliga metoder 

inom den kvantitativa delen som står i fokus. 

Nancy Fely Chavkin är professor och chef för Center for Children and Families vid 

Georgetown universitet. Hon har inom sitt område skrivit tre böcker och mer än åttio artiklar.  

Otto Laurits Fuglestad är professor i pedagogik vid universitetet i Bergen. Han har tidigare 

undervisat inom grundskola och universitet. Hans tidigare publikationer berör områden som 

allmändidaktik, kommunikationsteori samt organisation och ledning. 

Anna Löthman har under under 1980-talets senare del ägnat sin tid åt forskarutbildning i 

pedagogik och lärartjänst vid Uppsala universitet. 

Jean Piaget tog en doktorsexamen inom biologi vid universitetet i Neuchâtel. Han har varit 

verksam vid andra universitet och i Frankrike gjorde han sitt första experiment i utvecklings-

psykologi. Han var verksam bland annat inom psykologi, genetik, och vetenskapshistoria, 

men bland hans mest kända forskning ligger hans kunskapsteorier i toppen 

Conny Stendrup är lärare för mellanstadiet och har lång erfarnehet därifrån. Han har en 

filosofie kanditatexamen och har en forskarförberedande didaktisk utbildning och har tidigare 

publicerat artiklar i olika lärartidskrifter. Han har ett stort intresse av undervisning i mate-

matik och det är inom undervisning som hans forskning ligger. 
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Görel Sterner och Ingvar Lundberg har genom NCM
1
  skrivit en rapport gällande lärande och 

undervisning i matematik för elever med läs- och skrivsvårigheter. Sterner är både förskole- 

och lågstadielärare och har under många år arbetat med kompetensutveckling av pedagoger 

och lärare. Lundberg har varit professor i psykologi, med inriktning mot utvecklingspykologi, 

vid Umeå universitet. Numera ingår han i ett forskingsprogram om kommunikation och 

handikapp vid universitetet i Göteborg. 

Lev Vygotskij var psykolog, pedagog och filosof som även varit väldigt inflytelserik inom 

den moderna utvecklingsspykologin och pedagogiken. Hans perspektiv på utveckling är 

sociokulturell, vilket innebär att han ansåg att omgivningen påverkar barnets utveckling 

S. Asli Özgün-Koca har en filosofie kandidatexamen från The Ohio State University i 

Columbus inom matematikundervisning. Hennes expertområde är tekniska hjälpmedel inom 

matematikundervisningen och hon har gjort en del forskning inom det området. 

Undervisning i skola 

När det gäller elevers utveckling menar Piaget (Kroksmark, 2003, s. 417) att det finns olika 

nivåer för elevens utvecklingsgrad och att eleven därför inte kan förstå något som ligger högre 

än sin egna utvecklingsgrad. Eleven utvecklas alltså i sin egen takt och på sina egna villkor. 

Vygotskij (1934/1978, s.86) däremot påstår att varje elev har en proximal utvecklingszon. 

Detta innebär med att eleven med hjälp av lärare eller en annan elev som ligger lite högre 

kunskapsmässigt kan få eleven att lösa ett problem som eleven på egen hand annars inte hade 

klarat av. Vid ett senare tillfälle när samma elev får lösa samma eller ett liknande problem 

lyckas eleven sämre än när eleven hade hjälp av någon annan, men bättre än om eleven hade 

gjort samma problem helt själv från första början. Med rätt hjälp ska en elev alltså kunna 

utvecklas snabbare än på egen hand. Chavkin (1993, s. 1-4) skriver att föräldrar bör engagera 

sig mer i sitt barns skolgång och lärande och att detta kan stärka barnets resultat. Genom att 

ha föräldrar som försöker stödja och hjälpa sitt barn i dess utveckling kan barnet bli präglat 

med att skolan är viktig och att bra betyg krävs för framtiden.  

                                                 

1
 Nationellt centrum för matematikutbildning 
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Sterner och Lundberg (2002, s. 22) bygger vidare på Vygotskijs teorier och menar att det är 

en missuppfattning att elever lär sig bäst genom att sitta tysta vid sina bänkar och räkna vidare 

i sina matteböcker. Istället menar de att 

Läraren är en central person för elevers lärande där kommunikation och reflek-

terande samspel ... är viktiga komponenter. 

― ― ― 

Att uttrycka sig språkligt blir då en viktig del av begreppsutvecklingen. Sådant 

samspel och kommunikation mellan elever och mellan elever och lärare sker t ex 

när eleverna löser problem i par eller i grupper av elever där de diskuterar olika 

förslag på lösningar och val av strategier. I samtalen med lärare och kamrater 

konfronteras elevernas uppfattningar av ett problem och deras förståelse kan 

utvecklas och fördjupas när de möter andra sätt att tänka och uppfatta.  

(Sterner och Lundberg, 2002, s. 22-23) 

Fuglestad (1999, s. 55) beskriver två problem i kommunikationen mellan lärare och elever. 

Det första är att läraren använder ett språkbruk som är för svårt för eleverna vilket i sin tur 

leder till att eleverna inte förstår innehållet i det läraren försöker lära ut. Det andra problemet 

är att läraren inte lyssnar på eleverna och därmed inte vet på vilken nivå eleverna befinner sig, 

och då eleverna inte svarar på frågor försöker läraren inte ta reda på vad det beror på. Vidare 

menar han (1999, s. 68-70) att det finns två olika tankesätt när det gäller synen på under-

visning och lärande, det första där resultatet är i fokus och det andra där processen är i fokus. 

Han kallar den processinriktade undervisningen för en relationell lärokultur som innebär att 

en dialog mellan elever och mellan elever och lärare leder till kunskapande och bidrar till en 

läroprocess för alla involverade i dialogen. Lärarens roll är inte längre att försöka förmedla 

kunskapen utan får en roll där han ska leda eleverna till ny kunskap. Fuglestad (1999, s. 72) 

har gjort upp ett schema som lätt överskådligt visar hur de olika tankesätten för undervisning 

ser ut. De centrala aspekterna är hårddragna för att visa på starka kontraster, och är därmed 

inte generella för klassrumsundervisning. 
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Processorienterad kultur Produktorienterad kultur 

Undervisning är en samtalssituation mellan 

det yttre (undervisnings)samtalet och det 

inre (läro)samtalet. 

Undervisning är en förmedling av 

kunskap. 

Kunskap är dels något givet, dels något 

mångtydigt. 

Kunskap är något givet, något 

läraren har och sedan ger vidare. 

Lärande är att konstruera kunskap i dialog 

med andra. 

Lärande är att ta emot kunskap och 

lagra den i sitt inre. 

Lärarrollen är att organisera, handleda, 

stimulera, förmedla. 

Lärarrollen är att förmedla. 

Elevrollen är aktivt deltagande. Elevrollen är (passivt) mottagande. 

Relationen mellan elever är en resurs i 

undervisningen. 

Relationen mellan elever är inte 

aktiverad. 

Pedagogik är att utveckla en helhetssyn på 

hur man kan förstå och handla i konkreta 

situationer. 

Pedagogik är en fråga om teknik 

och metod. 

Pedagogisk ledning är en 

interaktionssituation där parterna har olika 

roller och ett gemensamt ansvar. 

Pedagogisk ledning är att använda 

adekvata metoder för att nå 

uppsatta mål. 

( Fuglestad, 1999, s. 72) 
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En annan modell Fuglestad (1997, s. 117) presenterar är skolutveckling sett ur två olika 

aspekter, styrning och utveckling som kan kopplas till lärarstyrd respektive elevcentrerad 

undervisning. Modellen nedan är reducerad till att endast innehålla de relevantaste delarna 

från den ursprungliga modellen. 

 Styrning Utveckling 

Tankesätt Linjärt, envägs 

(målmedel) 

Cirkulärt, relationellt 

(hermeneutiskt) 

Samtalsform Prata till (monologisk) Prata med (dialogisk) 

Lärandesyn Kunskapsförmedling Kunskapskonstruktion 

Kunskapssyn Kunskapsåtergivning Kunskapssökande 

Orienterad mot Resultatkontroll Mognad 

Praktik Ledarstyrd Samarbetsstyrd 

Kulturdrag Facit, resultatorienterad Reflektioner, 

processorienterad 

(Lillejord, 1997, s. 3, i Fuglestad, 1997, s. 117) 

Dessa två modeller blir synlig i Stendrups bok (2001, s.55-56) där han har beskrivit hur han 

gått från en lärarstyrd undervisning där matematikboken varit central till att överge 

matematikboken till att bli mer elevstyrd där förståelse för kunskap och processen dit varit i 

fokus. 
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Matematik i skolan 

Kursplanen i matematik (Skolverket, 2000) säger att eleven ska ha möjlighet att kunna 

kommunicera i matematik och att eleven ska utveckla sitt eget tänkande inom ämnet och sin 

förmåga att lära och använda matematik. Eleven ska utveckla ”sin förmåga att förstå, föra och 

använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt 

förklara och argumentera för sitt tänkande” (Skolverket, 2000). Det vill säga att eleven 

behöver få möjlighet i undervisningen att få diskutera matematiken med elever och med lärare 

för att öka sin förståelse och öka sin kunskap i ämnet.  

Löthman (1992, s. 95-96) har i sin avhandling beskrivit hur elever och lärare ser på 

matematikundervisning och hur undervisning och lärande kan gå till. En av de grupper hon 

har undersökt är elever i årskurs nio. Intervjuer i undersökningen visar att undervisningen i 

matematik är lärarstyrd och lärobokscentrerad där eleverna lär sig olika metoder för att lösa 

ett problem men saknar förståelse för metoden. I den klass som undersöktes försökte läraren 

vid genomgångar att få elever att tänka själva, reflektera och analysera, men eleverna själva 

ville bara så snabbt som möjligt få börja arbeta i boken istället. Läraren i årskurs nio 

poängterade vikten av att matematik är ett kommunikationsämne där förståelse krävs vid 

problemlösning genom att ”huvudräkning och numerisk räkning är ju egentligen bara 

strategier. För problemlösning behövs också kommunikation dvs kunskap om innebörden av 

språkliga uttryck och dess användning” (Löthman, 1992, s. 95). 

I en intervju med en elev som räknade med procent sa eleven följande. 

Det vet jag inte. Jag har bara lärt mig att räkna så, men jag vet inte om det blev 

rätt. På såna här lätta uppgifter brukar det funka. 

(Löthman, 1992, s. 97) 

Uppgiften handlade om att beräkna 30% av 50 kr. Eleven hade lärt sig att man tar bort 

nollorna, men hade ingen förståelse i att man skulle dividera med tio i detta exempel. 

Förståelsen för vad han gjorde hade aldrig framgått trots att läraren strax innan hade haft en 

genomgång om procenträkning på tavlan med helklass. Eleverna räknade mekaniskt och 

reflekterade inte över vad de gjorde. Några vanliga kommentarer från eleverna var: 

Man ser inte vad man räknar. 
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Man vet inte hur man gör. 

Man vet inte om man har kommit fram till slutsvaret. 

(Löthman, 1992, s. 103) 

Sterner och Lundberg (2002, s. 6) beskriver en tidigare gjord studie som påstår att en vanlig 

orsak till att elever i grundskolans senare del har svårt för problemlösning, i det här fallet 

textproblem, är att de inte förstår innehållet i texten, eller hur de olika delarna i texten hänger 

samman. 

Özgün-Koca (2010, s. 53) skriver att praktiska hjälpmedel, som till exempel miniräknaren,  i 

matematiken kan hjälpa elever att fokusera på processen i problemlösningen istället för att 

tappa bort sig bland alla siffror som ska räknas ut. Med hjälp av praktiska hjälpmedel kan 

eleven utveckla sin förståelse för problem och utveckla elevens kunskap i olika strategier för 

att lösa problem. 

Lärarstyrd undervisning 

En lärarstyrd undervisning bygger på att läraren för en utlärande envägskommunikation med 

eleverna där eleverna blir färdighetstränade istället för förstående och läroboken har en central 

roll i undervisningen. Stendrup (2001, s.17, 35, 50-51, 67-68, 95) upptäckte i sin undervisning 

att hans elever räknade på som galningar i matematikboken utan att reflektera över vad de 

egentligen gjorde för något. Eleverna trodde att matematiklektionerna var till för att räkna så 

många uppgifter som möjligt på istället för att få en förståelse för matematiken. I studien 

framkom det att matematiken innebar en tävling, det handlade om att ligga längst fram i 

matematikboken. Då facit oftast låg framme i en hög kunde eleverna gå fram och hämta ett 

exemplar av facit vilket medförde att klasskamraterna hade koll på vilka elever som hade 

kommit längst. Detta i sin tur kunde leda till att elever som var lite långsammare ändå kunde 

hämta ett facit utan att behöva det bara för att visa resten av klassen att han inte låg efter. Ett 

annat problem som fanns var att elever som befann sig i den ”lätta” delen av boken 

framställde sig själva som dåliga i matematik. Om en elev har svårigheter i matematik ser han 

sig som dålig istället för att han är okunnig, och därmed kan bilda kunskaper i ämnet med rätt 

hjälp och träning. Även föräldrarnas syn på matematik är central för hur eleven uppfattar 

matematiken. Om föräldern säger till sitt barn att matematik är svårt, eller att matematik inte 

är viktigt, så präglas barnet av detta och har lätt för att automatiskt få samma uppfattning som 
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sin förälder. Detta samtidigt som undervisningens utformning påverkar hur eleven ser på sig 

själv i undervisningen. Många matematiklärare sätter en bock i kanten vid rättning av elevers 

uppgifter och detta skadar elevens självkänsla. Att få en bock i kanten gör eleven 

uppmärksam på att han inte kan, istället för att uppmärksamma vad eleven kan förbättra och 

hur den förbättringen ska ske. Inför ett prov räknar eleverna en mängd med uppgifter för att 

försöka minnas hur man ska göra på provet, men så fort provet är gjort faller den inpluggade 

kunskapen i glömska. Kunskapen som eleverna då har försökt memorera är en kvantitativ 

kunskap istället för kvalitativ. Detta minnessätt är ett steg i att hindra eleverna i deras egna 

tankeförmåga, det hindrar eleverna i deras begreppsförståelse, det hindrar eleverna i deras 

kunskapsinhämtande. 

Eleven kan med olika taktiker komma fram till rätt svar. Dessa olika taktiker brukar gå under 

begreppet lotsning som innebär att hjälpen eleven får leder fram till rätt svar. En typ av 

lotsning är den läraren ger. I detta fall ställer eleven frågor som ”hur ska jag göra?”, ”har jag 

gjort rätt?” och så vidare, läraren visar då snabbt hur eleven ska göra för att komma vidare i 

uppgiften. Detta är vanligt förekommande då läraren ofta kan känna sig stressad och vill 

försöka hjälpa så många elever som möjligt under lektionen. En annan lotsning är den så 

kallade strukturella lotsningen som innebär att läroboken står för hjälpen. Eleverna läser 

bland annat av lärobokens layout, kapitelrubriker och struktur för att veta vilken metod de ska 

använda sig av. De imiterar läroboken. Det tredje sättet är att använda sig av facitlotsning som 

innebär att eleven med hjälp av facit kommer fram till rätt lösning, och därigenom kommer 

fram till rätt metod (Stendrup, 2001, s. 51-53). 

Elevstyrd undervisning 

”Begreppens sociala och intersubjektiva karaktär pekar på att de ska läras ut i ett socialt 

sammanhang” (Stendrup, 2001, s. 19). Det innebär att eleverna genom en social interaktion 

lär sig förståelsen för den matematiska faktan och begreppen. Eleverna ska lära sig att förstå 

begrepp inom matematik innan de börjar räkna, inte försöka lära sig begreppskunskapen 

genom att räkna en mängd uppgifter. För att elever ska kunna tala ”matematiska” behöver 

eleven kunskap om de matematiska begreppen samt kunskap om och i ämnet. För att elever 

ska kunna tänka själva och förstå matematik behövs en undervisning som är tvåvägs-

kommunikativ, det vill säga att lärare och elever kan samtala om problem och problem-

lösning, men denna undervisning ska inte byggas på en lärobok. Men detta kräver tid som inte 
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finns. I sin studie släppte Stendrup (2001, s. 55-56) läroboken helt och kom fram till att detta 

steg i undervisningen ledde till att lärandet blev socialt, grunden var dialogisk, eleverna kunde 

arbeta med att förstå och tillägna sig matematiska begrepp, lotsningen försvann och eleverna 

skötte en stor del av undervisningen själva. Att eleverna nu stod i centrum för lärandet ledde 

till att tävlandet försvann och likaså kunskapsgrupperingen. Proven fick inte längre lika stor 

betydelse eftersom att proven egentligen visar vad eleven inte kan, istället för att visa vad 

eleven kan. Stendrup (2001, s. 115) menar att proven ska vara en uppföljning för att se vad 

eleven kan istället för att vara en avslutning för varje kapitel i matteboken. Om elever ska ta 

ansvar för sitt eget lärande behöver de få möjlighet till detta. De matematikböcker som är 

vanligast i dagens skola förhindrar detta ansvarstagande och därmed är det viktigt att läraren 

kan hitta lämpligt material och läromedel som kan stimulera eleverna och ge dem möjligheten 

att utveckla sig själva. Vad Stendrup (2001, s. 154) påstår är att undervisningen i matematik 

ska vara målorienterad, det vill säga att fokus ska ligga på vad eleven verkligen kan och hur 

eleven kan utvecklas i förhållande till de mål som finns uppsatta i styrdokument. 
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Material och metod 

Med hjälp av en kvantitativ metod ville jag få fram elevers uppfattning om matematik i skolan 

utifrån två olika klasser i årskurs åtta, en lärarstyrd och en elevstyrd. Studien har gjorts i två 

olika skolor i två olika mellanstora städer i Mellansverige. 

Val av metod 

I min studie valde jag att använda mig av enkäter för att samla in data av den anledningen att 

det tog minst tid för mig och för eleverna, samtidigt som det var enkelt att sammanställa 

svaren. Bryman (2002, s. 146-147) skriver att fördelarna med enkäter är att respondenterna 

har lättare för att besvara enkäten då den innehåller slutna frågor som är lättare att besvara än 

öppna frågor. Samtidigt kan man få in alla svar vid ett tillfälle och på så sätt spara både tid 

och pengar, både för sig själv och för respondenterna. Nackdelarna med enkäter är att det 

sällan finns någon som kan besvara eventuella frågor som respondenten har, vilket leder till 

att vissa frågor kan bli missförstådda eller överhoppade. En stor nackdel med enkäter menar 

han är att intervjuaren i efterhand inte kan gå tillbaka och ställa följdfrågor och fördjupa olika 

svar. 

Urval 

De två grupper som blev utvalda var en åttondeklass i en skola jag tidigare haft praktik på där 

undervisningen är lärarstyrd, samt två klasser i årskurs åtta som hade en elevstyrd under-

visning (hädanefter i detta arbete refererar jag de till de elevstyrda klasserna som samma 

klass) som jag under den tiden hade praktik i. I den lärarstyrda klassen var det 22 elever, 15 

killar och 7 tjejer, och i den elevstyrda klassen var det 31 elever, varav 13 killar och 18 tjejer. 

Då jag har valt att inte analysera datan ur ett genusperspektiv valde jag att ha två helklasser 

istället för ett jämt antal killar och tjejer. 

Genomförande 

Den elevstyrda klassen fick ut enkäten i pappersform och jag fanns i klassrummet under 

ifyllandet utifall någon elev behövde en förtydling av någon av frågorna eller hade någon 

annan fråga gällande enkäten. När jag sedan ögnade igenom svaren såg jag att vissa elever 
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hade hoppat över några frågor, detta gjorde att jag till utformandet av en likadan enkät (som 

skulle fyllas i över internet) valde att se till så att alla frågor var tvungna att besvaras. Jag 

skrev ett mail till en av lärarna på den lärarstyrda skolan och bad henne om att dela ut länken 

där enkäten fanns till sin klass för att fylla i den. Att jag inte besökte den skolan och delade ut 

enkäten i pappersform berodde på att jag hade för lite tid för att försöka stämma in en tid med 

läraren och klassen. Detta bidrog dock till att eleverna inte hade någon möjlighet att fråga mig 

om de hade någon fundering eller fråga. 

Internt bortfall 

I den elevstyrda klassen var det nio elever som hade hoppat över vissa frågor, nedan finns ett 

diagram som visar hur många interna bortfall som fanns vid varje fråga. 

 

(Diagram 1. Antal obesvarade frågor) 

Då det är fler frågor som bara har ett överhoppat svar anser jag att de eventuella svar som 

annars skulle ha getts inte skulle ha påverkat mitt resultat nämnvärt. Däremot vill jag lägga 

lite vikt på fråga 12, där det är 19% av eleverna som inte har svarat, och därmed kan 

svarsutfallet vara missvisande på grund av det interna bortfallet. Medelvärdet
2
 på det interna 
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bortfallet på varje fråga (obesvarade och besvarade) ligger på 1,3, och medelvärdet på det 

interna bortfallet på varje fråga (endast obesvarade) ligger på 1,9. Även detta gör att jag anser 

att mitt resultat inte skulle ha påverkats nämnvärt om alla elever skulle ha svarat på alla 

frågor. 

Analys 

I analysen av resutlatet har jag använt mig av medelvärden för att skapa överskådliga diagram 

för att kunna jämföra de olika klasserna med varandra. Då vissa elever har hoppat över vissa 

frågor har jag helt räknat bort de berörda eleverna i just den frågan när jag har jämfört de 

olika klasserna. 

Etiska överväganden 

Bryman (2002, s. 440-441) beskriver fyra grundläggande krav när det gäller etik i samhälls-

vetenskapliga undersökningar, däribland kvantitativa metoder som enkäter. 

 Informationskravet. Forskaren ska informera berörda personer om den aktuella 

undersökningens syfte. Det innebär bland annat att försökspersonerna ska veta 

att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta om de så önskar. 

De ska dessutom få reda på vilka moment som ingår i undersökningen. 

 Samtyckeskravet. Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. Om någon är minderårig, kan föräldrars eller vårdnads-

havares godkännande krävas. 

 Konfidentialitetskravet. Uppgifter om alla de personer som ingår i undersök-

ningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter 

måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. 

 Nyttjandekravet. De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamålet. 

(Bryman, 2002, s. 440-441) 

Med utgångspunkt i ovanstående krav informerade jag både lärare och elever i den elevstyrda 

undervisningen om vad mitt arbete skulle handla om och vilket syfte enkäten hade. De fick 

veta att deras deltagande var frivilligt och att inga namn skulle förekomma och att jag och 
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andra därmed inte skulle kunna spåra något svar tillbaka till någon enskild individ, samt att 

endast jag skulle veta vilken skola och klass svaren kom från. Jag upplyste dem om att ingen 

annan skulle få tillgång till svaren och att de inte ska användas till något annat syfte än mitt 

arbete. Eftersom eleverna gick i årskurs åtta hade de fyllt 15 eller skulle fylla 15 samma år 

och då valde jag att endast ha lärare och elevers godkännande för undersökningen. Då jag inte 

hade kontakt med den lärarstyrda klassen informerade jag skriftligt i mailet till läraren samma 

upplysningar som jag muntligt hade gett till den elevstyrda klassen, och därmed kunde läraren 

vidarebefodra den informationen till eleverna så att de fick veta vilka rättigheter de hade 

gällande undersökningen. 
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Resultat 

Jag har valt att räkna ut elevernas svar i medelvärde och procent från den lärarstyrda och 

elevstyrda klassen för att lätt kunna jämföra de olika klasserna med varandra för att se likheter 

och skillnader i deras svar. Jag har delat upp frågorna (se bilaga 1) så att jag kan jämföra dem 

med varandra under olika rubriker. 

Under rubrikerna motivation, förståelse och koncentration är elevernas svar huvudsakligen 

redovisade i medelvärden, medan elevernas svar under rubrikerna problemlösning, att lära 

matematik, lärarhjälp, praktiska hjälpmedel samt betyg är redovisade i procent. 

Motivation 

Frågorna som har jämförts är 2 (Jag tycker att matte är viktigt för min kommande framtid) 

och 3 (Jag tycker att matte är roligt) för att se vad eleverna har svarat gällande motivation i 

matematiken. 

Svarsalternativen instämmer helt, instämmer delvis, instämmer delvis inte  och instämmer inte 

alls redovisas på y-axeln och har fått en sifferbeteckning för att kunna skapa överskådliga 

diagram. Instämmer helt har siffran 4, instämmer delvis har siffran 3, instämmer delvis inte  

har siffran 2 och instämmer inte alls har fått siffran 1. 

Min undersökning visar att det i den lärarstyrda klassen är 64 % elever som har svarat positivt 

(det vill säga antingen instämmer delvis eller instämmer helt) på frågorna 2 och 3, medan det i 

den elevstyrda undervisningen är 71 % av eleverna som har svarat positivt på samma frågor. 

I en jämförelse mellan de båda klasserna visar resultatet att eleverna i den lärarstyrda klassen 

anser att matematik i snitt är mindre viktigt för deras kommande framtid och att de i snitt 

tycker att matematik är mindre roligt jämfört med eleverna i den elevstyrda klassen. 

Skillnaderna mellan de båda klasserna är dock inte stora. 
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(Diagram 2. Jämförelse av motivation) 

Förståelse 

Jag har valt ut frågorna 6 (Jag har lätt för matte), 7 (Jag förstår hur ett mattetal ska lösas) och 

8 (Jag förstår varför jag använder mig av en viss metod när jag ska lösa ett mattetal) och gjort 

en jämförelse i elevernas svar när det kommer till deras förståelse i matematiken. 

Svarsalternativen alltid, ofta, sällan och aldrig som redovisas på y-axeln har fått siffer-

beteckningarna 4, 3, 2 respektive 1. 

Av eleverna i den lärarstyrda klassen har 73 % svarat alltid eller ofta på frågorna 6-7 medan 

det är 77 % av eleverna i den elevstyrda klassen som svarat likadant på samma frågor.  

I jämförelsen kan man se att eleverna i båda klasserna anser sig ha lika stor förståelse för hur 

de ska lösa uppgifter i matematiken. Trots att eleverna i den lärarstyrda klassen anser sig ha 

mindre lätt för matematik jämfört med den elevstyrda klassen så har de ett högre medelvärde i 

att anse sig förstå varför de använder en viss metod vid problemlösning. 
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(Diagram 3. Jämförelse av förståelse) 

Koncentration 

Jag har valt ut frågorna 14 (När jag räknar matte i skolan sitter jag i grupp) och 15 (När jag 

räknar matte i skolan kan jag koncentrera mig) för att göra en jämförelse i elevernas svar när 

det gäller deras koncentration. 

Svarsalternativen alltid, ofta, sällan och aldrig som redovisas på y-axeln har fått siffer-

beteckningarna 4, 3, 2 respektive 1. 

I den lärarstyrda klassen är det endast 41 % av eleverna som ofta eller alltid sitter i grupp som 

svarat att de antingen ofta eller alltid kan koncentrera sig när de arbetar i matematiken, medan 

det är  45 % som svarat att de sällan eller aldrig sitter i grupp men antingen alltid eller ofta 

kan koncentrera sig. I den elevstyrda undervisningen är det däremot 55 % av eleverna som 

ofta eller alltid sitter i grupp som antingen alltid eller ofta kan koncentrera sig, respektive 13 

% som som svarat att de sällan eller aldrig sitter i grupp men antingen alltid eller ofta kan 

koncentrera sig. 

Eleverna i den elevstyrda klassen sitter mer i grupp när de räknar matematik jämfört med den 

lärarstyrda klassen, ändå är skillnaderna i koncentrationsnivån väldigt små, men jämförelsen 

visar att det ändå är den elevstyrda klassen som ligger lite lägre koncentrationsmässigt. 
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(Diagram 4. Jämförelse av koncentration i grupp) 

Vid enskilt arbete i den lärarstyrda klassen har 23 % svarat att de alltid eller ofta sitter ensam 

när de räknar matematik och att de antingen alltid eller ofta kan koncentrera sig, medan det är 

64 % som svarat att de sällan eller aldrig sitter ensamma men antingen alltid eller ofta kan 

koncentrera sig. I den elevstyrda klassen är det 16 % som svarat att de alltid eller ofta sitter 

ensam när de räknar matematik och att de antingen alltid eller ofta kan koncentrera sig, medan 

det är 48 % som svarat att de sällan eller aldrig sitter ensamma men antingen alltid eller ofta 

kan koncentrera sig. 

Det är fler elever i den lärarstyrda undervisningen som sitter ensam när de räknar matematik 

och de har samtidigt en högre koncentrationsnivå jämfört med den elevstyrda klassen. Men i 

likhet med diagram 3 är skillnaderna i koncentrationsnivån lägre än skillnaderna när eleverna 

sitter ensamma eller i grupp när de räknar matematik i skolan. 
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(Diagram 5. Jämförelse av koncentration vid enskilt arbete) 

Koncentration och omgivning 

Bland eleverna i den lärarstyrda klassen är det 59 % av eleverna som har svarat att de alltid 

eller ofta kan koncentrera sig samtidigt som det är lugnt och tyst omkring dem, och 22 % som 

har svarat att de alltid eller ofta kan koncentrera sig när det inte är lugnt och tyst omkring 

dem. I den elevstyrda klassen däremot är det 26 % av eleverna som alltid eller ofta kan 

koncentrera sig när det är lugnt och tyst omkring dem, medan det är 42 % som alltid eller ofta 

kan koncentrera sig när det inte är lugnt och tyst omkring dem. 

Tidigare diagram (3 och 4) har redan visat att den lärarstyrda klassen har en något  högre 

koncentrationsnivå, och i jämförelsen med elevernas omgivning blir det synligt att eleverna i 

den lärarstyrda undervisningen har det mer lugnt och tyst omkring sig när de räknar 

matematik jämfört med eleverna i den elevstyrda klassen. 
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(Diagram 6. Jämförelse mellan koncentration och omgivning) 

Problemlösning 

För att göra en jämförelse av elevernas svar gällande problemlösning har jag använt mig av 

frågorna 1 (Beräkna: 75/5), 9 (Beräkna: Du har 75 kronor som ska fördelas mellan fem 

personer. Hur många kronor får var och en?), 4 (Beräkna: Om 2 av 10 är 200, vad är då det 

hela?) och 11 (Beräkna: I en påse ligger tio äpplen. Två äpplen väger tillsammans 200 gram. 

Hur mycket väger hela påsen?). 

Ett genomgående drag är att eleverna hade lättast för att räkna ut uppgifterna 1 och 9, medan 

4 och 11 vållade lite mer bekymmer. I jämförelsen av de båda klassernas svar syns det att det 

är en mindre spridning bland eleverna i den elevstyrda klassen, medan det är större variation i 

den lärarstyrda klassen, både när det gäller att ha svarat rätt eller fel på frågorna. 
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(Diagram 7. Jämförelse av problemlösning) 

Att lära matematik 

Den lärarstyrda klassen anser att de bäst lär sig matematik när deras lärare förklarar, därefter 

när de får arbeta enskilt eller när de får diskutera ett problem och sist när en kompis förklarar. 

Eleverna i den elevstyrda klassen anser att de lär sig bäst när deras lärare förklarar och de har 

ett betydligt högre procentantal jämfört med den lärarstyrda klassen (en skillnad på nitton 

procentenheter). På andra plats kommer då de får diskutera ett problem, därefter när de 

arbetar enskilt i matematiken och då en kompis förklarar. Det är en markant skillnad i hur de 

båda klasserna ser på enskilt arbete som det bästa sätt att lära sig på (en skillnad på nitton 

procentenheter).  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1. Beräkna: 75/5 9. Beräkna: Du 
har 75 kronor 

som ska fördelas 
mellan fem 

personer. Hur 
många kronor får 

var och en?

4. Beräkna: Om 2 
av 10 är 200, vad 
är då det hela?

11. Beräkna: I en 
påse ligger tio 

äpplen. Två 
äpplen väger 

tillsammans 200 
gram. Hur 

mycket väger 
hela påsen?

Jämförelse av problemlösning

Lärarstyrd undervisning 
Rätt

Elevstyrd undervisning 
Rätt

Lärarstyrd undervisning 
Fel

Elevstyrd undervisning 
Fel



27 

 

(Diagram 8. Jämförelse av hur elever anser lära sig matematik bäst) 

Lärarhjälp 

91 % av eleverna i den lärarstyrda klassen anser att de alltid eller oftast får bra hjälp av sin 

mattelärare medan det är 87 % elever i den elevstyrda klassen som har svarat likadant. Ett 

genomgående drag i alla fyra alternativ är att eleverna i den lärarstyrda klassen får bättre hjälp 

av sin matematiklärare än vad eleverna i den elevstyrda klassen får, även om skillnaderna inte 

är alltför markanta. 

 

(Diagram 9. Jag får bra hjälp av min mattelärare) 
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Praktiska hjälpmedel 

Användningen av praktiska hjälpmedel uppgår mest till att vara miniräknare som används av 

de flesta elever samt olika mätmått som används av 50 respektive 35 % av eleverna. Dator-

användandet är större bland eleverna i den elevstyrda klassen än i den lärarstyrda, endast 3 % 

av eleverna i den elevstyrda klassen använder sig av grafritare medan den lärarstyrda klassen 

inte använder sig av grafritare alls. Tangram
3
 används inte av någon av klasserna och på 

svaret annat har eleverna svarat ”facit” vilket jag anser inte kan räknas som ett praktiskt 

hjälpmedel av den anledningen att frågan var tänkt att se vilka hjälpmedel som användes för 

att förstå samband i matematiken. Facit ger endast svaret på ett problem, det ger inga samband 

i problemet. 

 
(Diagram 10. Jämförelse av användningen av praktiska hjälpmedel) 

                                                 

3
 Tangram är ett gammalt kinesiskt pussel som består av sju bitar av olika geometriska 

former. Med hjälp av tangram kan man träna upp sin förståelse i geometri genom att bygga 

olika figurer och se samband mellan olika geometriska former. 
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Betyg 

Det är intressant att se att eleverna i den elevstyrda klassen har bättre betyg än eleverna i den 

lärarstyrda. Antalet MVG i den elevstyrda klassen är ungefär lika många procentuellt som 

antalet VG i den lärarstyrda klassen, medan antalet VG i den elevstyrda klassen är ungefär 

lika många procentuellt som antalet G i den lärarstyrda klassen, samt att antalet G i den 

elevstyrda klassen är ungefär lika många procentuellt som antalet IG i den lärarstyrda klassen. 

Lägg märke till att inget IG har getts till någon elev i den elevstyrda klassen. 

 
(Diagram 11. Jämförelse av betyg)
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Diskussion 

De resultat som undersökningen gav kommer jag att diskutera och dra kopplingar till teori-

genomgången för att sedan kunna koppla samman dem med syftet och frågeställningarna. 

Motivation 

Studien visar att det är fler elever i den elevstyrda klassen som tycker att matematik är roligt 

jämfört med den lärarstyrda klassen, även om skillnaderna inte är stora. Piaget (Kroksmark, 

2003, s 417) talar om att alla elever utvecklas i sin egen takt och då den elevstyrda klassen får 

utveckla sina kunskaper i sin egen takt kan de ha lättare för att få en positiv inställning till 

ämnet. Precis som Vygotskij (1934/1978, s. 86) och Sterner och Lundberg (2002, s. 22) säger 

ska matematik läras i ett socialt samspel med lärare och elever. Då eleverna är uppvuxna med 

att ha blivit inpräntande med att matematik är något som ska ske individuellt i en 

matematikbok med en lärare som står vid tavlan och har genomgångar blir det nya arbetssättet 

en stor förändring för eleverna vilket kan bidra till en ökad lust att lära. 

Då den lärarstyrda klassen anser både att ämnet matematik är mindre viktigt och mindre roligt 

än den elevstyrda klassen kan det finnas en koppling i intresset att lära sig ämnet. Lusten för 

matematik ska i så fall ha både en inre motivation, det vill säga att eleverna tycker att ämnet 

är roligt, samt en yttre motviation, det vill säga att eleverna ska tycka att matematik är viktigt 

för deras kommande framtid. 

Förståelse 

Jag förväntade mig att undersökningen skulle visa att den elevstyrda klassen skulle ha ett 

högre medelvärde när det gäller förståelsen i matematik. Sterner och Lundberg (2002, s. 22-

23) menar att elevernas förståelse för ett problem utvecklas och fördjupas i interaktion med 

andra elever och lärare. Eftersom att den elevstyrda klassen arbetar processinriktat ska elev-

erna konstruera sin kunskap i samtal med andra och läraren har där en handledande roll som 

ska stimulera till fortsatt lärande. Tack vare detta borde då eleverna i den elevstyrda klassen 

ha ett högre medelvärde jämfört med eleverna som enligt Fuglestad (1999, s. 55) har en 

produktorienterad undervisning där läraren ofta talar över huvudena på sina elever och 

därmed inte lyckas lära ut kunskap eller förståelse för ämnet. 
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Koncentration 

Eftersom eleverna i den elevstyrda klassen ofta sitter i grupper när de räknar matematik 

trodde jag att deras koncentationsnivå skulle vara lägre än i den lärarstyrda klassen men den 

skillnaden är väldigt låg. Studien visar att trots att eleverna i den elevstyrda klassen ofta sitter 

i grupp så kan de koncentrera sig bättre än de elever som sitter i grupp i den lärarstyrda 

klassen. Detta kan bero på undervisningens utformning, det vill säga att det är meningen att 

eleverna i den elevstyrda klassen ska söka kunskap i grupp, att de ska diskutera i grupp, att de 

ska utveckla förståelse i grupp (Fuglestad, 1999, s. 68-70). Medan det i den lärarstyrda 

klassen är tänkt att eleverna ska sitta enskilt och arbeta och när de väl sitter i grupp så har de 

inte redskap och har inte tränats i att söka kunskap och förståelse i grupp, och därmed flyttas 

fokus från matematiken och eleverna kan inte längre koncentrera sig lika bra. 

Problemlösning 

När det gällde att räkna ut taluppgifter och textuppgifter trodde jag att det skulle synas en 

skillnad där eleverna skulle ha svårare för att räkna ut textuppgifterna istället för 

taluppgifterna eftersom Löthman (1992, s. 97) tar upp problemet med att många elever inte 

vet varför de räknar som de gör, men att det på enkla uppgifter som taluppgifter oftast leder 

till rätt svar, medan elever vid uträkning av textuppgifter inte kan se vad det är de ska räkna, 

de vet inte hur de ska göra och de kan inte se om de kommit fram till rätt svar (Löthman, 

1992, s. 103). Den skillnad som jag trodde skulle synas fanns inte. Det jag däremot såg var att 

det på två av fyra frågor var den lärarstyrda klassen som hade kommit fram till rätt svar, ska 

tillläggas att båda klasserna hade samma antal procentuella rätt på en annan fråga. Detta i sin 

tur leder till att det var den elevstyrda klassen som hade flest procentuella fel på två av 

frågorna, samt låg lika på en fråga. 

I både den lärarstyrda och elevstyrda klassen synliggjordes ett vanligt fel på fråga 11, 

nämligen att de svarade 2000 istället för 1000 (att jag utelämnar enheten gram beror på att 

större delen av alla elever på den frågan valde att inte sätta ut någon enhet efter sitt svar). En 

tänkbar anledning till detta kan vara som Löthman (1992, s. 103) menar att eleverna inte kan 

se vad de ska räkna. Eleverna ser kanske bara en del av uppgiften därför att de inte har tagit 

sig tid att verkligen läsa igenom uppgiften, och inte kan se hur de olika delarna hänger ihop.  
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Att lära matematik 

Resultatet visar att eleverna i den elevstyrda klassen helst vill att läraren ska förklara när de 

ska lära sig matematik. Elevstyrning innebär att läraren är en handledare som inte ger några 

konkreta svar, jämfört med läraren i en lärarstyrd klass som ofta talar om för eleven hur han 

ska gå tillväga för att komma vidare i sitt problem. Den lärarstyrda klassen vill helst att en 

lärare förklarar, att de får diskutera eller sitta enskilt och arbeta med matematiken för att 

tillägna sig kunskaper i ämnet. Skillnaderna mellan dessa tre tillvägagångssätt är endast 

fjorton procentenheter medan skillnaden mellan samma metoder i den elevstyrda klassen är 

femtiotvå procentenheter. Innebär detta att eleverna i den elevstyrda klassen får för mycket 

frihet att själva söka kunskap att de skulle vilja ha en mer lärarstyrd undervisning? Får 

eleverna i den lärarstyrda klassen för lite frihet att kunna diskutera och söka kunskap på egen 

hand att de vill ha en mer elevstyrd undervisning? 

Lärarhjälp 

Även om skillnaderna i lärarhjälpen inte skiljer sig markant åt visar resultatet ändå att det är 

den lärarstyrda klassen som anser att de får den bästa hjälpen av sin lärare. Kan detta bero på 

att eleverna är så vana att få lotsning när de ber om hjälp att de inte kan tänka själva för att 

komma framåt med hjälp av handledning och diskussion? Löthman (1992, s. 95-96) beskrev i 

sin undersökning att när läraren försökte ha en mer elevstyrd undervisning ville eleverna 

istället fortsätta arbeta vidare i matematikboken. Stendrup (2001, s. 19) menar att en elevstyrd 

undervisning inte kan baseras på en lärobok, men hur ska man lyckas gå ifrån läroboken om 

eleverna är så vana vid att arbeta med den? Tid. Det är tid som krävs för att lyckas med att gå 

ifrån läroboken. Det krävs tid som inte finns. 

Praktiska hjälpmedel 

Det hjälpmedel som användes flitigast av nästan alla elever i båda klasserna var miniräknaren, 

hälften av eleverna i den lärarstyrda klassen använde sig även av olika mätmått medan det var 

35 % av eleverna i den elevstyrda klassen som uppgav att även de använde sig av olika 

mätmått. Att använda sig av dator var vanligare för den elevstyrda klassen. Praktiska hjälp-

medel kan bidra till en ökad förståelse för matematiken om det används på rätt sätt. 

Miniräknaren kan vara ett hjälpmedel när det är processen fram till svaret som står i fokus, 
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och inte själva räkneoperationerna (Özgün-Koca, 2010, s. 53). Olika mätmått kan visa på 

samband vid vikt, volym och längd och på så sätt fördjupa elevernas kunskap om ämnet. 

Datorn kan användas genom att visualisera problem och dess svar, till exempel med hjälp av 

diagram, och även grafritare kan bidra till att visualisera problem och dess svar. Men då gäller 

det att läraren vet på vilket sätt hjälpmedlen ska användas och att eleverna förstår nyttan av att 

de använder sig av hjälpmedel. Hur stor betydelse hjälpmedlen får för eleverna i de båda 

klasserna går tyvärr inte att fastställa.  

Betyg 

Undervisningen i matte ska vara målorienterad och betyg ska sättas i förhållande till vad 

eleven verkligen kan i förhållande till kursplanen (Stendrup, 2001, s. 154). Då min studie har 

gett kraftiga skillnader i betygsättningen av de olika klasserna är det intressant att diskutera 

hur denna skillnad kan ha uppkommit. För att koppla det till Chavkin (1993) så kan skillnaden 

i betygen mellan de två klasserna bero på att många föräldrar till eleverna i den elevstyrda 

klassen var väldigt engagerade i deras lärande och var angelägna om att deras barn skulle få 

bra betyg i ämnena. En teori som jag har kan vara att lärarna i den elevstyrda klassen är 

snällare med att sätta betyg än lärarna i den lärarstyrda klassen, men det kan även bero på att 

den elevstyrda undervisningen kan höja eleverna ett steg på betygskalan jämfört med den 

lärarstyrda undervisningen. En tredje teori kan vara att lärarna i den elevstyrda klassen lättare 

kan sätta ett rättvist betyg då undervisningen och betygsättningen är mer målorienterad än i 

den lärarstyrda undervisningen. Då studien har visat att eleverna i den elevstyrda under-

visningen tycker att matematik är roligt och anser sig ha lätt för matemtik kan det vara detta 

som är den avgörande skillnaden när det gäller betygsättningen. Men är det undervisnings-

formen som bidrar till elevernas inställning till ämnet? Det skulle vara väldigt intressant att ta 

reda på denna skillnad i en annan studie. 

Avslutande diskussion 

Vilken undervisningsform är eleverna mest positiva till enligt studien? 

Det har framgått att eleverna i den elevstyrda klassen finner matematik vara roligare än 

eleverna i den lärarstyrda klassen, men skillnaderna som visats är inte höga. Det är även 

eleverna i den elevstyrda klassen som anser att de har lättare för matematik än eleverna i den 

lärarstyrda klassen, men även här är skillnaderna inte markanta. Den största skillnaden ligger i 
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elevernas betyg, där den elevstyrda klassen i snitt har bättre betyg. Men dessa tre saker, 

tillsammans med att de i snitt använder sig av mer praktiska hjälpmedel i ämnet, verkar vara 

det enda positiva med en elevstyrd undervisning. Den elevstyrda klassen har svårare för att 

koncentrera sig, både när de sitter i grupp eller arbetar enskilt, de har svårt för att ha lugn och 

ro omkring sig när de ska arbeta, de får sämre hjälp av matematiklärare trots att de anser att de 

lär sig matematik bäst när en lärare förklarar, och de ligger lite sämre till i de testuppgifter 

som fanns med i undersökningen. 

Hur ska man som lärare gå till väga för att elever ska få de bästa 

kunskaper om och i ämnet matematik? 

Det är en svår fråga som inte går att besvara. Det går bara att ge olika tips och sedan testa sig 

fram för att se vad som fungerar bäst för sig själv som lärare och för eleverna. Eftersom alla 

elever är olika med olika bakgrund och med olika förutsättningar för lärande behöver man ha 

en varierad undervisningsform så att alla elever kan bli tillgodosedda. Enligt Skolverket 

(2000) ska de ges möjlighet att både få diskutera och skriva matematik för att kunna förklara 

för sitt tänkande och kunna fördjupa sina förståelsekunskaper, samtidigt som de genom detta 

bildar ny kunskap. Eleven ska få utvecklas i sin egen takt med hjälp av kamrater och lärare, 

där de tillsammans hjälps åt för att nå ut i elevens proximala utvecklinszon, istället för att 

utvecklas efter en lärobok (Kroksmark, 2003, s. 417; Vygotskij 1934/1978, s. 86). 

Studien visar att eleverna inte kan ges för stor frihet i sitt kunskapssökande och därmed borde 

en undervisningsform som baseras både på en lärar- och elevstyrd undervisning vara lämplig. 

För att använda Fuglestads begrepp (1999, s. 72) ska det vara en blandning av en produkt-

orienterad kultur och en processorienterad kultur. Detta menas med att undervisningen ska 

förmedla kunskap med hjälp av diskussioner och samtal, läraren har kunskap och ska för-

medla denna till sina elever samtidigt som läraren ska handleda eleverna i deras kunskaps-

hämtande och stimulera dem till fortsatt lärande. Eleven ska till viss del vara passiv och ta 

emot kunskap samt minnas den, men även vara aktiv och skapa ny kunskap i dialog med 

andra. För att lära sig matematik ska man lära sig tekniker och metoder, men samtidigt få en 

helhetssyn i ämnet där man kan förstå den och tillämpa den i olika situationer. Under-

visningen ska baseras på konstruktion och förmedling av kunskap. Istället för att kontrollera 

elevernas kunskap med hjälp av prov ska man se hur eleven har utvecklats, vilka förmågor 
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han har fått och utvecklat och se till vad eleven verkligen kan. För att nå målet ska man inte 

gå efter resultaten utan efter processen (Fuglestad, 1999, s 72, 117). 

Elever ska inte känna press på sig och tycka att matematik är ett tävlingsämne, det ger ingen 

positiv bild av ämnet och de har svårare för att utveckla förståelse och kunskap. Som lärare 

behöver man gå ifrån denna ämnessyn, gå bort från läroboken, synliggöra för elevera vad de 

verkligen kan istället för vad de inte kan. Stendrup (2001, s. 17, 35, 50-51, 67-68, 95) menar 

att eleverna sedan barnsben har präglats på den gamla synen att se på matematik och att de 

därefter har lärt sig metoder och tekniker för att utnyttja facit och lärare för att snabbt komma 

framåt i matematikboken, helt utan att reflektera över vad de gör. 

För att eleven ska förstå matematiken behöver han förstå begrepp och metoder som används 

inom ämnet. Utan denna förståelse kan eleven inte se vilken metod han ska använda vid 

problemlösning, han kan inte se vad som ska räknas ut och de kan inte tänka logiskt om de 

kommit fram till rätt svar eller ej (Löthman, 1992, s 95-103). Om de saknar förståelsen kan de 

inte förstå innehållet i själva texten som utgör problemet och de kan inte se ett sammanhang 

mellan de olika delarna i problemet (Sterner och Lundberg, 2002, s. 6). Denna förståelse ska 

bildas i samspel med andra elever och lärare. Detta kräver tid, tid som normalt sett inte finns. 

Men det är värt att försöka ta sig den tiden och få elever att gå över till en blandning av en 

lärarstyrd- och elevstyrd undervisning där de fyra f:en är i fokus: fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet. 
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Bilaga 1 – Enkät 

Tjej ___ Kille ___ 

Årskurs ___ 

Nuvarande betyg 

IG  ___ 

G   ___ 

VG  ___ 

MVG ___  

 

1. Beräkna:    

Svar:   ___ 

 

2. Jag tycker att matte är viktigt för min kommande framtid 

Instämmer helt     ___ 

Instämmer delvis    ___ 

Instämmer delvis inte ___ 

Instämmer inte alls   ___  
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3. Jag tycker att matte är roligt 

Instämmer helt      ___ 

Instämmer delvis     ___ 

Instämmer delvis inte  ___ 

Instämmer inte alls    ___ 

 

4. Beräkna: Om 2 av 10 är 200, vad är då det hela? 

Svar:   ___ 

 

5. Jag får bra hjälp av min mattelärare 

Alltid  ___ 

Ofta  ___ 

Sällan ___ 

Aldrig ___ 
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6. Jag har lätt för matte 

Alltid  ___ 

Ofta  ___ 

Sällan ___ 

Aldrig ___ 

 

7. Jag förstår hur ett mattetal ska lösas 

Alltid  ___ 

Ofta  ___ 

Sällan ___ 

Aldrig ___ 

 

8. Jag förstår varför jag använder mig av en viss metod när 

jag ska lösa ett mattetal 

Alltid  ___ 

Ofta  ___ 

Sällan ___ 

Aldrig ___  
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9. Beräkna: Du har 75 kronor som ska fördelas mellan fem 

personer. Hur många kronor får var och en? 

Svar:   ___ 

 

10. Vilka olika praktiska hjälpmedel brukar du använda för att 

förstå samband i matten? 

(Mer än ett alternativ får väljas) 

Miniräknare   ___ 

Dator       ___ 

Grafritare    ___ 

Olika mätmått  ___ 

Tangram     ___ 

Annat      ___ 

Om du har valt alternativet Annat skriv vad du använder 

dig av : 

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________  
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11. Beräkna: I en påse ligger tio äpplen. Två äpplen väger 

tillsammans 200 gram. Hur mycket väger hela påsen? 

Svar:   ___ 

 

12. Jag anser att jag lär mig matte bäst 

Vid enskilt arbete         ___ 

När jag får diskutera ett tal  ___ 

När läraren förklarar       ___ 

När en kompis förklarar     ___ 

 

13. När jag räknar matte i skolan sitter jag ensam 

Alltid  ___ 

Ofta  ___ 

Sällan ___ 

Aldrig ___ 
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14. När jag räknar matte i skolan sitter jag i grupp 

Alltid  ___ 

Ofta  ___ 

Sällan ___ 

Aldrig ___ 

 

15. När jag räknar matte i skolan kan jag koncentrera mig 

Alltid  ___ 

Ofta  ___ 

Sällan ___ 

Aldrig ___ 

 

16. När jag räknar matte i skolan är det lugnt och tyst 

omkring mig 

Alltid  ___ 

Ofta  ___ 

Sällan ___ 

Aldrig ___ 

 


