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Abstract 
 
Syftet med studien är att utifrån ett elevperspektiv beskriva och analysera elevernas lärande i matematik, elevernas tankar 

kring syftet med ämnet, vilka strategier de använder i sitt lärande samt hur de uppfattar sin delaktighet i undervisningen. 

Utifrån ett elevperspektiv använde jag mig av en kvalitativ metodansats. Det empiriska materialet som studien bygger på 

består av enkäter med öppna frågor och semistrukturerad intervjuer. 41 elever i år 5 och 6 deltog. Med utgångspunkt i 

insamlad empiri gjordes en tematisk analys.  

Av resultatet framgår att eleverna tar ett stort ansvar för sitt lärande och beskriver vikten av matematiken i vardags 

respektive vuxenlivet. För många elever är matematikinlärning ett självständigt arbete med ständig träning av procedurer i 

ett kontextreducerat arbete. De tränar enskilt på lektionerna och vill kommunicera matematik där de lär av varandra i en 

varierad miljö med laborativa inslag.  De lyssnar på läraren som har en stor inverkan på dem. De uppskattar hjälp av 

läraren där stöttningen är organiserad på individnivå men även träning i form av kamratstöd genom samarbete. 

Utifrån mina resultat i studien och annan forskning från Skolverket (2002), Liping (1999), Hattie (2009),Boaler 

(2011),Ball  (1997), med flera, är slutsatsen att lärarna bör lyssna mer på elevernas tankar om matematik som kan utmana 

dem i hur undervisningen kan struktureras både innehållsmässigt men även organisatoriskt för en ökad måluppfyllelse. 
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Inledning och bakgrund 
 

Under min långa yrkesverksamma tid som lärare har jag alltmer blivit intresserad av hur 

elever tänker kring matematikundervisningen och sitt eget lärande. Vad är viktigt att lära sig 

och varför, hur gör eleverna för att lära sig? Kan elevernas tankar om matematik påverka 

deras kunskapsutveckling? Det finns många aspekter som måste sammanfogas till en helhet 

för att eleverna ska nå framgång och utvecklas maximalt. Som speciallärare är det av yttersta 

vikt att jag känner till de pusselbitar som påverkar den matematiska utvecklingen för att en 

kartläggning av en elevs svårigheter i matematik ska kunna ske. Som lärare vill jag arbeta 

förebyggande och skapa goda lärmiljöer som grundar sig på forskning och beprövad 

erfarenhet. Enligt examensordningen SFS 2008:132 skall jag som speciallärare arbeta 

förebyggande för att röja undan hinder i lärmiljöer och vara en kvalificerad rådgivare. Mitt 

mål i min nya profession är även att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet framåt så att alla 

elevers behov ska kunna tillgodoses för att de ska kunna utvecklas maximalt utifrån sina 

förutsättningar (Skollagen. SFS 2009/10:165). Utbildningen ska enligt den nya skollagen 

(ibid) främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust till att lära. 

Undervisning ska präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt och kunskaper som grundar sig 

på relevant forskning och beprövad erfarenhet. Vi måste se skolan utifrån ett långsiktigt 

perspektiv för eleverna, där skolan bara är ett delmål på deras livslånga väg mot kunskap. Vi 

behöver ge dem olika redskap för att de ska kunna fortsätta sitt livslånga lärande. Därför är 

det viktigt att känna till alla de aspekter som kan påverka ett barns matematiska utveckling. 

 Matematikundervisningen i skolan kritiseras från många håll i dag, bl.a. från regering och 

Skolverket (2009), som satsar mycket pengar på matematikutveckling i Sveriges skolor. 

Internationella undersökningar gör gällande att våra skolungdomar inte tillgodogör sig 

undervisningen av idag (Pisa, 2009, TIMMS,1995, 2007 m.fl.). Nationella prov visar på en 

försämring av elevernas matematikkunskaper. Lgr 11 (2011) påpekar tydligt att eleverna ska 

ges förutsättningar att utveckla kunskaper om vardagliga och matematiska situationer men 

skolan ska även bidra till att eleverna utvecklar intresse för ämnet och tilltro till sin egen 

förmåga att använda matematiken. Lärandet ska utgå ifrån elevens perspektiv enligt Liping 

Ma (1999). Författaren menar att en framgångsrik metod är att låta eleverna beskriva hur de 

tänker, att låta dem se problemet från olika synvinklar. Avståndet mellan elevens värld och 

skolans värld får inte bli för stort då blir eleven inte delaktig (Riesbeck, 2008). I de skolor 
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som Skolinspektionen (2009) granskat är lärarnas undervisning inte tillräckligt varierad och 

anpassad för att möta elevers olika behov och förutsättningar, därför blir resultaten dåliga 

menar de. Hattie (2009) påtalar att lärarens undervisning har en avgörande betydelse för 

elevernas lärande. Inte minst den feedback läraren ger till eleven på dennes prestationer. Det 

är eleverna själva som avgör vad de lär sig och hur de tänker. Deras attityder till lärande 

påverkar dem och därför måste lärarna förstå elevernas lärande istället för att fokusera på 

aktiviteterna. Hattie anser att lärarna mer borde prata med sina elever om deras lärande. 

Syfte  
 

Syftet med studien är att utifrån ett elevperspektiv få fördjupad kunskap om elevernas lärande 

i matematik, deras tankar kring syftet med ämnet och strategier i lärandet i matematik. Jag vill 

få ökad kunskap om hur eleverna själva uppfattar och tänker om sitt lärande och sin 

delaktighet i undervisningen och därigenom kunna visa på elevernas tankar om sitt eget 

lärande, sk. metakognition. Mina forskningsfrågor är följande: 

Vad är viktigt för eleverna att lära sig i matematik och varför? 

Hur gör eleverna för att lära sig och vilka strategier har de för sin inlärning i 

matematik. 

Hur upplever eleverna lärarens inverkan på deras lärande i matematik? 

Perspektiv 
 

Elevens perspektiv  

I undersökningen är avsikten att sätta elevens perspektiv i fokus. Jag har tagit ett 

elevperspektiv men i litteraturen diskuteras barns perspektiv respektive barnperspektiv. Det 

finns olika tolkningar av perspektiven av ett flertal författare. Detta kan ses på många olika 

sätt. Barns perspektiv och barnperspektiv är inte synonyma med varandra och innebörderna 

av dessa begrepp är inte alltid tydliga (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Begreppet 

barnperspektiv är mångtydigt menar Halldén (2003) och kan betyda att verka i barns intresse 

men det är inte den enda innebörden. Halldén förklarar vidare att ett barnperspektiv måste 

innehålla barns perspektiv men att detta måste tolkas av forskaren. Perspektivet syftar till att 

tillvarata barns villkor och verka för barns bästa. Det är förståelsen av barns erfarenheter som 
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måste vara avgörande i analysen av barns livsvillkor (Halldén (2003). Eftersom jag gör min 

studie i skolans värld intar jag elevens perspektiv. 

Genom enkäter och intervjuer vill jag fokusera på elevernas förmedlade upplevelser, deras 

erfarenheter och tankar och därigenom synliggöra elevens perspektiv (Johansson & Pramling, 

Samuelsson, 2003). Analysen ska skapa en förståelse för deras erfarenheter (Halldén, 2003). 

Perspektivtagande är mångfacetterat och ibland svårförståeligt. Halldén menar att elevens 

perspektiv måste tolkas och att forskaren är närvarande i dessa uttolkningar och påverkar 

därför resultatet. Det är förståelse av elevens upplevelser och erfarenheter som måste vara 

avgörande i analysen av deras livsvillkor (ibid). De vuxnas perspektiv skymmer ibland 

elevens perspektiv. Sammanhanget är komplext, olika ontologiska (fysiska, psykiska, 

emotionella, språkliga och kognitiva) ställningstagande och intentioner spelar roll för hur 

elevens perspektiv visas. Vem har tolkningsföreträde och hur subjektivt blir tolkningen? Det 

krävs lyhördhet, respekt och varsamhet samt en tolkning utan värdering från forskaren. Blir 

det verkligen ett elevperspektiv? (Dalen, 2007;Johansson & Pramling Samuelsson, 2003).  

Jag kommer att göra en tolkning av elevernas svar och frågor gällande tolkningsföreträde och 

subjektivitet blir viktiga för mig under hela processen. Utan min förförståelse som lärare med 

utbildning till speciallärare i matematik skulle resultatet av analysen blivit en annan. Min 

intention är att så mycket som möjligt sätta min förförståelse inom parentes. Men det är inte 

möjligt att helt bortse från sin förförståelse och sina erfarenheter menar Fejes & Thornberg 

(2009). Jag kommer även belysa min tolkning med enskilda citat från informanterna för att 

validera mitt arbete (Carlström & Carlström, 2007).  

Specialpedagogiskt perspektiv 

Undervisningen ska enligt den nya skollagen (Skollagen SFS 2009/10:165) främja alla elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust till att lära. Utbildningen ska präglas av ett 

vetenskapligt förhållningssätt och kunskaper som grundar sig på relevant forskning och 

beprövad erfarenhet. Specialpedagogiken är en fördjupad kompetens som ska vara en 

förlängning av och ett stöd för den allmänna pedagogiken i skolan menar Persson (2001). 

Specialpedagogisk verksamhet bör vara i interaktion med övrig pedagogisk verksamhet i 

skolan där det relationella perspektivet är i fokus.  

 Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det av yttersta vikt att möta eleven där hon befinner 

sig och hjälpa henne att utvecklas maximalt utifrån hennes individuella förutsättningar. 

 I examensordningen (SFS 2011:186) för speciallärare finns kriterier som blir mina mål i min 

nya profession. Dessa är bland annat att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet framåt och 
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skapa möjligheter för lärande för alla elever utifrån deras förutsättningar och behov. Vi ska 

även arbeta förebyggande det vill säga undanröja hinder för lärande, utveckla olika lärmiljöer, 

handleda elever och kollegor och även utvärdera den pedagogiska verksamheten. 

Specialläraren ska även kritiskt granska, bedöma, föreslå förändringar och lösningar som 

grundar sig på såväl forskning som på beprövad erfarenhet. Vi har ett ansvar att 

individanpassa lärandemiljöer och undervisning och vi ska även stödja matematikutveckling. 

Dessa kriterier passar väl in på denna forskningsundersökning. 

Styrdokument 
 

Kursplanen i matematik (Lgr 11) 

Inledningen i syftestexten ger tydliga riktlinjer om att kunskaper i matematik ska ge 

människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivet. Undervisningen i ämnet 

ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i matematikens användning i vardagen. 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar intresse för, men även en tilltro till 

sin egen förmåga att använda matematik. 

Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper för att formulera 

och lösa problem och reflektera över samt värdera bland annat strategier och resultat. 

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka, beskriva och 

formulera vardagliga och matematiska situationer med hjälp av matematikens uttrycksformer. 

De ska dessutom utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang, samtala 

om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  

I kommentarmaterialet hänvisas till utvärderingar och granskningar som visar att 

undervisningen i matematik i stor utsträckning är präglad av enskild räkning, 

vilket får till följd att eleverna i undervisningen har begränsade möjligheter att 

utveckla förmågan att lösa problem. (Lgr 11, Kommentarmaterialet till 

kursplanen i matematik, s. 6) 

 

Mot bakgrund av detta betonas vikten av att eleverna ges möjlighet att använda matematiken i 

olika sammanhang. De ska utveckla förmågan att bland annat använda logiska resonemang 

samt att kommunicera matematik. Detta innebär att utbyta information med andra både 

muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer. Eleverna ska kunna samtala och 

redogöra för sina tankegångar för att utveckla förmågan att kommunicera matematik i olika 
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sammanhang. Skolans utbildning ska enligt den nya läroplanen (Lgr 11) främja elevernas 

lärande och utveckling men även bidra till en livslång lust att lära. 

Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 

Under denna rubrik refereras till litteratur som är relevant för studien. Ett hinder har varit 

svårigheterna att just finna relevant litteratur som har fokus på elevernas perspektiv av 

inlärning i matematik.  Internet har genomsökt, Linköpings universitets bibliotekarie har 

kontaktats och ett antal lärare inom matematikdidaktik på universitetet har tillfrågats om 

förslag på litteratur. Men det finns inte mycket litteratur om elevernas perspektiv på 

matematikinlärning som fenomen. Däremot är forskningen som finns att tillgå inriktad på 

undervisning i matematik, det vill säga didaktiken. Därför ser rubrikerna ut som följer. 

Inledningsvis hänvisar jag till lärarens undervisning och elevernas lärande därefter 

inlärningssvårigheter sedan verkningsfull matematikundervisning samt metakognition och till 

sist bedömning av lärande. 

Lärarens undervisning och elevernas lärande  

Hattie (2009) anser att avsikterna med lärandet måste vara tydliga för eleverna, de måste 

känna till målen för undervisningen. Eleverna måste få gensvar från läraren som har en väl 

underbyggd planering där undervisningen ska vara varierad och eleverna ska kunna 

kommunicera med varandra. Därtill måste inlärningsmiljön vara trygg. Hattie menar även att 

lärarna mer borde prata med sina elever om deras lärande, tydliggöra målen och ge formativa 

bedömningar. Även kommunikation och interaktion är viktiga delar av lärarens undervisning. 

Läraren måste se lärande genom elevens ögon menar författaren och ge eleverna många olika 

strategier för lärande. Eleverna behöver ge läraren bevis för sitt tänkande och lärande. Ett sätt 

att arbeta är med s.k. Pusselklassrum som rekommenderas av Hattie (2009). Denna form av 

undervisning består av en hemgrupp och en hörngrupp där eleverna först tillsammans i 

hemgruppen löser en uppgift för att sedan gå ut och berätta om den i sin hörngrupp. Målet är 

att få alla involverade och införstådda med de olika uppgifterna. Liknande tankegångar har 

Ball (1997) som menar att läraren måste kunna se genom elevernas ögon, hjärna och hjärta 

som ger en fördjupning till just de elever som är aktuella vid det speciella tillfället. Det är en 

utmaning att försöka förstå vad eleverna egentligen lär sig. Lärarna behöver både höra och 

lyssna på eleverna med generositet men samtidigt inta ett kritiskt förhållningssätt. Ball(1997) 

menar att höra och lyssna är att se eleverna, läsa dem, deras ord och kroppsspråk i den 
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sammansatta och komplexa kontexten. Hon anser att generella slutsatser dras i skolans värld 

om elevers tänkande utan reflektion om person, tid, uppgift eller sammanhang och agerande. 

Det är en utmaning för lärare att förstå hur elever lär sig vilket kräver flexibilitet och fantasi. 

Läraren önskar att eleven ska förstå, hon hoppas, oroar sig och kräver detta. Läraren vill 

känna sig framgångsrik.  När hon lagt ner mycket tid och ansträngning kräver hon en 

förståelse från eleven. Läraren vill att även eleven ska bli framgångsrik. Hon blir besviken 

och leder/lotsar eleven till rätt svar. Dessutom vill hon inte att eleven ska känna 

misslyckandets sura citron. Denna önskan tar över och stör den objektiva tolkningen av 

elevens tankebanor hävdar Ball (1997). 

Ball (ibid) anser att planera lektioner och välja ut material till en lektion är bara en del av vad 

en lärare har att göra. Andra ställningstagande är att bedöma om lektionen är lyckad, vilka 

ändringar som måste göras under arbetets gång, men också vad eleverna förstår och vad de lär 

sig. För att uppnå detta måste läraren under pågående lektion konstruera en förståelse för sina 

elever, observera dem, lyssna på dem och prova sig fram lektion för lektion, dag för dag. Ett 

vitalt och rörligt lärande med stor flexibilitet krävs menar Ball. När lärarna endast begär av 

eleverna att arbeta med att fylla i tomma rutor d.v.s. procedurkunnande, avgränsar vi oss ifrån 

att få tillgång till elevers tänkande och uttryck. Lärarna måste bjuda in till andra former av 

tillämpningar, till fantasi och annorlunda lösningar hävdar Ball (1997). Lärarna har ett ansvar 

att se individerna bortom deras bakgrund som ålder, kön, kultur, klass, motivation etcetera. 

Boaler (2011) hävdar att många elever upplever att den matematik de lär sig i klassrummet 

inte kommer till nytta i vardagen. Hon hävdar att skolan måste ge eleverna en positiv 

uppfattning om matematik för att få slut på de försämrade resultaten i skolan. Om eleverna får 

använda sig av ett flexibelt arbetsätt med olika representationsformer kan resultaten 

förbättras. Lärarna bör ge eleverna en positiv uppfattning om hela matematikens spännande 

värld. Boaler (2011) menar att ett mer forskningsinriktat arbetssätt i stället för 

procedurträningen kommer eleverna mer till del. Den traditionella undervisningen hindrar 

eleverna från att diskutera olika lösningsmetoder. Om eleverna får lära sig att tänka logiskt 

och samtala om sina lösningar kan de få en djupare insikt i matematiken. Diskussionerna 

måste dock vara strukturerade av läraren. Författaren anser att detta måste lärare eftersträva i 

skolans värld för att få slut på de försämrade resultaten i skolan. Det finns två versioner av 

matematik, den tråkiga skolmatematiken och den intressanta världsmatematiken. Lärarens 

uppgift blir då att presentera den senare för eleverna för att förbereda dem för framtiden och 
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vuxenlivet. Dagens samhälle kräver matematiska kommunikativa problemlösare anser Boaler 

(2011) men få studenter väljer matematik i sina högre utbildningar. Likadana signaler kommer 

bland annat från Högskoleverket (1999, 2009, 2001) som påtalar att förkunskaperna i 

matematik hos studenterna brister. Även TIMMS (1995, 2008) visar att elevernas 

förkunskaper försämrats över tid. Lärarna behöver ge eleverna självförtroende och låta dem få 

tilltro till sin egen förmåga på ett lustfyllt sätt menar Boaler (2011). Lärarna bör visa eleverna 

matematikens skönhet och underverk och koppla den till det verkliga livet. Matematik är ett 

sätt att tolka världen menar Boaler. Matematikbegreppen är inte mer matematik än vad noter 

är i musik hävdar Devlin (2011).  Noter kan läsas, men för att musiken ska höras måste de 

spelas på ett instrument och musiken får liv. En viktig uppgift för läraren anser Boaler (2011) 

är att styra  bort eleverna från regeltänkandet till flexibilitet med uppgifter där man talar 

matematik. Syftet med detta är att medvetandegöra eleverna på alla de olika sätt man kan lösa 

uppgiften på. Hodgen & Wiliam (2011) menar att det är viktigt att skapa tillfällen där eleverna 

får utrycka sina tankar, diskutera och argumentera. Läraren behöver då skapa utmanande 

aktiviteter som visar på elevernas kunnande och inte endast på om svaret är rätt. 

Lyssnandet är en del av att förstå elevens tankar men tolkningen är också en annan viktig 

aspekt att diskutera menar Ball (1997). Tolkning och analys gör saken mer komplicerad men 

också fördjupad vilket blir en stor utmaning för läraren. Balansgången för läraren är svår när 

denne vill lära eleverna och samtidigt lyssna, men även att föra dem framåt i deras utveckling. 

Ball menar att läroplaner och lärarhandledningar borde informera om vilka tankegångar 

eleverna kan tänkas ha så att avståndet mellan eleven och läraren kan kortas från början. 

Förslag som ges för att kunna lyssna och förstå eleven är att till exempel filma lektioner för 

analys i lugn och ro eller att flera lärare tillsammans diskuterar elevarbeten för att få syn på 

och bättre förstå elevers tankar och strategier. Liknande resonemang finns i Learning Studies 

som används i Sverige för att utveckla undervisningen i matematik (Kullberg, 2010). 

Inom konstruktivismen där människor skapar och själva konstruerar kunskap i interaktion med 

omvärlden, är lärarens och elevens uppfattningar viktiga faktorer för undervisning och 

inlärning. Pehkonen (2001) hävdar att lärarens uppfattning om matematik och lärande 

överförs till eleven som får liknande föreställningar, till exempel att matematik bara handlar 

om räkning och rätt svar. Det är en dold kvalitetsfaktor som styr matematikundervisningen 

och inlärningen. Detta har att göra med elevens metakognition som styr de känslomässiga s.k 

affektiva bieffekterna. Innebörden av elevens egna uppfattningar om sitt lärande i matematik 

reglerar kunskapsinhämtning anser Pehkonen (2011). Lärarens och elevens uppfattningar 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kunskap
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spelar en stor roll när vi ska försöka förstå elevens beteende. Kvaliteten på undervisning och 

inlärning påverkas av elevens och lärarens uppfattningar. Elevens uppfattning om vad 

matematik är påverkar dennes inställning om hur man bäst lär sig matematik. Elevens 

matematiska uppfattning som baseras på tidigare erfarenheter, påverkar alla tankar och 

handlingar och därmed tillämpningen på dennes kunskaper. Dessutom påverkas eleven av ett 

nätverk av motsägande uppfattningar från matematikläraren, andra lärare, släktingar, 

föräldrar, vänner och klasskamrater. 

Pehkonen (2011) ställer sig frågan om det finns någon optimal matematikundervisning där 

läraren har matematisk, pedagogisk och didaktisk innehållskunskap, flexibilitet och en väl 

utvecklad syn på matematik. Läraren behöver flexibilitet för att kunna ta hänsyn till eleverna 

olika behov och bidra till att eleverna tar ansvar för sitt eget lärande. Då kommer elevens 

matematik läras in med mening. Författaren menar att elevernas uppfattning om matematik 

ger en beskrivning om vilken undervisning de deltagit i. 

Pehkonen hävdar att matematikundervisningen generellt ger en indikator på hur skol- och 

utbildningssystemet fungerar i sin helhet baserad på elevers syn på undervisningen, vilket 

faller tillbaka på lärarnas utbildning och uppfattningar. Även Vygotskij (1978) påpekar i sin 

sociokulturella teori vikten av att lära tillsammans med andra. Detta kan sammanfattas med 

att när lärandeutveckling hos barn sker är kontexten viktig och att lärande sker i interaktion 

med andra människor i olika sammanhang . Men även kommunikation och språk ger ett ökat 

lärande. Barnet behöver den kompetenta andra parten för att kunna utvecklas menar Vygotskij 

(1978). 

Inlärningssvårigheter i matematik 

Enligt Fuchs (Fuchs & Fuchs (2001) beror matematiksvårigheterna bland annat på läromedlen 

som har ineffektiva instruktioner och övningar, otydliga mål, med mera. Det behövs enligt 

Fuchs & Fuchs återanknytning till tidigare kunskaper, undervisning av ett nytt begrepp i taget, 

struktur, effektivitet och feedback. Bättre lyhördhet från läraren, modifierade mål och fler 

strategier för eleven, repetitioner av lektioner, motivation, och baskunskapsträning är några 

preventioner som läraren kan göra enligt Fuchs & Fuchs. Läraren behöver tydliggöra 

sammanhanget mellan kunskapsförvärvande och kunskapstillämpning (ibid, Hudson & Miller 

2006). När det gäller begreppsförståelsen måste eleven förstå meningen, bakgrunden och 

matematiska relationer (vad siffror, processer och svar betyder) menar både Fuchs & Fuchs 

(2001)och Hudson & Miller (2006). 
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Variationen bland eleverna är ett grundläggande pedagogiskt dilemma som måste hanteras av 

pedagogerna. Eleverna har olika förutsättningar, erfarenheter, kunskaper, färdigheter och 

behov. Lärarna måste möta alla elever i deras individuella variationer. Forskningsfältet 

analyserar inlärningssvårigheter utifrån olika aspekter som ex.vis medicinskt/ neurologiskt, 

psykologiskt och sociologiskt samt pedagogiskt/didaktiskt perspektiv (Engström & Magne, 

2008). Den medicinska/ neurologiska aspekten förklarar inlärningssvårigheterna som en 

prestationsavvikelse, en defekt med t.ex. ett svagt arbetsminne eller svårigheter med 

taluppfattning.  Bristande ansträngning, matematikängslan eller koncentrationssvårigheter hör 

till de psykologiska orsakerna. De sociologiska aspekterna kan vara sociala och kulturella 

skillnader. Den sista förklaringsmodellen är den pedagogiska/didaktiska, där man bland annat 

syftar på skolans organisation, undervisning och ämnets struktur. Författarna anser att det är 

ett komplext kombinatoriskt dilemma som är viktigt att belysa för varje enskild individ. 

 I en skolklass i år 4-6 kan spridningen vara ca 7 år mellan den yngsta och den äldsta eleven 

utifrån mognad och kunskap (Dowker, 2005).  Denna spridning ökar ju högre upp i åldrarna 

eleverna kommer (Dowker, 2005, Engström & Magne, 2008). De senaste fyrtio åren har den 

genomsnittliga prestationen bland de 15 % lägst presterande eleverna i år 9 sjunkit till 

prestationerna motsvarande en genomsnittlig elev i år 4 (Engström & Magne, 2008). 

Effekter på matematikundervisning  

Självbild och attityder är viktiga för att stärka elevernas matematiska inlärning och för att 

minska skillnaderna mellan elevers grundförutsättningar.  Självbekräftelse kan ge en god 

självbild och förbättra studieresultaten, enligt Cohen, Garcia, Purdie-Vaughns, Apfel,  

Brzustoski, (2009b). Författarna lät elever i sjunde klass göra uppgifter där de skrev positiva 

omdömen om sig själva för att bryta negativa tankemönster. Två år senare hade eleverna 

bättre betyg än eleverna i kontrollgruppen. Självbekräftelsen betydde mest för de elever som 

från början hade dåliga betyg. Enligt Cohen et al tyder detta på att små insatser för att tidigt 

förbättra självbilden hos lågpresterande elever betyder mycket för studieresultaten på lång 

sikt. Studien gjordes för att undersöka hur man kan minska gapet mellan högpresterande 

elever och lågpresterande elever i amerikanska skolor. Där kommer de lågpresterande 

eleverna ofta från socialt utsatta minoritetsgrupper. Att på förhand bli dömda av lärarna som 

lågpresterande kan enligt forskarna förstärka en negativ självbild. Cohen et al (2009)menar att 

man kan förbättra självbilden hos eleverna genom strukturerade skrivuppgifter för att minska 

den psykologiska stressen hos eleverna. En lustfylld varierad undervisning med relevans är 

http://www.sciencemag.org/search?author1=Julio+Garcia&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Valerie+Purdie-Vaughns&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Patricia+Brzustoski&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Patricia+Brzustoski&sortspec=date&submit=Submit
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målet, där tilltron till den egna förmågan stärks (Skolverket, 2002). En god självtillit höjer 

prestationsförmågan. 

Att lära sig är ofta förenat med svårigheter som måste övervinnas. Förstår 

man målen och syftet med sitt lärande torde det vara lättare att försonas med 

de hinder som dyker upp. Att som elev gradvis få större förståelse för mål och 

medel och känna att man har grepp om sin kunskapsutveckling är en viktig 

förutsättning för ökad tillit till sin förmåga att lära och söka ny kunskap. 

Intentionerna i läroplaner och kursplaner är tydliga i detta avseende: 

eleverna ska känna till målen med undervisningen och förstå vart studierna 

syftar. En viktig del i elevens lärande är att själv kunna bedöma sina 

kunskaper och sin kompetens.(Skolverket, 2002 s.31) 

Min tolkning av citatet är att eleverna måste förstå vad de kan förbättra för att kunna 

utvecklas. De måste också ha kännedom om målen för att bli motiverade och få förståelse för 

sitt livslånga lärande. Självbedömning är ytterligare en av de delar som förbättrar lärandet hos 

eleverna. Målen måste vara transparanta menar Hattie (2012) så att eleven blir medveten om 

kriterierna och ser vad som krävs av dem istället för att till exempel jämföra sig med andra. 

De kan då se sin egen progression. Självvärdering utförs av eleven efter lektionen, både en 

utvärdering av kunskap men också av engagemang som stärker kunskapsutvecklingen anser 

Hattie (2012). Höga förväntningar från läraren bidrar också till en högre kunskapsutveckling. 

Dempster (2006),vidhåller att många övningar tillsammans behövs för att eleven ska bibehålla 

sin kunskap och att eleverna inte för snabbt får börja arbeta självständigt. Hudson & Miller 

(2006), menar att läraren måste beakta många olika aspekter som begreppsförståelse, 

automatisering, procedurkunskap och problemlösning. För att kunna automatisera sina 

kunskaper behövs strukturer i inlärningen (ibid). 

 I Samuelssons studie (2008) undersöks sambandet mellan vad och hur elever lär sig. 

Effekterna på elevernas utveckling inom aritmetik och på deras attityder till matematik har 

studerats. I studien undersöks effekten av tre olika metoder att undervisa: traditionellt, via 

problemlösning och med enskilt arbete då det gäller att lära elever räkna i början av årskurs 7.  

De framsteg som gjorts av de elever som ingick i studien presenteras som resultat av deras 

aritmetiska förmåga, beräkning och taluppfattning samt deras självreglerande 

lärandefärdigheter i matematik. Detta karaktäriseras som inre och instrumentell motivation 

(d.v.s nyttoaspekten i framtiden), självbild (tilltro till den egna förmågan) och ångest. I denna 



11 
 

studie förbättrades bland annat elevernas föreställningar i begreppsförståelse i de traditionella- 

och problemlösningsklasserna. En möjlig förklaring är att elever var utsatta för en högre nivå 

av diskussioner i dessa klasser och att de accepterade resonemang både med sina kamrater 

och sina lärare. Dessutom är aktivt deltagande och kommunikation av processer med kamrater 

utvecklande för lärande (Gibbons, 2002). Detta hävdar även Skolverket (2011) och 

framskriver detta starkt i den nya kursplanen (Lgr 11). I Primgruppens rapport Mima (2003) 

tas liknande tankegångar upp som att eleverna ska bli medvetna om sitt lärande och sitt 

kunnande i matematik vilket även är en av mina utgångspunkter i denna rapport.  

I Visible learning for teachers skriver Hattie (2012) att läraren måste förstå vilka egenskaper 

eleverna bär med sig till en matematiklektion. Detta inkluderar bland annat motivation, 

strategier och självförtroende för lärande. Denna självkänsla jämförs med ett rep där fibrerna 

representerar olika egenskaper eller beteenden som självtillit, oro, uppträdande med flera.  

Hattie strukturerar upp dessa egenskaper i ett flertal kategorier som självtillit, bortförklaringar 

(förhalning, hinder), inre och yttre motivation. Elevers inre motivation är att föredra menar 

Hattie och Samuelsson (2008) . Målen kan eleven undvika eller närma sig. Motivation och 

mål delar Hattie in i olika underkategorier, till exempel, utvecklande av kunskap, att förmågan 

är utvecklingsbar samt interaktionen mellan elever. Dessutom påverkas elevens inlärning av 

elevens tankar om vem man lär sig för och elevens jämförelse med andra elever. Till sist 

tillkommer även om eleven är perfektionist, nedvärderar sig själv eller känner hopplöshet 

inför inlärningen. 

Metakognition  

Desoete (2007) hävdar i sin studie att en förbättring av lärprocessen kan ske genom 

metakognition. Det är möjligt att med mer tid tilldelad till metakognitiva instruktioner kan 

inlärning förbättras. Metakognition kan tränas och i en intervention kan detta ge ett värde för 

eleverna i problemlösning. En medvetenhet om sin egen tankeprocess där man visar sin 

förståelse och sina strategier kan utveckla elevens självreflektion. Självbedömning och 

metakognitionsfärdigheter måste tränas explicit för att förbättra problemlösning anser 

Desoete.  Hodara (2011) menar att lärande sker när individer tänker om sitt eget tänkande 

utifrån tidigare kunskaper och använder dessa för att lösa nya uppgifter. Bedömning av 

uppgiftens svårighetsgrad, val av korrekt strategi, självbedömning under processen och 

utvärdering av resultatet och dess rimlighet skulle öka elevens kapacitet och möjlighet att lösa 

uppgiften. Strategierna är extra viktiga för elever med behov av särskilt stöd menar Hodara 

(2011). Liknande tankar har Sterner (2009) när hon presentera sin instruktion Lurbrak, som 
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ska hjälpa eleverna att strukturera arbetsordningen för problemlösning. Detta innebär i korthet 

att först läsa uppgiften, upprepa frågan, ringa in viktig information, bestämma räknesätt, rita 

en lösning, använda matematikspråket samt kontrollera att svaret är rimligt. 

Lärande sker när individer tänker om sitt eget tänkande och använder tidigare kunskap anser 

Hodara (2011). Hon beskriver hur metakognition kan bedrivas i praktiken. I stället för att 

lärarna bedriver traditionell undervisning och lär ut procedurer får eleverna i grupp diskutera 

matematiska relationer och regler som framkommer och därmed kan eleverna tillslut bygga 

sitt eget procedurkunnande. Läraren ställer frågor som ger metakognition (vad gjorde du, 

varför det, m.fl.). För att förstå elevers tänkande och anpassa undervisningen till elevernas 

behov behövs bedömningsmetoder för att övervaka elevernas framsteg menar Hodara. Denna 

metod kallas CGI, kognitiv guidad instruktion, och baseras på ett kognitivt perspektiv på 

undervisningen som undersöker samspelet mellan lärarnas kunskaper om elevers tänkande, 

elevernas resultat samt lärarens val av instruktioner. Detta leder till förbättringar i elevernas 

lärande då läraren ger instruktioner som baseras på elevernas förståelse. I praktiken kan detta 

visa sig som en daglig bedömning av eleverna för att få information om den enskilde elevens 

och klassens utveckling inför lärarens planering av nästkommande lektion. 

Pehkonen (2001) menar att elevernas uppfattningar styr deras inlärning och prestationer. 

Uppfattningarna kan delas upp i olika kategorier anser Pehkonen, till exempel vad matematik 

egentligen är, hur eleven generellt lär sig samt elevernas åsikter om hur den enskilde 

individen lär sig matematik. Elevens uppfattningar om dessa kategorier kan påverka deras 

inlärning. En god lärmiljö är att använda sig av öppna uppgifter som blir mer meningsfullt ur 

ett elevperspektiv vilket även medför att eleverna motiveras.  Grevholm (2006) menar att om 

eleverna är ovana vid detta kan problemlösning som kräver att eleverna ska kunna resonera 

matematiskt, generalisera, ställa hypoteser, pröva dem, resonera logiskt, kommunicera och 

övertyga andra att deras tankegångar är riktiga, bli till oöverstigliga hinder i undervisningen 

om procedurkunnandet är i fokus.  

Lester, Garofalo & Kroll (1989b) anser att elevers yttre påverkan, attityder och föreställningar 

spelar en stor roll i problemlösning i matematik. Vad och hur eleverna lär sig matematik är 

beroende av deras interaktion med andra. Även självförtroende, intresse och metakognition 

påverkar deras inlärning anser författarna. Metakognition handlar om vilken information 

eleverna har som de kan känna igen, svårighetsgraden på och möjliga strategier att lösa 

uppgiften på menar Lester et al (1989). I studien framkom att eleverna värdesatte 
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gruppdiskussioner över olika lösningar för ett ökat lärande. Eleverna uppskattade även att de 

fick lära sig andra lösningsmetoder som att visualisera/rita upp problemet på olika sätt. 

Bedömning för lärande 

Om syftet är bedömning för lärande, det vill säga formativ bedömning, är lärandemiljön viktig 

menar Petersson (2010). Feedback som ges till eleven som påvisar vad han visat för kunskap 

och vad lärandet framåt syftar till är mest effektiv. Mindre effektiv är bedömning som 

fokuserar på produkten i stället för processen enligt Petersson. Genom att observera eleven 

kan läraren få information om färdigheter, resonemang och attityder. Detta ger en mer 

komplex bild och en allsidig bedömning av elevens kunskaper anser Pettersson. Matematisk 

kompetens är så mycket mer än rätt eller fel svar (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005, 

Pettersson, 2010). Svaret säger ingenting om vilka strategier eleven har, ej heller vilka 

resonemang eleven gör, hur eleven hanterar begreppen, använder räknesätten, 

beräkningsmetoder eller rimlighet (Hagland et al, 2005, Pettersson, 2010).  Bedömningen 

sänder också signaler till eleven vad läraren bedömer som viktigt. Varierande 

bedömningssituationer, olika slags uppgifter och olika metoder ingår i en allsidig formativ 

bedömning menar Pettersson (2010), vilket givetvis är mer tidskrävande för läraren. Även 

analyserna blir mer tidskrävande än att bara ta reda på rätt eller fel. Dessa kompetenser måste 

utvecklas hos läraren och denne måste även kunna förmedla/verbalisera argumenten för sin 

bedömning. För att en lärare ska kunna se vad en elev befinner sig i sitt lärande, måste läraren 

vara inriktad på vad eleven visar för kunskap anser Pettersson (2010). Vid laborativa 

aktiviteter ges fler tillfällen att bedöma och analysera en elevs kunnande och läraren kan rikta 

sin uppmärksamhet mot elevens uppfattning av det matematiska begreppet i stället för på 

procedurer som eleven visar på skriftliga diagnoser och prov (Rystedt & Trygg, 2010). Det är 

viktigt att läraren efter problemlösningstillfället pekar på problemets matematiska möjligheter 

så att eleven förstår vad den arbetat med och vilka kunskaper den inhämtat menar Hagland et 

al (2005). 

Fördelen med den formativa bedömningen blir tydligare tillsammans med sin motsats, den 

summativa bedömningen. Den summativa bedömningen görs istället efteråt och som en 

kontroll av vad en elev klarade av vid just det speciella tillfället. Enligt Pettersson (2010) 

behöver lärare ha en klar tanke om vad som ska bedömas eller inte, innan 

bedömningstillfället, oavsett vilken bedömningsform som tillämpas.  
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Metod 
 

I följande avsnitt presenteras den forskningsmetod som valdes för studien. Därefter följer en 

redogörelse för tillvägagångssätt vid urval, hur de etiska aspekterna hanterades och slutligen 

en beskrivning av undersökningens genomförande. 

Val av metod 

Syftet med studien är att utifrån ett elevperspektiv få fördjupa kunskap om elevernas 

uppfattningar om lärande i matematik, deras tankar kring syftet med ämnet och strategier i 

lärandet i matematik. Jag vill få ökad kunskap om hur eleverna själva uppfattar och tänker om 

sitt lärande och sin delaktighet i undervisningen och därigenom kunna visa på elevernas 

tankar om sitt eget lärande, metakognition. Jag är inspirerad av en fenomenologisk 

metodansats som syftar till att fånga det typiska, essensen av ett fenomen och sätta 

förförståelsen inom parentes (Larsson, 2005). Larsson menar att fenomenologin i sig är ett 

perspektiv då det är svårt att bortse från våra förutfattade meningar. Inom fenomenologin 

sätter man förförståelsen inom parentes. Efter 35 år i yrket har jag en förförståelse som jag 

inte kan bortse ifrån vare sig jag vill eller inte, som färgar min tolkning av materialet och 

därmed är det viktigt att tydliggöra förförståelsen för att höja kvalitetskravet. Utan 

förförståelsen som matematiklärare med utbildning till speciallärare skulle analysen 

förmodligen sett helt annorlunda ut (Fejes & Thornberg, 2009).  

Den kvalitativa metoden är den enda tänkbara för denna studie då jag ämnar ta reda på 

elevernas tankar och åsikter om matematik. Jag anser att en kvantitativ mätbar metod inte kan 

ge en fördjupad tolkning av empirin, ej heller få fram nyanserna i svaren eller subtila åsikter, 

utan endast ge svar utifrån kategoriska frågor som då inte ger ett elevperspektiv på fenomenet 

(Bryman, 2002). 

Utifrån ett elevperspektiv använder jag mig av en kvalitativ metodansats. Med utgångspunkt i 

insamlad empiri gör jag en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). Jag använde mig av både 

enkäter och intervjuer. Min enkät bestod av öppna frågor för min kvalitativa analys. 

Intervjuformen är en så kallad semistrukturerad intervju, som bygger på en kvalitativ 

forskningstradition, där intervjuaren utifrån generella frågor har utrymme att ställa följdfrågor 

(Bryman, 2002). Genom enkäter och intervjuer ville jag fokusera på elevernas upplevelser, 

därigenom synliggörs barns perspektiv (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000) som var 
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min utgångspunkt i detta arbete. 

 

Urval 
 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). Detta innebär att jag valde en skola där 

jag hade ett kontaktnät då detta skulle underlätta min undersökning. Studien är gjord i år 5 och 

6 på en F-6 skola i Mellansverige. År 5 består av 40 elever och år sex av 43 elever, totalt 83 

stycken. 33 av dessa avböjde att delta. Tillslut blev bortfallet 42elever på grund av sjukdom 

och annan frånvaro. Totalt deltog 41 elever i enkäten. Det var ett stort bortfall som kan ha 

berott på att matematik är ett laddat ämne menade lärarna på skolan. Eleverna trodde kanske 

att deras matematiska kunskaper skulle testas och avböjde på grund av detta. Av de 41 elever 

som svarade på enkäten gick 23 stycken i år 5 och 18 stycken i år 6. Av dessa elever gjorde 

jag ett slumpurval men även ett bekvämlighetsurval för mina intervjuer, där tre elever från år 

5 respektive år 6 deltog. Detta är elever som jag träffade dagligen under en 

undervisningsperiod i intensivmatematik. Jag informerade elever och föräldrar om studien och 

bad om föräldrarnas medgivande till att eleverna fick delta i undersökningen. Eleverna fick 

också själva välja om de ville delta eller ej.  

 

Etiska aspekter 
 

Utifrån det grundläggande individskyddskravet finns det fyra forskningsetiska huvudkrav att 

förhålla sig till när en undersökning ska genomföras.(Vetenskapsrådet 2011). Dessa är: 

Informationskravet 

Forskaren skall informera deltagarna om deras uppgift i projektet och upplysa dem om att 

deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan(ibid).  

Samtyckeskravet 

Forskaren skall inhämta samtycke och är informanterna under 15 år bör samtycke dessutom 

inhämtas från förälder/vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2011).  
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Konfidentialitetskravet 

All information måste behandlas på ett sätt som gör att informanterna ges största möjliga 

konfidentialitet både när det gäller personuppgifter och resultat. (ibid). 

Nyttjandekravet 

Resultatet av studien får inte användas för kommersiellt bruk eller som underlag förandra 

icke-vetenskapliga syften. (ibid) 

 

Rektorn på skolan var vidtalad och har gett sitt godkännande. Därefter tillfrågades lärarna och 

de ställde sig också positiva till studien. Jag informerade eleverna och delade ut mitt 

informationsbrev (bilaga A) där syftet med studien förklarades och eleverna gavs tillfälle att 

avböja eller deltaga. Brevet skickades hem med eleverna för diskussion och påskrift. I min 

studie dras generella slutsatser ur materialet och informanterna ges anonymitet. Resultaten i 

min studie kommer endast att användas i detta sammanhang som det var avsett för. Således 

anser jag att de etiska kraven är tillgodosedda.  

Genomförande 
 

Här presenterar jag först enkätens genomförande därefter intervjun. 

Enkät 

I enkäten har jag valt att använda 5 öppna frågor. Det är viktigt att fundera på vilka frågor som 

ska ställas inför skapandet av en enkät. Trost (2007) skriver att forskaren bör tänka sig för 

innan öppna frågor ställs i en enkät, eftersom svaren ofta tar tid att analysera och det kan vara 

svårt att se något gemensamt i svaren. Men Bryman (2002) skriver att öppna frågor inte leder 

respondentens tankar i någon viss riktning. Däremot kan de öppna frågorna ge fördjupande 

och förtydligande svar av eleverna. Ett problem med fasta svarsalternativ är att de kanske inte 

passar alla människor, utan passar den som konstruerar enkäten, som kan leda till onyanserade 

svar. Detta medförde att jag använde mig av öppna frågor för att få ett djup i min empiri. 

Design, layout och struktur var också aspekter jag fördjupade mig i. 

Därefter gjorde jag en provenkät med några elever för att se om mina frågor fungerade som 

planerat. Två frågor verkade ha likartade frågeställningar. Detta var fråga tre och fyra i 

enkäten: ”Hur gör du för att lära dig matematik?” och ”Vilka strategier har du för att lära dig 
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matematik?” Vid pilotstudien framkom att det blev olika typer av svar på dessa frågor, därför 

valde jag att behålla dem båda . Att lära sig, har att göra med hur eleverna gör, t.ex. tränar 

eller övar medan strategier handlar om matematiskt tänkande, om elevernas lösningsmetoder 

(Lester et al, 1989). 

 

Därefter fick alla elever som tackat ja till studien besvara enkäten (bilaga B). Jag var själv 

närvarande, dels för att förklara syftet med studien och dels för att kunna svara på eventuella 

frågor från eleverna. Men också för att få ett så litet bortfall (Bryman, 2002)som möjligt och 

även för att säkra elevernas sekretess (Vetenskapsrådet, 2011).  Enkäten bestod av öppna 

frågor där de fick beskriva sin syn på matematik och inlärning.  Elevernas svar gav mig 

kunskap om och förståelse för hur de tänker kring matematik, vad de anser är viktigt och hur 

de lär sig matematik. 

 

Intervju 

Intervjuformen bygger på kvalitativ forskningstradition, en så kallad semistrukturerad 

intervju, där intervjuaren utifrån generella frågor har utrymme att ställa följdfrågor (Bryman, 

2002). Jag utformade en intervjuguide (bil.C) utifrån Dalen (2008) och Kvale (1997) som 

upplyser om flera viktiga punkter som man bör tänka på då en intervjuguide utarbetas: Är 

frågan klar och tydlig? Är frågan ledande? Kräver frågan speciell kunskap och information 

som informanten inte har? Innehåller frågan alltför känsliga saker som informanten kommer 

att vägra uttala sig om? Ger frågeställningen utrymme för att informanten kan ha egna och 

kanske annorlunda uppfattningar? Sedan gjordes två provintervjuer för att se om jag beaktat 

ovanstående frågor. Först efter att ha transkriberat fyra av de sex intervjuerna förstod jag att 

jag borde arbetat igenom frågorna ännu mer innan jag fortsatte mina intervjuer. Men det är en 

svår balansgång att ställa frågor som är fördjupande men ändå inte är ledande anser jag. 

Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) förordas en lugn plats och en lämplig 

tidpunkt för intervjuerna.  För att skapa lugn och trygghet skedde intervjuerna på elevernas 

skola, i ett ostört rum. Detta är en betydelsefull förutsättning för intervjun menar Doverborg 

& Pramling Samuelsson (2002). Jag följde Dalens (2008) rekommendation om att spela in 

intervjun för att få med informantens egna ord och vara data trogen. Intervjuerna, som varade 

mellan 10-20 minuter, spelades in med diktafon. Det var mycket enkelt att sedan spola bakåt 

eller framåt med diktafonen för att lyssna på varje intervju flera gånger. Vid utformningen av 
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intervjuguiden gjordes frågorna både tematiska och dynamiska (Kvale,1997). De tematiska 

frågorna handlar om i vilken grad frågeställningen syftar till att få fram kunskap om det ämne 

som studien avser att belysa, medan de dynamiska ser till hur väl frågorna kan skapa ett gott 

samtalsklimat och en tillitsfull relation mellan intervjuare och informant. Ju friare samtal 

desto mer spontana och oväntade svar kan framkomma, men de är också svårare att analysera 

på ett systematiskt sätt. I en intervju ska allt vara konstant för de intervjuade och en 

förtroendefull atmosfär ska finnas menar Trost (2007).   

 

Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes för att fokusera på elevernas upplevelser och 

för att få en fördjupad kunskap om deras erfarenheter och tankar om matematik och inlärning. 

När jag sedan transkriberade mina intervjuer lade jag märke till att jag skulle kunnat ställa fler 

fördjupande följdfrågor. Det är en svår balansgång att intervjua, vara neutral och inte påverka 

samtidigt som man vill ha ett rikt material. Dessutom fick jag få eller inga svar om inlärning i 

grupp, ej heller om laborativt material eller alternativa arbetssätt. Därför återkom jag till två 

av mina informanter med en följdintervju för att fördjupa min studie med ytterligare 

strukturerade frågor i en mer strukturerad intervju. Detta innebar mer preciserade frågor som 

jag ville få besvarade. 

Analys 
 

Här beskriver jag tillvägagångssättet i den tematiska analysen och mina hänsynstaganden i 

detta arbete. 

Analysen utgår ifrån hur eleverna upplever fenomenet. Utifrån ett elevperspektiv använde jag 

mig av en kvalitativ metodansats. Med utgångspunkt i insamlad empiri gjordes en tematisk 

analys (Braun & Clarke, 2006) och en tolkning av materialet (Fejes & Thornberg, 2009) med 

en öppen tydlig kodning. Eftersom en tematisk analys kan vara oberoende av teoretiska 

perspektiv var den ett användbart verktyg då jag önskar skapa empiriska teman och med hjälp 

av kodning, analyser och identifiering av materialet. Kodningen används för att upptäcka, 

organisera och bryta ner samt jämföra det meningsfulla i materialet. Tolkningen är en ” 

inom”tolkning utan yttre referensramar som teorier och modeller (Szklarski, 2009). Målet är 

att vara det insamlade materialet troget på alla sätt och vis. Detta blir en initialt induktiv 

ansats där jag drar generella slutsatser utifrån empirin (Fejes & Thornberg, 2009). 

Analysarbetet var en konstant jämförande analys där en växelverkan skedde mellan sensitiv 
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närhet och analytisk distans (Fejes & Thornberg, 2009). Inledningsvis blev tolkningen 

deskriptiv för att sedan fördjupas i en metainterpretativ tolkning. Datamaterialet måste 

transkriberas till skriftlig form i en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) vilket jag gjorde. 

För att få en helhetsbild lästes sedan datamaterialet. När materialet var genomläst gjordes en 

öppen/initial kodning på de svar som eleverna givit för att se vad eleverna faktiskt beskrev. 

Koderna jämfördes för att se mönster och teman som motsvarade studiens frågeställningar. De 

teman och mönster som var relevanta för studien definierades, namngavs och beskrevs för att 

på så tydligt sätt som möjligt illustrera data. Jag beskriver fenomenet utan teorier som 

förförståelse med en innebördsrikedom som jag önskar fånga in med mångfacetterade nyanser 

som därmed ger en högre kvalitet (Larsson, 2005). Detta ger en större tolkningsprecision av 

materialet enligt Larsson. 

Reliabilitet och validitet 
 

 Tillförlitligheten i studien kallas för reliabilitet (Bryman, 2002). Ett mått på detta är om 

studien kan upprepas med liknande resultat (replikation).  Bryman anser att pålitlighet är ett 

alternativt begrepp. Vid replikation är det svårt att i en kvalitativ undersökning återskapa 

exakta betingelser. Därför är det viktigt att ge en fyllig och tydlig beskrivning av 

undersökningsprocessen så att andra kan bedöma hur pass överförbar undersökningen är 

(Bryman, 2002, Dalen 2008). Reliabilitet handlar också om konsekvens och noggrannhet vid 

både datainsamling och analys (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Med validitet menas att 

verkligen undersöka det som avsetts (Fejes & Thornberg, 2009). Ett validitetskriterium som 

Allwood (2010) nämner är edukativ autenticitet - om resultaten hjälper oss att bättre förstå 

andra människors perspektiv. Carlström & Carlström (2007) menar att en kombination av 

olika datainsamlingsmetoder ökar tillförlitligheten för resultaten och därmed validiteten. 

Dalen (2008) menar att ett fylligt och relevant datamaterial som underlag för tolkning och 

analys stärker validiteten. Einarsson & Hammar Chiriac (2002) skriver om vikten av både hög 

reliabilitet och validitet samt hur validitet och reliabilitet kan liknas vid en måltavla där 

validiteten, som handlar om överensstämmelse mellan forskningsfråga, datainsamling och 

analys då kan liknas vid om forskaren överhuvudtaget träffar tavlan, medan reliabiliteten får 

visa hur väl samlade dessa träffar är. Einarsson & Hammar Chiriac (2002) föreslår tre 

frågeställningar för att uppnå en god validitet. Har det som avsågs studerats, var 

datametoderna lämpliga och är analyserna rimliga? Svaren på dessa frågor kommer att följa 

mig under hela arbetsprocessen och jag kommer att problematisera dem i min slutdiskussion. 
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Även forskarrollen bör klargöras det vill säga forskarens förhållande till fenomenet som ska 

studeras (Dalen, 2008). På detta sätt får läsaren bedöma vad som kan ha påverkat tolkningen 

av resultatet. Validiteten stärks även om tolkningarna är så nära informanternas upplevelser 

och förståelse som möjligt för att skapa intersubjektivitet enligt Dalen. Med detta begrepp 

menas att upplevelser och situationer blir gemensamma för och emellan människor (ibid). 

Genom respondentvaliditet vill jag öka tillförlitligheten genom att fråga eleverna om jag 

tolkat deras svar på ett korrekt sätt.  

Resultat 
 

Syftet med studien är att utifrån ett elevperspektiv få fördjupad kunskap om elevernas lärande 

i matematik, deras tankar kring syftet med ämnet och strategier i deras lärande i matematik. 

Jag vill få ökad kunskap om hur eleverna själva uppfattar och tänker om sitt lärande och sin 

delaktighet i undervisningen. I resultatavsnittet presenteras först resultaten av eleverna svar i 

enkäten därefter följer en redovisning av intervjuernas resultat. Varje delavsnitt avslutas med 

en sammanfattning. Sedan följer en slutlig sammanfattning av det totala resultatet. 

Enkät 

Enkäten bestod av öppna frågor där eleverna fick beskriva sin syn på matematik och 

inlärning.  Elevernas svar gav mig kunskap om och förståelse för hur de tänker kring 

matematik, vad de anser är viktigt och hur de lär sig matematik. Genom analyserna av 

elevernas svar framkom några tydliga mönster och teman kring elevernas tankar om deras 

lärande. Varje tema belyses med citat för att synliggöra elevernas erfarenheter av 

matematikinlärning. Citaten är numrerade utifrån elevenkäternas nummer för att tydliggöra 

variationen i empirin. Elevernas skriftliga svar är  direkt återgivna utifrån enkäten. En del citat 

var svårare att placera än andra då de passar in under flera teman. 

Resultaten redovisas under fyra olika teman som framkom i min enkätundersökning. Eleverna 

beskriver vad som är viktigt att lära sig matematik, matematikinlärningens syfte, elevernas 

inlärning samt lärarens inverkan. 

Vad som är viktigt att lära sig i matematik 

Aspekter som har identifierats när eleverna reflekterar över vad som är viktigt att läras sig är 

procedurkunnande, problemlösning och förståelse samt olika arbetssätt.  

Resultatet visar att procedurkunnande, att kunna räkna, hör till det som eleverna anser är 

viktigt att lära sig. 
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Multiplication, Addision, suptration och Division är viktigt att lära sig (16) 

Jag tycker att det är viktigt att lära sig alla räknesätten, begreppen och bra 

strategier(8) 

Jag tycker att alla räknesätt är viktit att lära sig (39) 

Jag tycker det är viktigt att lära sig att räkna ut saker i huvudet för annars 

måste man ha papper så fort man ska tänka (21) 

 

Jag tycker det är viktit att lära sig uppställning för att det är ett lätt sätt och 

snabbt sett att räkna på (6) 

 

Citaten förmedlar att kunna behärska alla fyra räknesätten och även att kunna räkna i huvudet 

är viktigt att lära sig för eleverna.  

Enligt enkäterna berättar eleverna att för att kunna lära sig matematik behöver man också 

kunna lösa problem eftersom dessa finns i vardagslivet. 

Jag tycker att det är viktigt att kunna problemlösnig ( jag kan typ inte de) (25) 

Jag tycker att det är viktigt med problem-lösning för att det offta kommer i 

vardagen (27) 

Resultatet visar att förståelsen är viktig för eleverna.  De menar att kunna förstå är viktigare 

än att räkna fort och bli klart först.  

Jag tycker att det viktigaste är att kunna förstå matte (25)  

Att man ska kunna läsa och förstå. För meningen med matten är att trän. Inte 

vem som ska bli klar föst (40) 

Eleverna beskriver även vikten av olika arbetssätt i matematikundervisningen. Citaten nedan 

visar att de förstår att matematik är mer än att arbeta i matematikboken. 

 

   Matte är inte bara att jobba i matteboken, det är mer (25)  

  Jag tycker det är bra att ibland köra mattelek (1)  
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Matematikinlärningens syfte 

I detta tema framkom flera olika aspekter som visar på varför eleverna anser det är viktigt att 

lära sig matematik. Enkäternas resultat visar att matematiken är viktig för hela deras framtid. 

Både för vuxen- och yrkeslivet men även för vardagslivet. Först presenteras aspekterna på 

vuxen- och yrkeslivet därefter vardagslivet. 

Eleverna beskriver att matematiken ses som nödvändig för att klara sig som vuxen i 

samhället. 

För man ska få bra jobb och kunna räkna ut saker när man blir stor. Kunna 

hjälpa sina barn (11) 

Och senare kunna lära sina barn lite mer (10) 

Så att man inte i framtiden får problem i framtiden med hyra och sånt (23) 

Man behöver matematik i livet. Därför det är ett hjälpmedel (29) 

För att man lär sig nya saker som man kommer få nytta av i framtiden(9) 

För att man ska klar sig i livet senare (15) 

Eleverna förmedlar att matematik är något som man har nytta av när man blir vuxen som 

förälder eller för att kunna ha ett ekonomiskt ansvar utan att få problem. De beskriver även att 

det är viktigt att lära sig matematik för att man har nytta av det i framtiden samt för att klara 

sig i sitt liv. 

En annan viktig aspekt i resultatet är matematiken i yrkeslivet. Elevernas uppfattningar är att 

kunna matematik är nödvändigt för att kunna skaffa ett arbete och studera. 

För om man tex ska jobba som i en afär då moste man räkna ut  

hur mycket kunderna ska få tillbaka (14) 

 

När man har jobb så kommer det vara svårt om man inte kan de (40) 

För om man ska söka jobb är det väldigt viktigt att man kan det (18) 

I jobb är det viktit t.ex. om man ska bygga något kan man behöva kunna räkna 

ut area och omkrets (6) 
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 ..att kuna börja i en högskola och komma längre (3) 

 

Citaten visar på att eleverna upplever att matematiken kan hjälpa dem i yrkeslivet till exempel 

för att skaffa sig ett bra arbete och kunna klara av det. Kan man inte matematik kan man få 

svårigheter både i sitt yrke eller för att kunna läsa vidare på universitetet. 

Eleverna anser att matematiken finns med dem som en naturlig del av vardagen. Både här och 

nu men även i framtiden. 

För att man kan ha nytte av mattematik. Både i vardagen när vi är mindre och i 

arbetet när vi är vuxna. Matte finns hela tiden i vardagen (18) 

 

Jag tycker det är viktigt därför att jag tycker att man ska kunna få det enklare 

för sig i livet (32) 

För att kunna klara vardagen (42)  

För att man kanske måste handla så måste man kunna lite matte så du inte blir 

lurad. Sen kanske du måste betala räkningar (16) 

För om jag t.ex betalar med en 100lapp o får 30kr tillbaka fast jag igentligen 

skulle fått 35kr tillbaka (41)  

Matematiken är en del av våra liv t.ex kilometer det behövs när man kör bil (29) 

Enligt enkäterna berättar eleverna att matematik finns i deras liv och är användbart i deras 

vardag när de till exempel ska handla, betala och veta hur mycket pengar man ska få tillbaka. 

De beskriver att det är ett bra hjälpmedel för att få det enklare i livet och att man kommer att 

använda det väldigt mycket i vardagen. 

Elevernas inlärning. 

I detta tema redovisas följande aspekter som identifierats. Elevens eget aktiva förhållningssätt 

och strategier för lärande. 

Eleverna reflekterar i enkäten över undervisningen och berättar att de tar ett stort ansvar för 

sitt lärande. Resultatet förmedlar att de har ett aktivt förhållningssätt till sitt lärande. 

Merparten lyfter fram det individuella arbetet. Resultatet visar att eleverna tar sitt lärande på 

allvar på olika sätt. De lyssnar för att lära sig. 
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Jag lyssnar och är aktiv när någon pratar och försöker hela tiden(37) 

 

Jag lyssnar på vad läraren säger och läser instruktionerna tydligt (20) 

Andra sätt som resultatet visar på är ett stort ansvarstagande från eleverna. De övar och tränar, 

både i skolan men även på sin fritid. 

Vara koncentrerad på genomgångarna och räknar matte hemma (4) 

 

Jag tränar i skolan i matteboken och i läxan. Ibland så tränar jag lite hemma 

också (38) 

 

Jag ska öva och räkna, lära mig av mina misstag och bli bättre helt enkelt(32)  

Jag tränar, räknar i matteboken försöker att hänga med i matten(16) 

Jag övar och övar länga (1)  

Jag har en speciel dag på tisdagar då jag inte är med någon kompis, då går jag 

hem och räknar matte …(27) 

Jag får träna lite vardagsmatte /…/ t.ex. när jag lagar mat eller om man är och 

handlar måste man räkna hur mycket man måste betala …(18) 

Citaten ovan beskriver att det individuella arbetet är det som eleverna lyfter fram. De är aktiva 

och försöker vara motiverade samt tar eget ansvar för sitt lärande. De lyssnar på lektionerna, 

läser instruktionerna och övar. Enkätens resultat visar att eleverna tar sitt ansvar och tränar 

själva för att lära sig genom att göra sina läxor och tränar både hemma och i skolan, både 

procedurkunnade men även matematik i vardagen. Eleverna berättar att de även lyssnar på 

läraren. 

Lyssnar på lärarna. Testar mig fram och sådana saker (23) 

Jag lyssnar noga när hon bärettar hur man gör och så tränar jag (11) 

Lyssnar och gör själv (3) 

Jag lyssnar på vad läraren säger och läser instruktionerna tydligt. Och frågar 

läraren om hjälp (10) 
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Det är oftast en fröken som först visar och sedan får man jobba kring det fast 

man lär sig fler saker (9) 

Eleverna svar förmedlar att de först lyssnar på lärarens genomgångar och sedan arbetar 

självständigt. De frågar även läraren om de behöver hjälp. Ur resultatet kan utläsas att 

eleverna dessutom lyssnar på kamraterna. 

Jag tränar på det och lyssnar på andras tankar hur man kan göra det (41)  

 Jag tycker det är viktigt att jobba i grupp för då kan man lära sig hur andra 

tänker (9) 

Jag tycker det är viktigt att vi får träna och arbeta i grupp så vi får dela våra 

kunskaper (8) 

Eleverna berättar att de ser kamraterna som en resurs och lyssnar på deras tankar för att få 

förståelse för andra sätt att lösa uppgifterna på. Eleverna förmedlar att arbeta i grupp är en 

viktig arbetsform för dem. 

 

Resultatet visar att eleverna hittar egna strategier för lärande och lösningsmetoder för att 

förstå matematiken med hjälp av visualisering av uppgifterna. 

Ibland måste jag rita upp för att inte glömma något. Då är det också mycket 

lättare att se hur mycket det är anars är det ”bara tal”(6) 

Jag andvänder de olika räknesätten och kanske skriver kladd innan (10) 

Jag försöker rita upp det i huvudet (1) 

Elevernas uttalanden beskriver att det försöker hitta alternativa sätt att lösa uppgiften på. De 

tänker efter och försöker hitta metoder att visualisera uppgiften för att förstå och kunna utföra 

den. 

Här nedan presenteras andra strategier som eleverna beskriver att de använder när det gäller 

uträkningar. 

Lyssnar på andra, försöker tänka i huvudet, ibland använda fingrarna tex på  

9:ans tabell o använda bakifrån med plus (41) 
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Tänker noga innan jag skriver så man inte behöver sudda massor av gånger och 

de blir bara kladd av de (23) 

 Jag har strategier att räkna så det blir så lätt som möjligt tex ligga till, till 

närmaste tiotal och sen lägger på rästen (30) 

Träna och hitta bra räknesätt som algoritm (19) 

Citaten ovan förmedlar att eleverna har olika nivåer i sitt lärande, en del mer grundläggande, 

andra på en mer avancerad nivå. Några elever berättar att de har funnit att det finns 

generaliseringar när det gäller taluppfattningen som de kan använda sig utav när de arbetar 

med matematik . 

I citaten nedan visar resultatet att eleverna har en metakognition om sitt lärande och hur de 

kan utveckla sin lärande. Men det kan också vara så att de söker utmaningar i sitt lärande. 

Det är ganska viktigt att man tränar på de man tycker är svårt och inte låter de 

va och göra änkla saker i matten istället (23) 

Om det är svårt för en elev då måste man få extra träning eller läxor. Om du är 

bra på matematik då skulle du få lite svårare böcker (34) 

Jag tycker att det är viktigt att vi får träna och arbeta i grupp så vi får dela våra 

kunskaper (8) 

Citatet från eleven visar att de anser att det är viktigt att träna på det som upplevs som svårt 

men även att arbeta i grupp för då kan de lära sig av hur andra tänker och delge varandra sina 

kunskaper. 

Lärarens inverkan 

I detta tema framkom ytterligare en aspekt som visar betydelsen av lärarens inverkan för 

elevernas inlärning. Eleverna förmedlar att läraren är viktig för deras inlärning. 

Det är också viktigt att läraren förklarar bra om man inte förstår (38) 

Jag tycker det är viktigt att fröknarna ska peppa barnen som har svårt för matte 

och att hjälpa dom extra mycket (30)  

Jag tycker det är (viktigast) att få hjälp av en lärare (33) 
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Citaten ovan visar att eleverna vill ha hjälp av läraren att förstå matematiken men även att få 

positiv feedback för att komma vidare i sin inlärning och för att stärka deras självförtroende.  

Ytterligare aspekter som framkom men som var svåra att systematisera visas här i de följande 

citaten: 

Det är viktigt att man gör matematiken rolig (17) 

Citatet kan tolkas på två olika sätt, antingen är matematiken lustfylld eller så saknas detta i 

undervisningen.  

Det är viktigt att man inte lär sig onödiga saker (2)  

Vissa saker (är viktiga) men vissa saker gör vi som inte verkar så viktigt (16) 

Eleverna förmedlar att vissa saker som de gör i skolmatematiken inte är viktiga för dem. Kan 

det vara så att de inte ser kopplingen till vardagen och livet utanför skolan? Citatet ovan visar 

att eleverna inte uppfattar att vissa saker de gör är betydelsefulla. Eleverna beskriver att de 

inte kan förstå nyttoaspekten och ser inte att detta kan användas i vardagen eller i framtiden.  

Sammanfattning 

Resultatet visar att elevernas egen insats är viktig men även lärarens information och hjälp 

stödjer deras inlärning.  De berättar att lyssnar på lärarens genomgångar och förklaringar för 

att försöka förstå matematiken i skolan. Eleverna arbetar i matteboken och tränar det som 

läraren informerat om. Eleverna beskriver att läraren har stor betydelse, de lyssnar på läraren, 

sedan övar de enskilt på uppgifterna i skolan som läraren gick igenom och frågar läraren om 

de inte förstår. De läser även instruktionerna och gör läxorna. Eleverna verkar ta ett stort 

ansvar och känslan jag får när jag läser elevernas svar är att det är till stor del är ett ensamt 

arbete att lära sig och förstå matematiken. 

Eleverna nämner inte om något laborativt arbete eller undersökande arbetssätt i skolan.  

Eleverna beskriver på skiftande sätt vad de upplever som viktigt att lära sig, alltifrån 

räknesätten i skolan till att klara sig i livet. Matematiken finns i deras vardag och i deras 

tankar om utbildning, yrkesliv och familjeliv. Matematiken är även viktig för att kontrollera 

privatekonomin berättar eleverna. Resultatet visar att eleverna uttrycker oro att de inte kan 

eller förstår matematik, de önskar hjälp och vill lyssna på kamraterna resonemang. Eleverna 

förmedlar att de tar ett stort eget ansvar. Eleverna beskriver att de arbetar hemma med läxor 
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men tränar även på egna initiativ. Eleverna menar att de ska träna även det som upplevs som 

svårt. Resultatet visar att de anser att matte är mer än boken. De beskriver en önskan om att 

matematiken ska vara lustfylld och att den ska vara användbar i livet.  

När det gäller eleverna strategier har de många olika sätt att ta sig an matematiken. De 

berättar att de har bestämt sig för att träna hemma, både i matteböckerna men även i 

matematiken i vardagen. Elever beskriver att de skriver kladd, gör talen ”levande” så det kan 

förstå uppgiften. En del elever förmedlar att de använder olika knep för att utföra uppgiften 

som olika sätt att räkna, använder fingrarna eller olika uppställningar. De berättar att de 

använder hjälpmedel som penna, bok och papper. De nämner att de lyssnar på kamraterna för 

att få höra olika uppfattningar och resonemang om uppgifterna.  

Resultatet som framkom i enkäten visar på att eleverna har olika uppfattningar om vad som är 

viktigt att lära sig i matematik och varför. Eleverna har uppfattningar som handlar om hela 

deras framtid, vuxen- och yrkeslivet, men även vardagen och räkningsprocedurerna. De 

förmedlar att den egna ansträngningen och det individuella arbetet är den viktigaste aspekten i 

att lära sig matematik i skolans värld. När det gäller elevernas strategier beskriver de många 

olika sätt att ta sig an matematiken som kan bero på vilken kunskapsnivå de har för tillfället. 

Eleverna berättar att kamratdiskussioner kan hjälpa dem i deras lärande. I resultatet 

framkommer ytterst lite om alternativa arbetssätt som laborativa eller undersökande varianter 

av undervisning.  Enkäten visar att grupparbeten är ett sätt för att få reda på hur kamraterna 

tänker. Läraren ska förklara och motivera eleverna och även ge dem stöttning förmedlar 

eleverna. 

 

Intervju 

Genom analyserna av elevernas intervjusvar framkom några tydliga mönster och teman av 

elevernas tankar om matematik och lärande. Eleverna svar gav en fördjupad kunskap om och 

förståelse för deras upplevelser av lärandet i matematik.  Citaten var även i intervjudelen 

ibland svårplacerade, då de kunde passa in under flera underteman. Respondenterna är 

numrerade för att synliggöra variationen i empirin. Citaten är förtydligade med 

årskursbeteckning. Resultaten redovisas under följande teman som framkom i mina intervjuer: 

Elevernas lärande med eget ansvar, elevernas upplevelser av undervisningen samt elevernas 

värderingar av undervisningen.  
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Elevernas lärande med eget ansvar 

Eleverna beskriver sitt lärande och berättar om detta utifrån ett eget ansvarstagande. Ett drag 

som framträder starkt i deras intervjusvar är att de tar eget ansvar för sitt lärande i matematik. 

Eleverna berättar att tar ansvar för att lära sig både i skolan men även utanför skoltid. 

Att försöka själv, sen fråga en kompis, sen läraren (4, år 6)  

Kamrater kan man fråga (1, år 5)  

Man ska träna på.. i skolan, hemma också, på hemsidor också, på läxhjälpen (6, 

år 5)  

Eleverna uttrycker att de försöker lösa uppgifterna själva och lyckas inte detta frågar de någon 

som de tror kan hjälpa dem att komma vidare. 

I resultatet kan jag utläsa att eleverna tränar och räknar för att lära sig matematik. 

I matte får man fortsätta från lätt till svårt, träna i stället för att släppa taget 

träna på att komma ihåg hela livet (3, år 5)  

Tränar, frågar, tränar på läxhjälp (5, år 6)  

Man ska va aktiv på lektionerna, träna hemma om man inte kan , man lär sig 

mest i skolan…man får fråga (2, år 6)  

Man kan få extrauppgifter i läxa eller träna också på internet (5, år 6)  

Elevcitaten ovan visar att arbeta på lektionerna och själv vara aktiv är viktiga aspekter för 

inlärning. Eleverna beskriver även att träning av procedurer är en stor del av deras inlärning. 

Majoriteten av eleverna beskriver hur de lär sig genom att arbeta enskilt och be en kamrat 

eller läraren om hjälp när de inte förstår. Ytterligare lärande utanför klassrummet kan ske på 

läxhjälpen.  Läxhjälpen finns att tillgå en gång i veckan efter skoltid i skolan lokaler. Om 

detta inte räcker fortsätter eleverna med hemarbete för att lära sig momentet. 

Elevernas upplevelser av undervisningen 

I detta tema framkom ett flertal aspekter när eleverna berättar om sina upplevelser av 

matematikinlärning. Eleverna beskriver undervisningen i klassrummet, laborativt material 

samt samarbete. 

Eleverna beskriver undervisningen i klassrummet. 
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 Ja men i matten skrivs det upp på tavlan, i so berättar läraren…vi skriver på 

tavlan, men man kan ha plockmaterial men det har vi aldrig, vi skriver på tavlan 

(2, år 6) 

Läraren berättar och..böcker ger mest lärande (1, år 5)  

Respondenterna menar att matematikundervisningen i klassrummet är lärarens genomgångar 

och enskilt arbete i böckerna. Citatet visar att eleverna upplever att matematikboken ger 

undervisning och lärande men även att läraren utgår ifrån att eleverna har de kunskaper som 

de behöver. 

En lärare/…/ pratar bara med mig. Då kan jag fråga om jag inte förstår. På 

vanliga lektioner tar läraren för givet att alla kan …man får fråga om man inte 

förstår. Om man är ensam, bara jag och en fröken  och jag inte kan de gör de 

inget om man frågar… man lär sig mer (2, år 6) 

Citatet visar på att eleverna upplever att klassrumsklimatet gör att det kan kännas svårt att 

fråga och blotta sin okunnighet när kamraterna lyssnar. De är mer avslappnade när de är 

ensam med en lärare och kan ställa de frågor de vill utan att behöva bry sig om vad 

kamraterna ska tycka och därmed lär de sig mer. Läraren har en stor påverkan på lärande visar 

eleverna svar. Både vad de gör men även vad de inte gör. 

Eleverna uttrycker att de saknar laborativt material för att konkretisera undervisningen. 

Man kan göra andra grejer, vi skriver på tavlan, men man kan ha plockmaterial, 

men det har vi aldrig …det är bra, det blir enklare att se, göra det istället för att 

bara tänka det (2, år 6) 

Det blir roligare om man går ut o hämtar löv och 2 pinnar/../ göra något 

annorlunda med plockmaterial eller gå ner till matteverkstan men det gör vi inte 

ofta. Matteverkstan vill jag göra mer, oftare det är så sällan vi är där..är 

roligare att variera så att man kan variera sig. Inte bara sitta i klassrummet (2, 

år 6) 

Kulorna är bäst för de är lättast  o räkna för att.. då går det mycke snabbare (6, 

år 5) 
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Av citaten framkommer det att eleverna saknar ett konkret material för att förstå och förenkla 

sitt lärande. Laborativt material gör även undervisningen mer lustfyllt och kan bryta det 

vardagliga arbetet i klassrummet. 

Samarbete och grupparbete med kamraterna ger ett ökat lärande menar eleverna. 

Att lära sig i grupp med kamrater är roligare, de är fler åsikter..svar.. får se 

vilket svar som är bäst o räkna ut de tillsammans (1, år 5) 

Om någon ligger längre fram kan den hjälpa o förklara de som den redan gjort 

(4, år 6)  

Man kan ha kamrater i grupparbeten, då hjälper vi varandra o får bra tips (3, 

år 5) 

Man kan fråga sina kamrater och fråga hur dom tänker o så kan man jämföra 

me varan.. det blir lättare ..man tar det lättaste sättet (6, år5) 

Citaten ovan visar på att eleverna tycker att det är bra att diskutera olika exempel på lösningar 

med sina kamrater för att utveckla sitt lärande tillsammans. 

Elevernas värderingar av undervisningen 

I detta tema framkom ytterligare aspekter på hur elevernas affektiva värderingar påverkar 

deras inlärning. Eleverna beskriver hur de uppfattar undervisningen, vad som är ett lustfyllt 

lärande och vad som inte är det. De talar om samarbete och alternativa arbetssätt. 

Att lära sig i grupp med kamrater är roligare, de är fler åsikter..svar.. får se 

vilket svar som är bäst o räkna ut de tillsammans (1, år 5)  

Eleverna förmedlar att de saknar alternativa arbetssätt i skolan för att undervisningen ska bli 

mer lustfylld. 

Det blir roligare om man går ut o hämtar löv och 2 pinnar/../ göra något 

annorlunda med plockmaterial eller gå ner till matteverkstan men det gör vi inte 

ofta. Matteverkstan vill jag göra mer, oftare det är så sällan vi är där..är 

roligare att variera så att man kan variera sig. Inte bara sitta i klassrummet (2, 

år 6) 

Det är tråkigt att räkna länge i matteboken, långtråkigt (5, år 6) 
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Datorn kan man lära sig ..är kul , då kan man lära sig gångertabellen istället för 

en massa papper. Lära sig på andra sätt kan vara roligare och man förstår då. 

(Vad skulle behöva hända för att …matten skulle bli roligare?) Matte är inte kul så 

det kan inte blir roligt, matte är tråkigt (2, år 6) 

 

Ytterligare resultatet som framträdde visar på elevernas inställning till inlärning och 

undervisning kan vara både positiv och negativ. Beroende på vad man syftar på kan svaren bli 

olika. Eleverna berättar att de tolkar matematik som att räkna enskilt är tråkigt men i 

grupparbete, laborativt arbete eller alternativa arbetssätt är det roligare och förståelsen ökar. 

Sammanfattning 

De teman som framkom i intervjuerna visar att eleverna beskriver liknande uppfattningar om 

hur de lär sig matematik. De berättar att de arbetar självständigt i matematikboken och frågar 

en kamrat eller läraren om de behöver hjälp. Det framkommer i resultatet att den egna 

ansträngningen och det individuella arbetet är den viktigaste aspekten i att lära sig matematik 

i skolans värld. Eleverna förmedlar att en lärsituation där de kan fråga och få förklaringar i en 

mer avslappnad miljö än i klassrummet är en till en undervisning. När det gäller alternativa 

arbetssätt som laborativa eller undersökande varianter av undervisning berättar eleverna att de 

saknar detta arbetssätt både för förståelsen men även för variationens och glädjens skull. 

Resultatet visat att de efterlyser kamratstöd och grupparbeten för att få reda på hur kamraterna 

tänker kring uppgifterna men även för att få en mer lustfylld inlärning. Eleverna beskriver att 

det vardagliga arbetet i klassrummet med boken kan vara tråkigt. 

 

Resultatsammanfattning 

Analyserna av enkäterna och intervjuerna förmedlar att eleverna tar ett stort eget ansvar för 

sin inlärning. De berättar att de är aktiva på lektionerna, lyssnar på lärarens genomgångar och 

på kamraternas förklaringar. Resultatet visar att eleverna frågar om de inte förstår men detta 

kan även vara en svårighet för dem i klassrummet där många lyssnar på dem. En till en 

undervisning i en mer avslappnad miljö än i klassrummet ger dem en lärsituation där de kan 

och vågar fråga. Ett annat drag som framträder starkt är att de även arbetar med matematiken i 

form av läxor eller på eget initiativ tränar hemma. Enligt enkäterna beskriver eleverna att de 

har olika strategier att ta sig an uppgifterna som kan på bero på vilken kunskapsnivå de för 

närvarande befinner sig på. Elevernas uppfattningar är att de vill att läraren förklarar för dem 
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så att de förstår och stöttar dem i deras inlärning. Enligt resultatet anses det som viktigt att 

kunna lösa problem och kunna de fyra räknesätten men även att matematiken är användbar. 

Matematik kan vara både lustfylld och tråkig. Eleverna uttrycker att de önskar mer av 

laborativa arbetssätt och grupparbeten önskar. Resultatet visar att lösa uppgifter tillsammans 

och lyssna på hur andra går tillväga ger eleverna förståelse men även glädje.  Enkäterna 

förmedlar att matematiken är viktig, rentav nödvändig för dem för att klara sig i samhället, 

både i deras liv för närvarande och även i framtiden. Detta gäller i vardagslivet men även i 

deras yrkes och vuxenliv. 

Resultatdiskussion 
 

 I detta kapitel diskuteras resultaten från undersökningen och en jämförelse görs mellan 

forskningsresultaten i litteraturgenomgången. Utifrån resultatet reflekteras över behovet av en 

förändring av elevernas undervisning. Resultatet visar på ansvarstagande, nyttoaspekten i 

vardagen, lektionsinnehållet och matematik i ett större perspektiv samt metakognition. 

 

Det framkommer tydligt i resultatet är att eleverna tar ett stort enskilt ansvar för sitt lärande. 

De beskriver att deras insats både i skolan och hemma är viktig för lärandet. Både inre och 

yttre motivation påverkar eleverna enligt Hattie (2012) och Samuelsson (2008). Eleverna 

berättar att den egna ansträngningen och det individuella arbetet är några av de viktigaste 

aspekterna i att lära sig matematik i skolans värld. Känslan jag får är att det verkar vara ett 

ensamt arbete i klassrummet. Eleverna beskriver att de arbetar självständigt och frågar en 

kamrat eller en lärare om hjälp om de inte förstår. Dempster (2006),vidhåller att många 

övningar tillsammans behövs för att eleven ska kunna bibehålla sin kunskap och att eleverna 

inte för snabbt får börja arbeta självständigt, något även eleverna reflekterar över. 

Boaler (2011) hävdar att nyttoaspekten av matematiken i vardagen inte når fram till eleverna. 

Men eleverna förmedlar att matematiken är viktig för framtiden både i vardags- och 

yrkeslivet. Däremot beskriver det att de inte alltid förstår sambandet mellan undervisningen i 

skolan och vardagslivet. Sammanhanget mellan kunskapsförvärvande och 

kunskapstillämpning måste tydliggöras menar både Fuchs & Fuchs (2001) och Hudson & 

Miller (2006). Ändå skildrar eleverna att matematik är ett bra hjälpmedel för att förenkla livet 

och att användningsområdet är stort i vardagen. Ett av syftena i kursplanen (Lgr11) i 

matematik framhåller just detta att eleverna ska få kunskaper i matematik för att klara av 
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vardagliga situationer. Det framkommer tydligt i resultatet att eleverna anser att matematiken 

spelar en stor roll för fortsatt utbildning och för att klara arbetslivet i framtiden. Kan man inte 

matematik kan man få svårigheter både för att studera vidare eller i sitt kommande yrke. 

Eleverna beskriver lektionsinnehållet, vad de arbetar med men även vad de inte gör. Enligt 

resultatet är färdighetsträning en stor del av inlärningen. Hattie (2009) anser att en avgörande 

betydelse för elevernas lärande är lärarens undervisning. Eleverna har olika strategier att ta sig 

an uppgifterna kanske beroende av vilken kunskapsnivå de befinner sig på för närvarande. En 

del elever visualiserar uppgifterna för att kunna förstå och lösa uppgiften något som även 

Lester et al.(1989a) beskriver att elever framhåller som positivt för lärande. Resultatet visar 

att procedurräkning är matematik för många elever, ett görande i skolan utan sammanhang 

med vardagen. Man ska komma fram till rätt svar. Enligt Lgr11(2011) har detta varit ett 

problem under åren att matematikboken styr den mesta undervisningen och därför framhäver 

man nu tydligt att problemlösning i vardagen och kommunikation är viktiga delar i 

undervisningen. Eleverna ska använda matematiken i olika sammanhang. Ball (1997) menar 

att när eleverna arbetar enskilt på detta sätt avgränsar sig lärarna ifrån att få tillgång till 

elevers tänkande och uttryck. Lärarna måste bjuda in till andra former av tillämpningar hävdar 

bland andra Ball och Boaler (2011). Även Gibbons (2002) menar att aktiva kommunicerande 

elever ger ökat lärande. Hodgen & Wiliam (2011) anser att det är viktigt att skapa tillfällen 

där eleverna får utrycka sina tankar, diskutera och argumentera för ett ökat lärande. Pehkonen 

(2001) hävdar att lärarens uppfattning om matematik som tar sig i uttryck i val av 

undervisningsmetoder överförs till eleven, till exempel att matematik bara handlar om 

räkning. Lgr11 (2011) har ett större fokus på problemlösning , strategier, val av metoder och 

kommunikation av elevernas kunskaper  än tidigare kursplaner. Detta är något eleverna 

förmedlar. De berättar att de vill utveckla undervisningen gällande elevkommunikation då 

detta kan öka deras förståelse och därmed deras lärande. Dessutom förmedlar eleverna att 

inlärningen blir mer lustfylld för dem i matematiska samtal med kamraterna (Skolverket, 

2002). 

Resultatet visar att elevernas är medvetna om att man kan sätta in matematiken i inlärningen i 

ett större perspektiv. Eleverna beskriver att matematik är mer än matteboken. Pehkonen 

(2001) menar att elevernas uppfattningar om matematik påverkar deras inställningar till hur 

man bäst lär sig detta. Tydligt i resultatet är att eleverna saknar laborativa arbetssätt och 

grupparbeten som kan ge dem förståelse och kunskap, men även glädje i arbetet. En lustfylld 

varierad undervisning med relevans är målet, där tilltron till den egna förmågan stärks är 



35 
 

Skolverkets (2001, Lgr 11) och även Boalers (2011) vision. Boaler anser att diskussioner och 

samtal om lösningar kan ge en ökad måluppfyllelse för eleverna. Precis detta beskriver 

eleverna att de behöver. De vill samtala med sina kamrater för att få höra andra resonemang 

och ta del av kamraternas kunskaper. Bland andra uttrycker Hodgen & Wiliam (2011) och 

Vygotski (1978) att det är viktigt att skapa tillfällen där eleverna får utrycka sina tankar, 

diskutera samt argumentera för ett ökat lärande tillsammans med andra. 

Målen ska vara tydliga enligt Hattie (2009) och Lgr11(2011) framhåller att målen ska vara 

kända för eleven så de vet i vilken riktning deras lärande ska syfta. Detta är något eleverna 

inte berör i min undersökning. Detta kan bero på att jag inte ställde specifika frågor i ämnet, 

eller att målen är otydliga för eleverna. 

Eleverna beskriver att de önskar stöttning och förklaringar av läraren och detta gärna i andra 

grupperingar än i den vanliga klassrumssituationen (Lgr 11). Eleverna berättar att de kan 

känna sig utsatta om de frågar läraren i en helklass-situation. Vilka signaler skickas då till 

läraren om man inte vågar fråga? Att eleverna förstår lärarens genomgång, fast det inte är så? 

Redan där har då läraren tappat några elever. Ball (1997) menar att det är en utmaning att 

förstå vad eleverna egentligen lär sig. Detta kräver lärarens flexibilitet och fantasi. Men enligt 

min mening behövs även erfarenhet och kunskaper om elevers tankar. Hattie (2009), Boaler 

(2011), Hodgen & Wiliam (2011) och Lgr11(2011) bland andra, stödjer elevernas idéer om 

lärande i grupp för en ökad kunskapsinlärning och självvärdering av sitt lärande.  

Resultatet visar att eleverna använder sig av kognition och metakognition men även 

självärdering i sitt lärande (Hodara, 2007, Desoete, 2007). De har många tankar om sitt 

lärande både hur de gör men även vad de saknar i matematikundervisningen. Eleverna 

beskriver att förståelse, mening och andra metoder för inlärning kan utveckla undervisningen.. 

Desoete anser att detta kan fördjupa lärandet om eleverna blir medvetna om sin egen 

tankeprocess och får träna metakognition under ordnade former för en utveckling av elevens 

självreflektion. Elevens egna uppfattningar om sitt lärande i matematik reglerar 

kunskapsinhämtning anser Pehkonen (2001). Lärarens och elevens uppfattningar spelar en 

stor roll hävdar författaren när vi ska försöka förstå elevens beteende. Kvaliteten på 

undervisning och inlärning påverkas av elevens och lärarens uppfattningar och elevens 

uppfattning om vad matematik är påverkar inställningen till hur man bäst lär sig matematik. 

Elevens matematiska uppfattning som baseras på tidigare erfarenheter, påverkar alla tankar 

och handlingar och därmed tillämpningen på dennes kunskaper menar Pehkonen (2001). 
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Detta blir som synes en kedjereaktion på alla de inblandade delar som påverkar elevernas 

lärande. Undervisning och inlärning blir till en komplex frågeställning där bedömning hela 

tiden måste följa undervisningen för att utveckla lärandet för eleven men även ge läraren 

möjlighet att förändra och förbättra lärmiljön (Desoete, 2007, Hodara, 2011, Pettersson, 

2011). 

Sammanfattning 

Resultaten visar att eleverna tar ett stort ansvar för sitt lärande. De beskriver vikten av 

matematiken i vardags respektive vuxenlivet. Eleverna uttrycker att för många elever är 

matematikinlärning ett självständigt arbete med ständig träning av procedurer i ett 

kontextreducerat arbete. Ordet träning förekommer frekvent i resultatet. Elevernas 

uppfattningar är att de tränar enskilt på lektionerna och vill kommunicera matematik där de 

lär av varandra i en varierad miljö med laborativa inslag.  Eleverna skildrar att de lyssnar på 

läraren som verkar har en stor inverkan på dem. Eleverna förmedlar att de uppskattar hjälp av 

läraren där stöttningen är organiserad på individnivå men även träning i form av kamratstöd 

genom samarbete. 

Metoddiskussion 

 

I detta kapitel diskuteras huruvida syftet med studien har uppnåtts. Jag problematiserar val av 

metod och dess inverkan på studiens resultat. Metoden som använts problematiseras i vilken 

utsträckning den har uppfyllt och påverkat studien syfte. 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod med enkäter med öppna svar och semistrukturerade 

samt ett fåtal mer strukturerade intervjuer. Syftet med studien var att utifrån ett elevperspektiv 

få fördjupad kunskap om elevernas lärande i matematik. En kunskap om hur eleverna själva 

uppfattar och tänker om sitt lärande och sin delaktighet i undervisningen och därigenom 

kunna visa på elevernas tankar om sitt eget lärande. Jag ville låta eleverna komma till tals 

genom att tolka deras upplevelser. Forskningsfrågorna som skulle besvaras var: Vad är viktigt 

för eleverna att lära sig i matematik och varför? Hur gör eleverna för att lära sig matematik 

och vilka strategier har eleverna för sin inlärning? Hur upplever eleverna lärarens inverkan på 

deras lärande i matematik? 

 

Jag är medveten om att jag aldrig fullt ut kan ta ett elevperspektiv då det är många faktorer 

som påverkar min tolkning, bland annat min bakgrund som lärare (Larsson, 2005). Men mitt 
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yrke kan även hjälpa mig att förstå vad eleverna talar om eftersom kontexten är känd för mig. 

Detta har dessutom gett mig chansen att förmedla ett resultat som ligger mycket nära 

informanterna. Jag har försökt vara materialet troget bland annat genom att fördjupa mig i 

elevernas åsikter med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Detta har hjälpt till att få en större 

förståelse av elevernas lärande i matematik. Att intervjua och vara neutral kan vara en svår 

balansgång, då det krävs lyhördhet, respekt och varsamhet (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2003). 

Valet att ställa fördjupande frågor som kan vara ledande är ett dilemma. Efter att ha lyssnat på 

mina intervjuer vid transkriberingen noterade jag ibland att jag kunnat ställa fler fördjupande 

följdfrågor. Detta ledde till några följdintervjuer med eleverna.  Likaså kan jag fundera över 

om svaren var ärliga eller om eleverna ville vara mig till lags och därför svarade det de trodde 

jag ville höra. Resultatet måste även ställas i relation till att endast 41 elever deltog i studien. 

Samtidigt visar elevernas svar att de är relativt samstämmiga i sina åsikter som ger en 

fördjupad förståelse för deras syn på matematikinlärning. Likaså stämmer eleverna resultat 

överens med forskningslitteraturen som jag studerat i mitt arbete. 

Jag anser att jag fått svar på mina frågeställningar. Eleverna har tydligt beskrivit för mig vad 

de anser som viktigt i sitt lärande i matematiken och varför. De har redogjort för hur de lär sig 

och hur de skulle vilja lära sig matematik. De har även beskrivit vilken inverkan läraren har 

på deras lärande i matematik. Jag har utgått ifrån ett specialpedagogiskt förhållningssätt i min 

studie där elevernas perspektiv är centralt för att skapa förståelse och förutsättningar för 

lärande och utveckling för alla elever. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv ger resultatet i 

min studie en utgångspunkt för att skapa möjligheter för ett inkluderande lärande för alla 

elever utifrån deras förutsättningar och behov. Eleverna beskriver att de har önskemål om 

hjälpmedel i form av bland annat laborativt material för att öka sin förståelse men även för att 

få variation i sitt lärande. Det relationella förhållningssättet förstärks i de tankar som eleverna 

förmedlar. De har tydligt beskrivit för mig hur de arbetar och hur de skulle vilja arbeta för att 

lära sig mer i matematik. Jag har fått en djupare grundförståelse för ett förebyggande arbete 

som bland annat består av att undanröja hinder för lärande och att utveckla olika lärmiljöer då 

eleverna har klara åsikter om den pedagogiska verksamheten. Lyssnar lärarna tillräckligt på 

elevernas åsikter då de har relevanta förslag om sitt lärande som kan styra dem i rätt riktning 

när det gäller en ökad måluppfyllelse för alla elever?  
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Utifrån mina resultat i studien och annan forskning från Skolverket (2002), Liping (1999), 

Hattie (2009), Boaler (2011), Ball (1997), med flera, blir min slutats att lärarna bör lyssna mer 

på elevernas tankar om matematik som kan utmana dem i hur undervisningen kan struktureras 

både innehållsmässigt men även organisatoriskt för en ökad måluppfyllelse för alla elever. Jag 

avslutar med en sammanfattning av några förslag fritt översatt från Ball (1997) som handlar 

om vad eleverna vet och hur lärare försöker förstå dem. Detta får på ett poetiskt sätt förtydliga 

min avslutande reflektion: 

Lärarna har ett ansvar att se individerna bortom deras bakgrund som ålder, kön, kultur, 

klass, motivation etcetera. Att kunna se genom elevernas ögon, hjärna och hjärta ger en 

fördjupning till just de elever som är aktuella vid det speciella tillfället. Det är en 

utmaning att försöka förstå vad eleverna egentligen lär sig. Både höra och lyssna på 

eleverna med generositet men även med ett kritiskt förhållningssätt. Ball menar att höra 

och lyssna är att se eleverna, läsa dem, deras ord och kroppsspråk i den sammansatta 

och komplexa kontexten de befinner sig i. (Ball,1997 sid. 773, 783, 788,793)  

 

Avslutande reflektion och fortsatt forskning 
 

Denna termin har jag parallellt med uppsatsskrivandet följt och deltagit i de nationella proven 

i matematik i år 6. Det var med stor glädje jag följde rättningsinstruktionerna som är 

uppdelade i de olika matematiska förmågorna, procedurer, kommunikation, begrepp och 

metod. Eleverna bedöms även i ett muntligt kommunikativt delprov i en gruppuppgift. På 

detta sätt kan lärarna skapa en holistisk bedömning av elevernas kunskaper och färdigheter. 

Med de nationella proven som hjälp i lärarens bedömning har skolan kommit en bit på rätt 

väg när det gäller matematikundervisningen. Elevens alla olika förmågor bedöms och därmed 

kan läraren även bedöma och förändra sin egen undervisning. 

Skolans undervisning ska kännetecknas av ett vetenskapligt förhållningssätt och kunskaper 

som grundar sig på relevant forskning. Att få möjlighet att ta del av forskning både nationellt 

men även internationellt har varit mycket intressant och givande för min profession vilket 

medför att jag har en vetenskaplig grund att stå på i min undervisning som kommer mina 

elever men även mina kollegor till del. 
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Vidare forskning skulle kunna vara att studera de skolor som har matematikverkstäder för 

laborativt arbete. Hur ser deras elever på matematik och undervisning? Liknar resultaten 

varandra eller har eleverna där andra funderingar om sin matematikinlärning? En annan 

infallsvinkel är att studera högstadieelevernas uppfattningar om matematik och inlärning. 

Förändras deras tankar på grund av år tillbringade i skolans värld och elevers utveckling? 

En studie över tid för att ta reda på hur undervisningen förändras efter implementeringen av 

vår nya läroplan Lgr11 vore också intressant att genomföra. 

 

 

 

It is teachers who, in the end, will change the world of the school by understanding it. 

(Lawrence Stenhouse1975/88) 

Med detta citat sammanfattar jag studien och menar att läraren kan med hjälp av eleverna 

förstå hur inlärning kan bedrivas och därigenom förändra undervisningen för ett ökat lärande 

för alla elever. 
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Bilaga  a 

 

Till elever och föräldrar.    Linköping 2012.01.10 

Hej!  

Jag heter Margareta Dalsjö och arbetar som speciallärare i matematik 

(intensivmatte) på Hagbyskolan. Jag studerar sista terminen på 

Speciallärarprogrammet med inriktning mot matematik på Linköpings 

universitet. Under våren 2012 kommer jag att arbeta med mitt examensarbete på 

avancerad nivå.  

Syftet med mitt arbete är att få ökad kunskap om elevers attityder och syn på 

matematik. Jag anser att kunskapen om och förståelsen för hur elever tänker 

kring matematik är viktig för mig, både som lärare och blivande speciallärare i 

matematik. Detta medför att undervisningens kvalité kan förbättras för eleverna. 

Jag kommer att genomföra en enkät om hur eleverna upplever matematiken och 

i formuläret kan eleverna välja om de vill bli intervjuade av mig (med 

bandspelare) på skolan under början vårterminen 2012. Enkäter och intervjuer 

kommer att behandlas med sekretess. Det betyder att eleverna blir anonyma och 

inga elever kommer kunna identifieras vid publicering av resultatet. Det är 

endast jag och min handledare Elisabeth Ahstrand som kommer att ta del av 

materialet.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och ett nej respekteras.  

Var vänlig lämna in medföljande talong till klassläraren snarast!  

 

Om Ni har frågor är Ni välkomna att kontakta mig eller min handledare 

Elisabeth Ahlstrand på Linköpings universitet via mail eller telefon dagtid.  

Margaretas mail: Margareta.Dalsjo@linkoping.se. Telenr: 013-26 37 55 

Elisabeths mail: Elisabeth.Ahlstrand@liu.se          Telenr:013- 28 21 42  

  

Tack för hjälpen! 
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Med vänlig hälsning  

Margareta Dalsjö 

Föräldramedgivande  

 

  

 

o  Ja, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i enkäten och eventuellt blir 

intervjuad. 

  

 

o Nej, jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn deltar i enkäten.  

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………  

 

Elevens namn  

 

 

  

…………………………………………………………………………………………………….  

 

Målsmans/målsmäns underskrift    Datum  
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Bilaga b 

Enkät 

Frågor om matematik 

1.Vad tycker du är viktigt att du ska lära dig i matematik? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

  

2.Varför är det viktigt tycker du? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

3.Hur gör du för att lära dig detta? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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___________________________________________________

___________________________________________________ 

4.Vilka strategier har du för att lära dig matematik? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Här finns plats för andra saker som du vill berätta om matematiken i 

skolan som du tycker är 

viktigt.______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

Namn:_____________________________________ 

klass______ 
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Bilaga c 

Intervjuguide 

 

 

Forskningsfrågor: Vad tycker du är viktigt att du ska lära dig i matematik? Varför är det 

viktigt tycker du? Hur gör du för att lära dig detta? Vilka strategier har du för att lära dig 

matematik? Andra saker som du vill berätta om matematiken i skolan som du tycker är 

viktigt.  

 

Visa intresse, förståelse och respekt 

Lyssna uppmärksamt och aktivt med både ögon och öron  

Skriv memos under intervjun 

Anteckna vad som sägs efteråt 

 

 

 

 

1. Kontaktetablering skapa förtroende, få informanten att känna sig    

 välkommen, frågor om vad de gör i skolan, tack för att du ställer upp… 

 

 

2. Inledande procedurfas Syftet med intervjun, formerna för tid, inspelning, 

sekretess, dvs .det som sägs stannar mellan oss! Dina åsikter är viktiga för mig..Inget 

rätt eller fel. Frågor eller oklarheter?  

 

(Procedur i intervjun: jag ställer en fråga – du berättar – jag ställer kanske en 

följdfråga för att jag vill höra mer,  

 

3. Introduktion /Fördjupningsfas med preciserande frågor  
tema i frågorna :själv pedagogen kamrater miljö mm 

 
 Berätta för mig vad du tycker är viktigt i matematik 

 Berätta för mig varför du tänker så   

 Berätta för mig hur man ska göra för lära sig 

 matematik 

 Hur lär du dig bäst …? varför 

Gör du alltid så här … 
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 Vilket är ditt favoritämne? 

 Hur gör du för att lära dig detta? 

 Liknar detta ditt lärande i matematik? 

 Skiljer det sig? 

 

 Har du möjlighet att påverka ditt sätt att lära dig 
 i matematik 

 

 Känner du dig delaktighet i skolans planering av 
Matematikundervisningen? 

 

 Kan man lära sig med hjälp av sina kamrater?  

 

 Har du sett någon …? 

 Vad skulle man kunna göra annorlunda? 

 Finns det fler sätt? 

 Vad skulle behöva hända för att …? 

Vad skulle man kunna göra annorlunda …? 

 

4. Avslutningsfas  
 

 Tacka för medverkan 

 Hur kändes det här? 

 Är det något du vill komplettera?   

 Vad borde jag kanske frågat om? 

 Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

Följdintervju 

Sammanfattning av föregående intervju 

 Sist berättade du..  intressant 

Har du funderat något mer över detta? 

 Kan man lära sig matematik på andra sätt? 

  I matteverkstan..arbetar man på något annat sätt där? 

 Kan du beskriva det? 


