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Sammanfattning 

Detta är ett forskningsarbete där jag har undersökt elevernas upplevelser av en läroboksstyrd- respektive 

problemlösningsbaserad undervisning. Dessutom har elevernas åsikter om viktiga aspekter för en stimulerande 

matematikundervisning undersökts. Empirin har samlats in genom kvalitativa intervjuer med elever i årskurs 2. 

Resultatet visar att eleverna inte alltid vet vad de gör på matematiklektionerna och att de har svårt att uttrycka och 

beskriva vad matematikämnet innebär. Eleverna uttrycker en önskan om att få en variation i undervisningen, där 

de får arbeta både individuellt och i grupp och med en mängd olika material och matematiska områden. Något 

som eleverna anser är viktigt är också att de får uppgifter med ett tydligt syfte och där det finns ett sammanhang 

att knyta an till.  
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Inledning 

PISA-undersökningen år 2012 (Skolverket, 2013b) samt TIMSS-undersökningen år 2011 

(Skolverket, 2012) visar att resultatet för svenska elevers kunskaper i matematik har 

försämrats betydligt under de senaste åren. Skolverket (2013a) beskriver PISA som en 

kunskapsutvärdering där syftet är att undersöka 15-åringars kunskaper i och attityder om 

matematik, läsförståelse och naturvetenskap. I Skolverkets (2013b) återgivning av PISA-

undersökningen kan det utläsas att 15-åringarna i Sverige hade ett genomsnittligt resultat som 

var betydligt lägre än OECD-genomsnittet. År 2003 låg Sverige högt över OECD-

genomsnittet så försämringen är av stor betydelse och endast 6 av OECD-länderna presterar 

sämre än Sverige år 2012 (Skolverket 2013b). TIMSS-undersökningen år 2011 (Skolverket, 

2012) visar att resultatutvecklingen i matematik i årskurs 8 har försämrats markant sedan år 

1995. Resultatnedgången i matematik bland svenska elever är ett faktum men vad de 

försämrade resultaten beror på och vilka åtgärder som behöver göras är inte lika självklart.  

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag träffat många elever som redan under sina 

första år i skolan stött på svårigheter i matematik, tappat motivationen och anser att matematik 

är tråkigt. När jag gick i skolan bestod matematiklektionerna av enskilt arbete i läroboken 

men tack vare att jag alltid tyckt att matematik är spännande och utmanande har min 

motivation bevarats, trots bristen på variation. Under lärarutbildningen har jag fått upp 

ögonen för att arbeta med problemlösningsbaserade metoder istället för en läroboksstyrd 

undervisning.  

Av den anledningen undersökte jag och Camilla Rapp (Nikku & Rapp, 2014) vad den tidigare 

forskningen säger om en läroboksstyrd undervisning, respektive en problemlösningsbaserad 

undervisning och vilka för- och nackdelar som finns med de båda metoderna. Utifrån 

resultatet i vårt konsumtionsarbete visar det sig att det finns för- och nackdelar med båda 

metoderna och att det är svårt att säga vilken av metoderna som är mest effektiv. En 

läroboksstyrd undervisning (även kallad traditionell) är lättarbetad, eleverna är vana vid 

arbetssättet och vet vad de ska göra på lektionerna men det finns en stor risk att eleverna får 

problem att använda matematik i andra sammanhang. En problemlösningsbaserad 

undervisning kan kräva mer tid och engagemang från läraren men eleverna lär sig samarbeta 

och diskutera sina tillvägagångssätt och lösningar. Resultatet (Nikku & Rapp, 2014) visade att 

det mest effektiva är att kombinera en läroboksstyrd och en problemlösningsbaserad 
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undervisning för att eleverna ska få möjlighet att ta till sig och lära sig fler matematiska 

kompetenser.  

Den tidigare forskningen som visar hur arbetssätten fungerar, vad eleverna lär sig genom de 

olika metoderna är intressant men vad tycker egentligen eleverna? Min ambition som framtida 

lärare är att utföra en så bra matematikundervisning som möjligt och därför är jag nyfiken på 

att ta reda på vad eleverna har att säga om de olika arbetsmetoderna och vad eleverna känner 

att de lär sig. Jag är också nyfiken på att ta reda på vad eleverna anser är viktigt under en 

matematiklektion, vad de tycker är kul och motiverande, vilka metoder och matematiska 

områden som de föredrar. Jag hoppas kunna väcka nya tankar om hur 

matematikundervisningen ska kunna förbättras för att på så sätt bidra till att kunna vända den 

negativa trenden som har lett till stora resultatnedgångar i matematikämnet.  
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Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med examensarbetet är att undersöka elevers uppfattningar om matematik och 

undervisningsmetoderna som de använder sig av på matematiklektionerna. Jag är också 

intresserad av att undersöka vad eleverna tycker är viktigt för att de ska uppleva att 

matematikundervisningen är stimulerande.  

Frågeställningar 

 Hur upplever eleverna en läroboksstyrd undervisning respektive 

problemlösningsbaserad undervisning?  

 Vilka aspekter är viktigast för en stimulerande matematikundervisning, enligt 

eleverna?  
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Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för detta arbete. Lev Vygotskij och 

det sociokulturella perspektivet på lärande kommer att presenteras. I följande avsnitt 

redovisas även vad styrdokumentet Lgr 11 säger om matematikundervisningen i grundskolan.  

Lev Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 
Lev Vygotskij (1896-1934) var en rysk psykolog som har fått stor betydelse för det 

sociokulturella perspektivet på lärande. Säljö (2000) beskriver att  

”en av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

mänskligt tänkande/handlande är således att man intresserar sig för hur individer 

och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Och just 

samspelet mellan kollektiv och individ är i fokus i ett sådant perspektiv. ” 

( Säljö, 2000, s. 18) 

Säljö (2000)  beskriver att det sociokulturella perspektivet anser att människor har flera 

begränsningar. Ett exempel som Säljö (2000) pekar på är att vi människor har en begränsad 

förmåga när det gäller minnet och att göra flera saker samtidigt. Trots att människor 

biologiskt sett inte har utvecklats mycket så har det skett stora förändringar när det gäller 

människors intellekt och kunskaper. Säljö (2000) menar att vi människor har utvecklats 

genom att skapa hjälpmedel för att hantera omvärlden. Han påpekar att just dessa hjälpmedel i 

form av redskap och verktyg har en speciell betydelse i det sociokulturella perspektivet. Såväl 

språkliga som fysiska verktyg som vi har tillgång till hjälper oss att förstå vår omvärld. De 

färdigheter som människan har utvecklat översförs till kommande generationer och tack vare 

interaktion mellan människor kan vi utnyttja det vi redan har uppfunnit och kan utvecklas 

vidare.   

Språket som viktigaste verktyg 

Imsen (2006) beskriver att människans utveckling stod i centrum för Vygotskijs teorier. Enligt 

Vygotskij (Imsen, 2006) går utvecklingen från det sociala till det individuella och det som 

utgör grunden för all intellektuell utveckling är sociala aktiviteter. Säljö (2000) menar att 

Vygoskij beskriver att det är tack vare interaktioner och samspel med andra människor som vi 

kan förstå vår omvärld. Vygoskij beskriver att barnet är som en lärling som deltar i sociala 

samspel som de vuxna redan är en del i. Det är genom kommunikation och språkanvändning 

som barnet blir delaktigt i dess omgivning och får företeelser förklarade. Ett barn kan göra 

saker på egen hand tack vare att barnet tidigare har gjort det i samspel med andra. Barnet blir 

på grund av detta beroende av den vuxne.  
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Imsen (2006) förklarar att Vygotskij menar att det mest betydelsefulla verktyget som vi 

människor använder för att socialisera oss är språket och talet är allra viktigast. Enligt Imsen 

(2006) menar Vygotskij att det är tack vare samspelet mellan människor som gör att 

människor utvecklar sitt självständiga tänkande. Redan innan barnet har lärt sig att prata 

kommunicerar den vuxne och barnet med hjälp av ögonkontakt, mimik och gester. Enligt 

Bråten (1998) beskriver Vygotskij att det finns olika former av språkbruk och att tidigt 

kommunikativt tal, så kallat tal för andra utvecklas mot ett inre tal, tal för mig själv. 

Vygotskij menar att den form av tal som barn i tidig ålder använder sig av är ett egocentriskt 

tal, då barnet pratar med sig själv, för att hjälpa sig igenom situationer. Detta egocentriska tal 

utvecklas sedan till ett inre tal och det lägger grunden för ett medvetande och förmågan till 

självreflektion. Imsen (2006) påpekar att det är viktigt att stimulera och uppmuntra barns 

egocentriska tal för att underlätta utvecklingen av det abstrakta tänkandet och språket.  

Den proximala utvecklingszonen 

Vygoskij (Säljö, 2000) ser människan som att hon ständigt befinner sig under utveckling och 

förändring. Människan har ständigt möjlighet att ta till sig ny kunskap med stöd av vad hon 

tidigare vet och kan. Barnet behöver en så kallad medierande hjälpare, menar Vygotskij 

(Säljö, 2000) som anser att barnet lär sig genom att göra det tillsammans med en vuxen eller 

någon annan som kan mer än barnet själv. Säljö (2000) beskriver att Vygotskij betonar att det 

är viktigt att se barnets potential till utveckling och inte enbart se den kompetens som de 

redan har. Det måste klargöras vad barnet kan själv på egen hand och vad barnet skulle klara 

av med hjälp och stöd. Dale (1998) problematiserar Vygotskijs proximala utvecklingszon och 

beskriver att det finns två nivåer i barnets utveckling. Den första är den aktuella nivån, det 

som barnet kan göra på egen hand. Den andra nivån är den nivå där barnet kan lösa uppgifter 

under vägledning av någon som kan mer än barnet själv. Mellan dessa två nivåer finns den 

proximala utvecklingszonen, enligt Vygotskij (Dale, 1998). Dale (1998) beskriver att 

Vygotskij förespråkar att ”pedagogiken måste orientera sig mot morgondagen i barnets 

utveckling och vända sig bort från gårdagen.” (Dale, 1998, s. 43)  

Vygotskij i praktiken 

Säljö (2000) pekar på att skolan har en avgörande roll och att det är viktigt med 

kommunikation i undervisningen för att barnet ska kunna utvecklas. Bråten (1998) menar att 

Vygotskij anser att undervisningen har en stor betydelse för en individs utveckling och att det 

allra viktigaste är samarbetet mellan den vuxne och barnet. Vygotskij ser barnet som aktiv i 

undervisningen och betonar att det är ett samarbete mellan den vuxne och barnet och att båda 
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parter bidrar med sina egna förutsättningar.  Strandberg (2006) beskriver att Vygotskij anser 

att undervisningen alltid ska rikta sig mot individens framtida utveckling. De skolor som ger 

möjlighet till mycket samspel mellan barn och vuxna kommer att ge barnet en stadig grund 

för fortsatt lärande och utveckling, menar Strandberg (2006). Strandberg (2006) beskriver 

vidare att Vygotskijs menar att interaktioner är ett kontinuerligt hjälpmedel som skapar en 

klassrumsmiljö där eleverna är aktiva, hjälper varandra och delar med sig av sina egna 

kunskaper. Strandberg (2006) beskriver att det som eleven inte har i sitt eget huvud ska eleven 

låna från en kamrat. Leken är den ledande undervisningskällan i förskoleåldern och gör att att 

barnet sträcker sig utöver sin aktuella utvecklingsnivå, menar Vygotskij (Strandberg, 2006).     

Matematikämnet enligt läroplanen 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011a) står det att undervisningen i skolan ska anpassas efter varje elevs 

förutsättningar, tidigare erfarenheter och behov. Undervisningen ska ha ett varierat innehåll 

och varierade arbetsmetoder, för att elever ska få en välbalanserad och fördjupad kunskap. 

Lärare ska med sin undervisning få elever intresserade och nyfikna på att lära sig mer i ämnet. 

Syftet med undervisningen i matematik är att bidra till att elever utvecklar kunskaper om 

matematik och om hur de kan formulera och lösa matematiska problem (Skolverket, 2011a).  

Elever ska också utveckla förmågan att avgöra vilka strategier och metoder som kan användas 

och dessutom kunna argumentera för sitt val. Med hjälp av konkret material ska eleverna 

kunna visa och förklara sitt tillvägagångssätt. Undervisningen i matematik ska få dem att 

förstå betydelsen av matematik i vardagen och inom andra ämnen i skolan (Skolverket, 

2011a). 

 

I Nikku och Rapps (2014) tidigare examensarbete visade forskningen att det var den 

läroboksstyrda undervisningen som dominerade matematikundervisningen i Sveriges skolor. 

Resultatet visade dock att undervisningen behöver vara varierad och att problemlösning 

krävdes för att eleverna ska få möjlighet till att lära sig alla de matematiska kompetenserna. I 

Lgr11 är det tydligt att problemlösning har stor betydelse för matematikämnet. I det centrala 

innehållet för matematik (Skolverket, 2011a) är nämligen problemlösning ett av de sex 

delmoment som elever ska undervisas i. För årskurs 1-3 är det centrala innehållet för 

problemlösning; strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer och matematisk 

formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer” (Skolverket, 2011a, 

s.64). I kommentarmaterialet för kursplanen i matematik (Skolverket, 2011b) står det att enkla 

situationer innebär sammanhang som elever kan relatera till och känner sig bekanta med. 
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Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt kommer centrala begrepp att presenteras och definieras. Tidigare forskning om 

läroboksstyrd och problemlösningsbaserad undervisning kommer att beskrivas och dessutom 

kommer forskning om motivation med inriktning på matematikämnet att presenteras.  

Definitioner 

Matematik 

Matematik är enligt NE (u.å. a) en abstrakt vetenskap som används för problemlösning och 

metodutveckling. NE (u.å. a) menar vidare att matematiken är generell, då den kan tillämpas i 

många olika sammanhang. Lgr 11 (Skolverket, 2011a) beskriver matematiken som en 

verksamhet som är kreativ, reflekterande och problemlösande.   

Matematiska kompetenser 

Samuelsson (2007) menar att det ska finnas en balans mellan förståelse och färdighet i 

matematikämnet. För att bli matematiskt kompetenta finns det, enligt Samuelsson (2007), sju 

olika kompetenser som elever måste utveckla.  De måste utveckla ett produktivt 

förhållningssätt som innebär att de kan se matematikens användningsområden och kunna 

använda matematiken i olika sammanhang. Genom ett helhetsperspektiv får elever kunskap 

om och kan se matematikens betydelse i ett historiskt, kulturellt och samhälleligt perspektiv. 

Med en begreppslig förståelse kan elever förstå innebörden och se sammanhang mellan 

matematiska begrepp och operationer. De ska också utveckla behärskande av procedurer för 

att kunna använda olika tillvägagångssätt beroende på situationen. Kommunikationsförmåga 

är en annan viktig kompetens som innebär att elever ska kunna diskutera och argumentera 

matematik. Med hjälp av en strategisk kompetens kan de formulera, presentera och lösa 

matematiska problem. Den sista kompetensen som Samuelsson (2007) beskriver är 

argumentationsförmåga. Den gör att elever kan reflektera över och förklara matematiska 

påståenden.  

 

Samuelsson (2007) menar vidare att det är lärarens ansvar att utforma undervisningen på ett 

sådant sätt att elever utvecklar samtliga kompetenser, genom att variera uppgifter och 

arbetssätt. Han beskriver hur lärare, genom sina undervisningsmetoder, kan bidra till att elever 

stimuleras till att utveckla olika många kompetenser. Samuelsson (2007) menar att vid 

individuellt arbete, där elever arbetar med proceduruppgifter använder de sig endast av en 

kompetens, nämligen behärskande av procedurer. Om lärare istället använder sig av ett 
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laborerande arbetssätt och låter eleverna diskutera i grupp används istället flera kompetenser i 

en och samma uppgift. 

 

Läroboksstyrd/ Traditionell undervisningsmetod  

Samuelsson (2010) tar upp att läroboksstyrd undervisning är när elever arbetar individuellt i 

en och samma lärobok. Läraren har gemensamma genomgångar där metoder och procedurer 

ifrån läroboken presenteras för eleverna. Läroboksstyrd undervisning är ett annat ord för 

traditionell undervisning, som är utformad på liknande sätt. Anledningen till att jag väljer 

begreppet läroboksstyrd undervisning är för att jag tycker att detta är ett tydligare begrepp 

som visar vad undervisningsmetoden innehåller och styrs av. Boaler (2011) beskriver att 

eleverna får arbeta med nästintill likadana räkneuppgifter som läraren tagit upp på 

genomgången. Skolverket (2015) påpekar att innehållet i en läroboksstyrd undervisning utgår 

i stor utsträckning från innehållet i läroboken. Läraren sätter upp mål för lektionen eller för 

veckan vilket innebär ett antal sidor i läroboken som eleverna ska göra klart. Efter 

genomgången hjälper läraren de elever som behöver hjälp med uppgifter. Lester och Cai 

(2010) beskriver att individuellt arbete i en lärobok, är det mest vanligt förekommande 

undervisningssättet. Skolverket (2015) förklarar att det är viktigt att läraren är medveten och 

kritisk vid valet av lärobok och till hur mycket läroboken ska få styra undervisningen. En 

lärobok som utger sig för att vara anpassad efter kursplanen i Lgr 11 (Skolverket, 2011a) 

täcker nödvändigtvis inte allt som eleverna behöver lära sig, menar Skolverket (2015).  

 

Problemlösningsbaserad undervisningsmetod 

En problemlösningsbaserad undervisning består av mestadels problemlösningsuppgifter. 

Mouwitz (2007) nämner att man genom problemlösning använder sig av olika matematiska 

metoder. Mouwitz (2007) jämför problemlösningsuppgifter med rutinuppgifter och menar att 

vid problemlösningsuppgifter räcker det inte att tillämpa de standardmetoder som eleverna är 

vana vid. Han menar vidare att om en elevs problemlösningsförmåga ska stimuleras ska 

uppgiften vid första mötet verka omöjlig att lösa. Verschaffel, De Corte och Lasure (Sepeng 

& Webb, 2012) menar att en uppgift i problemlösning kan vara en textuppgift, som är en 

skriftlig beskrivelse av en situation med ett matematiskt problem. Verschaffel et al. (1994) 

påpekar dock att det finns olika sorters textuppgifter och att en textuppgift där eleverna endast 

behöver välja rätt räknesätt inte nödvändigtvis stimulerar elevernas problemlösningsförmåga. 

Textuppgifter som är utformade så att eleverna får koppla sina kunskaper från det verkliga 
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livet till klassrumsmatematiken är problemlösningsuppgifter, menar Verschaffel et al. (Sepeng 

& Webb, 2012).  Dessa uppgifter fungerar som en länk mellan det abstrakta till det konkreta, 

menar de. På samma sätt beskriver Emanuelsson, Johansson och Rydinger (1991) att en 

problemlösningsuppgift blir en sorts brygga mellan vardagssituationer och den abstrakta 

matematiken. Emanuelsson et al. (1991) definierar problemlösning som ett instrument man 

nyttjar för att uppnå en matematisk förståelse. Kronqvist och Malmer (2005) menar att 

problemlösningsuppgifter fokuserar på elevers strategier och tillvägagångssätt. De anser att 

problemlösningsuppgifter ska ha som syfte att vidga barns tänkande genom utmanande 

uppgifter. Samuelsson (2008) beskriver att eleverna, genom undervisning i problemlösning, 

får möta olika matematiska problem som kan lösas med olika matematiska metoder. Eleverna 

får dessutom arbeta och diskutera problemen och tillvägagångssätten, både i smågrupper och i 

helklass.  

 

Motivation 

Enligt NE (u.å.a) är motivation det som påverkar en individs beteende mot olika mål. Det är 

motivationen hos en individ som styr hur vi agerar och den är anledningen till varför vi väljer 

att göra vissa saker i högre utsträckning än andra. Bråten (2008) tar upp att ”Motivation 

handlar om varför människor gör det som de gör, om varför de väljer det ena istället för det 

andra och om hur de engagerar sig i de aktiviteter som de väljer att ge sig i kast med (t.ex. hur 

uthålliga de är när utmaningar och svårigheter dyker upp)” (Bråten, 2008, s. 75). 

Nomp 

Enligt Kunskapsplattan (u.å. a) är Nomp ett matematikspel som eleverna kan spela på både 

datorn, surfplattan eller mobiltelefonen. Där finns uppgifter inom olika matematiska områden 

och med olika svårighetsgrad. Läraren kan välja uppdrag som är anpassade efter varje elev 

och eleverna får direkt återkoppling på sitt svar.  

Mattematchen  

Enligt Mattematchens hemsida (Mattematchen, u.å.a) är mattematchen en tävling i matematik 

för elever i årskurs 1-4 där klasserna tävlar om olika priser. Alla som tävlar får tillgång till ett 

inlärningsprogram som heter 10monkeys Math World, vilket är ett spel där eleverna samlar 

poäng när de utför olika uppgifter. 10monkeys kan spelas på både dator och surfplatta och 

eleverna får direkt återkoppling.  
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Kängurumatte 

NCM – Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM, u.å.a) beskriver att Kangourou 

Sans Frontières är en internationell rörelse som arrangerar en matematiktävling varje år. 

Kängurun – Matematikens hopp, som har initierats i Sverige, genomförs av NCM och 

avsikten är att väcka ett intresse för matematik genom spännande problem som eleverna ska 

lösa. Klasser får anmäla sig till kängurutävlingen som är i mars varje år men problemen har 

även som syfte att ligga till grund för andra matematiklektioner.   

Tidigare forskning 
Följande avsnitt kommer att beskriva vad tidigare forskning säger om 

problemlösningsbaserad undervisning, läroboksstyrd undervisning samt elevers motivation 

med fokus på matematikämnet.  

Problemlösningsbaserad undervisning 

Berggren och Lindroth (2011) menar att problemlösningsuppgifter i 

matematikundervisningen ökar elevers förståelse för nya matematiska samband och begrepp. 

Taflin (2007) tar upp problemlösningens fördelar och menar att lärare kan använda det som en 

drivkraft för att stimulera elever. Samtidigt får eleverna möjlighet till att bekanta sig med nya 

matematiska begrepp, tillvägagångssätt samt strategier, enligt Taflin (2007). Hagland, Hedren 

och Taflìn (2005) menar att problemlösningsbaserad undervisning utvecklar elevers förmåga 

att tänka kreativt, självständigt, logiskt, systematiskt och strukturerat. 

Utvecklande av matematiska kunskaper  

Samuelsson (2007) beskriver hur lärare, genom sina undervisningsmetoder, kan stimulera 

elever till att utveckla olika många matematiska kompetenser (se definition i tidigare avsnitt). 

I en studie av Samuelsson (2010) har han låtit två olika skolor, under fem år, arbeta med olika 

arbetssätt i matematikundervisningen för att kunna jämföra dessa arbetssätt. På den ena skolan 

använde lärarna endast traditionell undervisning och på den andra skolan använde de endast 

problemlösningsbaserad undervisning. Samuelsson (2010) beskriver hur eleverna på de olika 

skolorna har utvecklat de olika matematiska kompetenserna. Studien visar tydligt att olika 

undervisningsmetoder påverkar elevernas matematiska utveckling och kunskaper. 

Behärskande av procedurer är en kompetens som utvecklas i lika stor utsträckning vid båda 

arbetssätten. Däremot visade det sig att eleverna som deltog i den problemlösningsbaserade 

undervisningen utvecklade begreppslig förståelse, strategisk kompetens och 

argumentationsförmåga i större utsträckning än eleverna med traditionell undervisning. 

Samuelssons (2008) senare studie visade ett liknande resultat. I denna studie jämförde han 
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effekterna av tre olika undervisningsmetoder. Undervisningsmetoderna var en undervisning 

där eleverna arbetar individuellt, en läroboksstyrd undervisning och en 

problemlösningsbaserad undervisning. Samuelssons (2008) syfte var att undersöka vilken av 

metoderna som gav utmärkande framsteg när det gäller aritmetiska kunskaper men även 

elevernas motivation, självbild och ängslan inför matematikämnet. Resultatet utifrån 

Samuelssons (2008) studie visar att det inte var någon större skillnad mellan traditionell och 

problemlösningsbaserad undervisning när det gäller utvecklingen av de aritmetiska 

förmågorna. Vad gäller elevernas motivation och självbild visar däremot resultatet att en 

problemlösningsbaserad undervisning är det mest effektiva (Samuelsson, 2008). Elevernas 

inre motivation tycks öka när de får tillfälle att lära sig och diskutera matematik i grupper, 

enligt Samuelsson (2008). Samuelssons (2008) studie visar att när eleverna får möjlighet att 

diskutera matematik och lära sig av mer kunniga klasskamrater eller lärare bidrar det till en 

fördjupad kunskap och ökad motivation för matematikämnet.    

 

På liknande sätt har Boaler (2002) gjort en studie där hon gör en jämförelse mellan två skolor 

under tre år. En skola fick använda sig av traditionell undervisning på matematiklektionerna 

medan den andra skolan arbetade med öppna och omfattande projekt som varade i 2-3 veckor. 

Boaler (2002) beskriver hur elever som har arbetat med en läroboksstyrd undervisning 

presterade bra vid räkneuppgifter som de var vana vid. De hade dock svårt för att använda 

sina matematikkunskaper i vardagliga problem och att diskutera lösningar och metoder. 

Elever som istället fått arbeta med problemlösningsbaserad undervisning hade lättare för att 

använda sina matematikkunskaper i flera olika situationer. Genom detta arbetssätt hade de fått 

bättre förutsättningar för att förstå och kunna använda matematiska metoder. Studien (Boaler, 

2002) visar att elever som deltagit i en problemlösningsbaserad undervisning fick bättre 

resultat på de nationella proven, jämfört med elever som fått en traditionell undervisning. 

Verklighetsanknytning bidrar till realistiskt tänkande 

Solem, Alseth och Nordberg (2011) menar att en fördel med problemlösningsuppgifter är att 

de skapar ett konkret sammanhang. Solem et al. (2011) förklarar att ”för små barn är det 

lättare att svara på frågan ’Jag har 5 bollar och får 2 till, hur många har jag då?’ än att ta reda 

på vad 5+2 blir” (Solem et al., 2011, s.153). Undervisning med problemlösningsuppgifter ska 

enligt Hagland et al. (2005) ge elever förutsättningar till att kunna lösa matematiska problem, 

både i vardags- och yrkeslivet. Elever får då tillfälle att lära och samla på sig flera olika 

lösningsstrategier som de kan ha stor nytta av i olika framtida situationer. Vid 
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problemlösning, menar Hagland et al. (2005), att elever även får möjlighet att träna sina 

färdigheter och lära sig symbolspråket. På så sätt får de ett gediget begreppsförståelseförråd 

som de har nytta av i många andra matematiska sammanhang. 

 

Verschaffel et al. (1994) har studerat problemlösningsuppgifter i matematikundervisningen. 

De beskriver begreppet som en länk mellan det abstrakta i matematikämnet och verkliga 

händelser och vardagssituationer.  Syftet med deras studie var att undersöka elevernas 

förmåga att tänka logiskt och att koppla det matematiska problemet till en verklig 

vardagssituation. Verschaffel et al. (1994) lät eleverna lösa problemlösningsuppgifter som var 

uppbyggda på så sätt att de var tvungna att tänka sig in i hur situationen ser ut på riktigt, i det 

verkliga livet, för att kunna lösa den på ett korrekt sätt. Ett exempel på en sådan uppgift är;  

Steve har köpt 4 plankor som är 2,5m långa. Hur många plankor som är 1m kan 

han få om han sågar plankorna? (Verschaffel, De Corte & Lasure, 1994, s. 282, 

min översättning) 

Endast 13 % av eleverna tänkte realistiskt och insåg att de endast kan få 8 enmetersplankor på 

grund av att de endast går att få 2 enmetersplankor av en planka som är 2,5m lång. De flesta 

eleverna multiplicerade talen som de är vana vid att kunna göra och skrev att svaret blir 10.   

Efter att ha sammanställt elevernas svar på problemlösningsuppgifterna kom Verschaffel et al. 

(1994) fram till att eleverna har tendenser till att ignorera det de vet om det verkliga livet och 

istället räkna ut uppgifterna rent matematiskt, utan att ifrågasätta rimligheten. Verschaffel et 

al. (1994) menar att det är viktigt att matematikundervisningen innehåller verklighetsanknutna 

uppgifter som tvingar eleverna till att tänka realistiskt.   

Diskussionens betydelse för elevers lärande 

Sepeng och Webb (2012) har gjort en studie där de undersöker betydelsen av att diskutera 

under matematiklektionerna och främst när eleverna löser textbaserade 

problemlösningsuppgifter. Sepeng och Webb (2012) utförde ett förtest med en 

experimentgrupp och en annan grupp och sedan fick grupperna arbeta med olika 

problemlösningsuppgifter under sex veckor. Läraren presenterade uppgiften och eleverna fick 

utföra den men i experimentgruppen fick eleverna därefter diskutera lösningarna och 

strategierna i smågrupper, till skillnad från den andra gruppen. Efter sex veckor utförde 

Sepeng och Webb (2012) ett eftertest med de båda grupperna för att se om det hade skett 

några förändringar. Sepeng och Webbs (2012) resultat visar att experimentgruppen som fått 

chansen att diskutera sina lösningar och strategier presterade bättre på eftertestet än den andra 

gruppen. Diskussion som undervisningsmoment har stor betydelse för elevernas utveckling, 
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menar Sepeng och Webb (2012). De menar att när eleverna interagerar och kommunicerar 

med varandra fördjupar de sina matematiska kompetenser och lär sig mer. Eftertesterna visar 

också, enligt Sepeng och Webb (2012) att eleverna hade lättare för att se problemet från ett 

verklighetsperspektiv och koppla ihop klassrumsmatematik med vardagsmatematik. 

Mercer och Sams (2006) har gjort en studie där de tittar på elevers språk när de löser 

matematiska problem i grupp. Det visar sig att elever inte alltid vet vad som förväntas av dem 

i en matematisk diskussion. Mercer och Sams (2006) påpekar att elever måste lära sig hur 

man kan samtala mer effektivt vid gruppdiskussioner. Studien visar även att när lärare började 

vägleda och engagera eleverna förbättras diskussionernas effektivitet. Detta leder till att 

eleverna förbättrade resonemangs- och samarbetsförmåga och därmed ökar elevernas 

förståelse för och kunskaper i matematik, menar Mercer och Sams (2006).   

 

Klasskamraterna spelar stor roll för den enskilda elevens kunskapsutveckling och motivation i 

matematik, enligt Hagland et al. (2005). När elever tillsammans diskuterar en 

problemlösningsuppgift värderar och bedömer de varandras förslag på lösningar. Detta menar 

Hagland et al. (2005) gör att alla elever får möjlighet till att lära sig ny kunskap samt fördjupa 

den kunskap de redan har. Det är lättare för elever att värdera och bedöma klasskamraternas 

lösningar och tolkningar, än lärarens lösningar, menar Hagland et al. De menar att det har att 

göra med lärarens auktoritet samt att elever kan ha lättare att förstå varandra då deras ord- och 

begreppsförråd ligger på en liknande utvecklingsnivå.  

 

Black (2004) har gjort en studie för att se hur kvaliteten kan höjas i matematikundervisningen. 

Hon menar att det är viktigt att elever deltar muntligt i undervisningen för att få ta del av 

varandras metoder och lösningar och diskussionerna påverkar eleverna till att bli mer 

engagerade och motiverade. Black (2004) menar att även samtal mellan lärare och elev har 

stor betydelse för elevernas inlärningsprocess. 

 

Cederqvist (2009) har låtit eleverna göra problemlösningsuppgifter och uppgifterna krävde att 

eleverna diskuterade olika lösningar med sina klasskamrater samt att de tog del av varandras 

tankar. Hon märkte att detta arbetssätt gav henne mer tid till att lyssna på elevernas 

resonemang och hon fick möjlighet att ställa utmanande frågor till dem. Cederqvist (2009) 

upplevde att hon fick en klarare bild över elevernas matematiska kvalitéer. I studien framgår 
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också att eleverna föredrog detta arbetsätt framför det traditionella med anledning av  att de 

tyckte att det var roligare och mer lärorikt att arbeta med problemlösningsuppgifter. 

Elevers uppskattar varierad undervisning 

Myndigheten för skolutveckling (2007) skriver om tre nationella utvärderingar av 

grundskolan som gjorts år 1992, 1995 och 2003. Dessa utvärderingar visar att elever 

uppskattar en lärare som har höga förväntningar och tror på sina elever samt har en varierad 

undervisning. Den varierade undervisningen ska, enligt eleverna, bland annat innehålla enskilt 

arbete, diskussioner i grupp och genomgångar i helklass. När detta inte uppfylls och eleverna 

enbart får arbeta enskilt, menar Myndigheten för skolutveckling (2007) att det finns en risk 

för att eleverna tappar kontexten med uppgifterna. Vid den gemensamma diskussionen i 

klassrummet kan möjligheter för lärande på en djupare nivå skapas. En undervisning som inte 

är varierad eller präglas av problemlösning kan leda till att elever inte utvecklar tillräcklig 

matematisk kunskap, menar Berggren och Lindroth (2011). Samuelsson (2010) hävdar att 

endast en enskild undervisningsmetod inte kan hjälpa elever att utveckla alla matematiska 

kompetenser, utan lärare bör variera och blanda undervisningsmetoder för bästa resultat. 

Johnsen (2010) berättar om när en klass fick utföra en problemlösningsuppgift för första 

gången. Hon såg tydligt att de elever som vanligtvis upplevdes som svaga i matematiken inte 

visade några bekymmer med att lösa uppgiften. De elever som istället ansågs duktiga i 

matematikämnet fick problem. Detta visar på hur viktigt det är att undervisningen består av 

varierade uppgifter och arbetssätt, menar Johnsen (2010). 

Vägen till att bli problemlösare 

Löwing och Kilborn (2002) anser att arbetet med en problemlösningsbaserad undervisning är 

något som elever måste vänja sig vid, då det skiljer sig från andra undervisningsmetoder, både 

tillvägagångssätt och gruppkonstellationer. Ett bra sätt, menar Löwing och Kilborn (2002), är 

att börja med enkla varianter av problemlösningsuppgifter och sedan successivt öka 

svårighetsgraden. Löwing och Kilborn (2002) framhåller att elever måste ha rätt 

förutsättningar för att ta sig an problemlösningsuppgifterna. De menar att uppgifterna måste 

ligga på en nivå som är anpassad till deras grundkunskaper. En elev som har problem med 

grundkunskaperna i matematik kan annars lätt bli frustrerad och tappa intresset, menar 

Löwing och Kilborn (2002).  

 

Löwing och Kilborn (2002) hävdar att problem kan uppstå när elever får ta för mycket ansvar 

vid arbete med problemlösningsuppgifter, utan tillräcklig vägledning av lärare. Löwing och 
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Kilborn (2002) påpekar t.ex. att arbetet kan bli ineffektivt när eleverna ska konstruera egna 

matematiska problem på grund av att eleverna endast kan utforma problem de redan kan. 

Bergius och Emanuelsson (2012) framhåller att när elever får vara med och välja innehåll i 

uppgifter som rör problemlösning finns det en risk att elever väljer för basala uppgifter. Det är 

därför viktigt att läraren är involverad i valet uppgifterna för att elever ska bli utmanade och 

bli berikade av ny kunskap.  

 

Solem et al. (2011) anser att en problemlösningsuppgift i textform ställer andra krav än enbart 

matematiska kunskaper. Elever behöver läsförmåga, därför att de måste kunna tolka 

innebörden och förstå begrepp för att kunna genomföra uppgiften. Löwing och Kilborn (2002) 

tar också upp att det finns en risk att elever inte förstår uppgiften om språket är för svårt eller 

om beräkningarna är för komplicerade. Elever ska inte hindras i sin matematiska utveckling 

på grund av svårigheter i andra ämnen och lärarens bedömning av elevers matematiska 

kunskaper ska inte påverkas av dessa svårigheter. Solem et al. (2011) menar vidare att läraren 

inte ska undvika problemlösningsuppgifter med orsaken att de kan vara svårtolkade för elever, 

utan istället anpassa uppgifterna utifrån elevers nivå, genom att engagera sig och ge konkreta 

förklaringar. Lärare måste utforma uppgiften efter elevers förutsättningar för att de ska kunna 

lösa problemet. Hagland et al. (2005) tar också upp hur stor påverkan lärare har på elevers 

kunskapsutveckling och att det därför är en väsentlig arbetsuppgift att lärare väljer enkla, 

lämpliga frågor som passar problemlösningsuppgiften. Lärare behöver både didaktiska 

kunskaper och ämneskunskaper för att kunna undervisa i problemlösning menar Hagland et 

al. (2005). En lärare har då förmågan att konstruera ett matematiskt problem som kan varieras 

och anpassas till olika svårighetsgrader och på så sätt kan alla elever inkluderas och få 

utmaningar från ett och samma problem.  

Välfungerande undervisning i problemlösning 

Hagland et al. (2005) menar att lärare ska skapa miljö för lärande där engagemang för 

matematikämnet kan förmedlas. För att arbetet med problemlösning ska bli meningsfullt, 

poängterar Löwing och Kilborn (2002), att det är viktigt att lärare är medvetna om sitt syfte 

och mål med den problemlösningsbaserade undervisningen. Vid problemlösning gäller det att 

lärare utmanar, uppmuntrar och gradvis ökar ambitionsnivån för att elever ska bli goda 

problemlösare. 
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Hagland et al. (2005) tar upp tre punkter som lärare ska beakta när de organiserar arbetet med 

problemlösning, dessa är presentation av problemlösningsuppgiften, elevers arbete med 

problemlösningsuppgiften och gemensam helklassdiskussion. Lärarens introduktion blir 

starten för problemlösningsuppgiften och eleverna måste förstå vad problemet innebär och 

vad det går ut på. Hagland et al. (2005) ger förslag att eleverna till en början kan jobba 

individuellt för att kunna sätta sig in i problemet på egen hand, innan de delas in i grupper och 

diskuterar varandras lösningar. Lärarens uppgift under lektionen är att se till att alla elever 

medverkar i lösningsprocessen och att alla får möjlighet till att komma med förslag och 

tankar. Det är viktigt att läraren uppmärksammar elevernas lösningar för att varje elevs 

självförtroende ska stärkas. Till sist, menar Hagland et al. (2005) att det är viktigt att ha en 

helklassdiskussion där de olika grupperna får berätta sitt tillvägagångssätt och sitt 

lösningsförslag. Elevernas olika lösningar utgör grunden till att klassen kommunicerar och ger 

återkoppling till varandra.  

Läroboksstyrd undervisning 

I rapporten för TIMSS-undersökningen år 2007 (Skolverket 2008) kan man läsa resultatet av 

enkätundersökningen som lärare, elever och rektorer svarat på. Mer än 90 % av eleverna i 

årkurs 4 och årkurs 8 uppger att läraren använder en eller fler läroböcker som huvudsaklig 

grund för lektionerna i matematik. Det har blivit allt vanligare att elever arbetar enskilt på 

matematiklektionerna, framhåller Myndigheten för skolutveckling (2007) som har granskat 

tre nationella utvärderingarna. Utvärderingen från 2003 visar att 79 % av eleverna i årskurs 9 

svarade att de oftast arbetar enskilt på lektionerna. Den visar att gemensamma genomgångar 

och diskussioner har minskat sedan utvärderingen år 1992. Karlsson (2012) har varit 

projektledare för en forskningsstudie från Södertörns högskola och resultatet därifrån visar 

däremot att endast 13 % av de tillfrågade högstadielärarna anser att deras 

matematikundervisning styrs av läromedel. Utifrån Löwings (2004) observationer i olika 

klasser i grundskolan har hon märkt att läroboken är ett framträdande arbetssätt som styr 

lektionerna och lärares planering. 

Läroboken styr undervisningen och ger läraren stöd 

Karlsson (2012) beskriver hur lärarna har berättat i forskningsstudien att de låter läromedlet 

styra undervisningen på grund av tidsbrist. De menar att de inte har tid till att hitta andra 

arbetssätt och uppgifter. De uttrycker att det är svårt att tyda och förstå de övergripande målen 

i Lgr 11 och därför anser de att läromedlet är pedagogiskt bra att följa. Wirth (2007) beskriver 

hur han, som nybliven lärare, gjorde som många andra och lät läromedlet styra 
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undervisningen. Han berättar att elever arbetade flitigt och lärde sig mycket men att han inte 

tyckte om att läromedlet styrde allt och att han inte använde sig av andra, mer givande 

metoder. Wirth (2007) tycker att lärare kan använda en lärobok men att den inte ska styra hela 

undervisningen. Han menar vidare att läromedlet kan vara ett stort stöd för lärare och att den 

kan användas som undervisningsmall. Genom att ta del av läromedlets uppgifter och övningar 

kan lärare t.ex. omforma dem och utföra dem på ett mer varierat sätt. Löwing och Kilborn 

(2002) påstår också att det flesta lärare behöver ett visst stöd från läromedlet. De menar dock 

att om beroendet är för stort är det troligtvis på grund av att lärarens utbildning inte gett 

tillräckligt med verktyg för att våga frigöra sig från läromedlet.   

Föreställningen om att arbeta i sin egen takt innebär individualisering 

Karlsson (2012) beskriver att lärarna känner sig trygga med läromedlet och att det är enkelt att 

individualisera, vilket innebär att anpassa undervisningen efter varje elevs behov. Enligt 

Solem et al. (2011) är ett vanligt sätt att anpassa undervisningen att elever, utifrån sina 

matematiska kunskaper, får följa olika svårighetsnivåer i läroboken. När det talas om den 

individuella undervisningsformen, menar Skolverket (2003) att elever arbetar enskilt i samma 

lärobok, i sin egen takt. Med en sådan individuell undervisningsform är det lätt att tro att den 

är individualiserad och anpassad till varje individ men så är sällan fallet. Enskilt arbete i 

läroboken är ingen garanti för att undervisningen blir individualiserad, enligt Myndigheten för 

skolutveckling (2007). 

Undervisning som leder till memorering 

Lester och Cai (2010) belyser att den individuella undervisningsformen är den vanligast 

förekommande men menar att det inte finns någon forskning som stödjer att detta 

undervisningssätt är positivt för elevers kunskapsinlärning. Boaler (2011) tar upp sin oro över 

att den läroboksstyrda undervisningen som i stora drag innebär att lektionen börjar med att 

läraren har genomgång på tavlan och eleverna lyssnar. Eleverna får sedan arbeta med 

nästintill likadana räkneuppgifter som tagits upp på genomgången. Boaler (2011) menar att 

vid sådan undervisning lär sig elever att de inte behöver tänka på matematiklektionerna, utan 

att det räcker med att de kopierar hur läraren gjort. Detta undervisningssätt bidrar, enligt 

Boaler (2011), till ett passivt lärande då elever memorerar de olika metoderna istället för att 

lära sig att ifrågasätta och lösa olika problem. De elever som fått den typen av undervisning 

lägger sällan tid till att försöka förstå matematikuppgifterna. Solem et al. (2011) framhåller att 

det finns en risk att elever inte utvecklar en förståelse för att kunna använda sina matematiska 

kunskaper i ett annat sammanhang om de endast upprepar och memorerar lärares förklaringar 
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och tillvägagångssätt. De påpekar också att det är betydelsefullt att elever utvecklar 

talförståelse, anpassningsbara tillvägagångssätt och kännedom om matematikämnet. Detta 

leder till att elever får en fördjupad förståelse och kan lösa uppgifter utan att metoden är given 

från början, menar Solem et al. (2011) 

Tyst räkning 

I den individuella undervisningsformen förekommer sällan samtal som utvecklar 

begreppsförståelsen och olika strategival. Undervisningen får inte enligt Ahlström et al. 

(1996) enbart styras av att elever sitter och räknar i läroboken eftersom det inte utvecklar 

tillräckliga matematiska kunskaper hos eleverna. De menar vidare att med ett varierat 

undervisningssätt kan elevers olika behov tillgodoses, vilket kan vara svårt att åstadkomma 

om läraren enbart utgår från läroboken. 

 

Wirth (2007) förklarar att vid läroboksstyrd undervisning arbetar elever individuellt, vilket 

gör att de inte får tid och tillfälle att diskutera och samtala om matematik. Genom att samtala 

om strategier och metoder kan eleven få en bredare förståelse och tillgång till flera metoder än 

vad läroboken erbjuder, menar Wirth (2007). I matematikdelegationens betänkande (SOU 

2004:97) beskrivs det hur en undervisning i matematik som till större del består av tyst 

räkning kan vara skadlig för elevers utveckling. I den nationella utvärderingen av grundskolan 

år 2003 (Skolverket, 2004) nämns det att en möjlig förklaring till varför enskilt arbete ofta 

förekommer kan vara skolans egen tydning av läroplanens text om elevansvar och 

elevinflytande. 

Lärarens begränsade insyn 

Wirth (2007) nämner att läromedlet riskerar att bli en tävling bland elever, om vem som 

hunnit längst i läroboken. Det leder till att elever ofta stressar igenom uppgifterna och därför 

inte tar sig tid till att reflektera hur de tänkte och vad de har lärt sig. Löwing (2004) upptäckte 

under sina observationer att lärare hade ett större fokus på att elever skulle klara ett visst antal 

uppgifter, än att de istället skulle få en djupare förståelse för det matematiska innehållet.  

 

Wirth (2007) beskriver att elever som får en läroboksstyrd undervisning riskerar att göra 

systematiska fel när de räknar ut en räkneuppgift. På grund av att lärare bara ser ett svar i 

läroboken kan inte läraren veta eller förstå hur eleven räknat ut uppgiften eller hur eleven 

tänkt. Wirth (2007) menar att ”problemet är att läraren inte får fortlöpande tillgång till den 
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helt nödvändiga informationen om barns aktiviteter och tankar när undervisningen baseras på 

att barnen räknar i sina böcker och var en för sig” (Wirth, 2007, s.71).  

 

Wirth (2007) hävdar att det kan bli felaktigheter vid bedömningen om läromedlet styr 

undervisningen. Rätt svar betyder inte allt, utan lärare måste också förstå vilka räknestrategier 

eleven använder för att kunna avgöra vilken matematisk nivå eleven ligger på. En elev kan få 

alla rätt på uppgifterna genom att använda en enkel strategi som t.ex. räkna på fingrarna 

medan en annan elev kan använda en mer komplicerad räknestrategi men göra fel av misstag.  

Detta menar Wirth (2007) är svårt för lärare att avgöra genom att endast rätta uppgifterna i 

läroboken. Afamasaga-Fuata’i (2008) tar upp vikten av att diskutera med elever om deras 

matematiska svar vid uträkningar. Hon poängterar att det är speciellt väsentligt vid felaktiga 

svar och att lärare ska ta dessa chanser till att starta matematiska dialoger. Dessa samtal kan 

även ske mellan eleverna själva när de arbetar i par, detta för att få tillfälle till att utbyta idéer 

och lyssna på varandra. 

Motivationens betydelse med fokus på matematik 

Skolverket (2003) poängterar att motivation till att lära sig matematik hänger ihop med 

elevers förståelse. Utan förståelsen är det svårt att bevara motivationen inför matematikämnet. 

TIMSS-undersökningen år 2011 (Skolverket, 2012) visar också att det finns samband mellan 

elevernas resultat och deras attityder till ämnet. De menar att elever som gillar matematik och 

har ett högt självförtroende ofta presterar bättre. Svenska elever tillhör dem som anser att 

matematikämnet inte är betydelsefullt och de har svårt att se dess användningsområde, menar 

TIMSS 2011 (Skolverket, 2012). 

 

Boaler (2002) beskriver hur en lärares undervisningsmetoder kan ha inflytande på elevers 

förmåga för självlärarande och motivation. En undervisning där elever känner sig engagerade 

och motiverade främjas av att det finns en variation av olika undervisningsformer och 

arbetssätt, exempelvis att elever får arbeta både individuellt och i grupp, menar Skolverket 

(2003). Elever behöver ha större utmaningar och även matematikuppgifter som går att koppla 

samman med deras vardag för att de ska få en verklighetsanknytning. Elever som fått ta del av 

en varierad undervisning, har enligt Myndigheten för skolutveckling (2007), fått ett ihållande 

intresse för matematik. Ett öppet klimat där lärare och elever tillsammans kan diskutera och 

reflektera över matematiska uppgifter, menar Skolverket (2003) påverkar också elevers 

engagemang positivt inför att lära sig. När lärare tittar på matematikuppgifterna är det viktigt 
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att svårighetsgraden är anpassad efter eleverna men att de kan lösa uppgifterna med en viss 

ansträngning. Sådana uppgifter utmanar nämligen eleverna och bibehåller deras motivation, 

enligt Skolverket (2003).  

 

Samuelsson (2010) anser att problemlösningsbaserad undervisning stimulerar elevers intresse 

och lust för matematik, jämfört med traditionell och individuell undervisning. Löwing och 

Kilborn (2002) påpekar att matematikinlärning inte är något som sker automatiskt, utan att det 

krävs hårt arbete. För att bli goda problemlösare menar Löwing och Kilborn (2002) att det är 

viktigt att elever tror på sina matematiska förmågor och att lärare vägleder dem genom olika 

tillvägagångssätt. För att elever ska kunna tro på sina matematiska förmågor krävs det att de 

har motivation och tålamod. Många elever saknar dock tillräckligt med tålamod och på grund 

av det, menar Löwing och Kilborn (2002), att lärare upplever det lättare att utgå från en 

läroboksstyrd undervisning, där elever känner sig trygga med läromedlet.  

Bevara motivationen genom en varierad undervisning 

Elever behöver sällan motiveras för matematikämnet under de första skolåren, hävdar Bergius 

och Emanuelsson (2012). Elever visar då matematiskt kunnande och intresse, vilket är en 

central utgångspunkt för fortsatt matematiklärande. Bergius och Emanuelsson (2012) hävdar 

att elevers intresse och lärande ökar, när de får undervisning utformad genom lek, utforskande 

och samspel. De poängterar också att det är viktigt att elever får samtala och reflektera. När 

elever får berätta om sina bästa och mest lärorika lektioner väljer många att nämna arbete med 

problemlösningsuppgifter i grupp med efterföljande redovisning inför klassen, menar 

Skolverket (2003). Eleverna menar att de på så sätt får idéer om hur de kan tänka när de 

räknar ut olika uppgifter och att det ibland är lättare att lära sig när kompisar förklarar, än när 

en lärare gör det. För att matematikundervisningen ska vara framgångsrik, menar Bergius och 

Emanuelsson (2012), är det viktigt att lärare uppmuntrar elever och gör dem medvetna om 

deras matematiska förmågor.  

 

Elevers känsla av utmaning när de löser matematiska problem kan leda till att elevers lust för 

att arbeta med matematik ökar. Detta menar Hagland et al. (2005) kan bidra till att elever blir 

mer motiverade till att lära sig mer matematik. Elevers självförtroende stärks och de får insikt 

i att de kan mer än vad de tror, om de får möjlighet till att lösa problem där lösningsstrategin 

inte är uppenbar.  
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Metod 
I denna metoddel förtydligar jag mitt val av metod och orsakerna till att jag valde denna. Jag 

beskriver mitt urval, mitt genomförande, hur jag valde att analysera min empiri samt redogör 

för forskningsetiska överväganden som jag har gjort. Avslutningsvis kommer jag 

problematisera mitt val av metod i en metoddiskussion. 

 

Val av metod 

Bryman (2011) beskriver skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Han menar att 

kvantitativ forskning inriktar sig på statistik med siffor och diagram medan kvalitativ 

forskning är mer intresserad av ord och redovisningar i textform. Mitt syfte var att ta reda på 

elevernas uppfattningar om matematikämnet och arbetsmetoderna på lektionerna. Hade jag 

valt att använda en kvantitativ forskningsmetod som t.ex. en enkätundersökning hade jag inte 

kunnat få ut tillräckligt djupa och utförliga svar från eleverna. Kvalitativ forskning får kritik 

för att resultatet i stor utsträckning bygger på forskarens uppfattningar om vad som är viktigt 

och betydelsefullt, menar Bryman (2011). Trots detta valde jag en kvalitativ forskningsmetod, 

på grund av att jag ville få reda på elevernas uppfattningar och åsikter. Jag valde att använda 

mig av vad Bryman (2011) kallar kvalitativa intervjuer. Bryman (2011) beskriver att en 

kvalitativ intervju är en kvalitativ insamlingsmetod där tyngden ligger på intervjupersonernas 

egna uppfattningar och ståndpunkter. Bryman (2011) påpekar att det finns olika sorters 

kvalitativa intervjuer, som fungerar på olika sätt. Den metod jag valde att använda är vad 

Bryman (2011) beskriver som en semistrukturerad intervju, vilket innebär att intervjuaren har 

förberett frågor som är relevanta för det som ska undersökas men att intervjuaren inte är 

bunden av frågorna. Bryman (2011) beskriver att intervjuaren kan ställa frågorna i olika 

ordning, intervjun kan röra sig i olika riktningar och följdfrågor är vanligt förekommande. Av 

tidigare erfarenheter visste jag att det kan vara svårt att förstå vad eleven försöker berätta och 

för att få ett sammanhang behövs det kontroll- och uppföljningsfrågor.  

 

Urval 

Bryman (2011) beskriver olika sorters urval när det kommer till kvalitativa intervjuer och det 

jag har valt är ett strategiskt urval, eller som Bryman (2011) benämner det; ett målinriktat 

urval. Ett målinriktat urval innebär att forskaren gör ett strategiskt val av intervjupersoner för 

att det ska stämma överens med forskningsfrågorna, menar Bryman (2011). Med anledning av 

att jag önskade att intervjua elever som arbetar med olika undervisningsmetoder har jag gjort 
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ett strategiskt val och valt ut två olika klasser, på två olika skolor, som jobbar på olika sätt. 

Mitt syfte och mina forskningsfrågor hade inte blivit besvarade om jag inte hade valt ut 

intervjupersoner som arbetar med de undervisningsmetoder som jag ville undersöka. I den ena 

klassen, belägen i en mellanstor stad i Sverige, arbetar klassen enbart med en läroboksstyrd 

undervisning och i den andra klassen, belägen i en småstad i Sverige, använder de inte någon 

lärobok alls, utan arbetar med en problemlösningsbaserad undervisning. Samtliga elever som 

jag intervjuade går i årskurs 2. I den ena klassen har jag tidigare haft verksamhetsförlagd 

utbildning och eleverna i klassen känner mig. Klassen på den andra skolan har jag anknytning 

till men eleverna i klassen har inte tidigare träffat mig.  

Bryman (2011) påpekar att det är tidskrävande att förbereda, genomföra och analysera 

kvalitativa intervjuer. Av den anledningen och på grund av arbetets omfattning, valde jag att 

intervjua fyra elever i varje klass. Jag ansåg att jag skulle kunna få en tillräcklig bild av 

elevernas upplevelser av matematik och klassens arbetsmetoder, trots att jag endast 

intervjuade fyra elever i klassen. 

För att få utföra intervjuerna med eleverna behövde jag få elevernas och dessutom deras 

vårdnadshavares godkännande. Eleverna fick hem en medgivandeblankett (Bilaga 1) till sina 

vårdnadshavare där det stod beskrivet vad mitt syfte var och en talong som de kunde ge sitt 

godkännande på. När jag hade fått godkännande av vårdnadshavarna pratade jag med varje 

enskild elev och frågade om eleven ville delta i intervjuerna eller inte. För att göra ett rättvist 

urval av de elever som ville delta skrev jag namnen på eleverna på små lappar och lottade 

fram vilka jag skulle intervjua. 

Genomförande 
Innan jag intervjuade eleverna sammanställde jag en intervjuguide (Bilaga 2) med relevanta 

frågor utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. För att få varje elevs uppfattningar, utan att 

eleverna skulle påverkas av varandra valde jag att utföra mina intervjuer med en elev i taget. 

Jag och eleven satte oss i ett närliggande grupprum där vi inte riskerade att bli störda eller 

avbrutna, medan de andra i klassen hade lektion. Jag använde mig utav min intervjuguide men 

var lyhörd för elevernas svar och ställde även andra frågor, utan att tappa fokus på ämnet. 

Jag spelade in mina intervjuer för att kunna koncentrera mig på vad eleven berättade och för 

att kunna lyssna på intervjuerna efteråt. Genom att transkribera intervjusvaren var det lättare 

att analysera svaren och ta med delar av intervjusvaren i mitt arbete. Transkribering är en 

process som tar mycket tid, varnar Bryman (2011) och han förklarar att det kan ta omkring 5-
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6 timmar att transkribera en timmes intervju. Av erfarenhet visste jag att många elever snabbt 

tappar fokus och därför var det viktigt att se till att intervjuerna inte blev för långa. 

Intervjuerna blev i genomsnitt ca 20 min långa, vilket var lagom för att eleverna inte skulle 

tappa koncentrationen och det räckte för att få svar på mina frågor. 

Analys 
Efter att ha transkriberat alla intervjuer blev det dags att analysera det omfattande 

textmaterialet. Bryman (2011) beskriver att en kvalitativ dataanalys kan uppfattas som 

överväldigande på grund av den stora mängden data. Dessutom finns det inte lika tydliga 

metoder för hur en kvalitativ dataanalys ska gå till, till skillnad från en kvantitativ analys 

menar Bryman (2011). Den kvalitativa dataanalys som jag använde är en tematisk analys. 

Bryman (2011) menar att den tematiska analysen är ett av de vanligaste sätten när det gäller 

kvalitativa data och innebär att författaren strävar efter att söka teman i sitt textmaterial. 

Kodning är en central process vid en kvalitativ dataanalys, vilket innebär att textmaterialet 

läses medan viktiga kommentarer uppmärksammas och notiser skrivs i marginalerna 

(Bryman, 2011). Jag läste mitt textmaterial flera gånger och markerade intervjusvar och 

begrepp som kändes relevanta och intressanta och skrev kortfattade notiser i marginalerna. 

Bryman (2011) beskriver att kodningen utförs successivt. När jag hade gjort notiser i 

marginalerna till allt transkriberingsmaterial skrev jag ut dem i pappersform för att lättare 

kunna analysera vilka koder som kunde paras ihop och vilka som återkom i flera av 

intervjuerna. Jag valde olika färger och markerade de notiser i marginalerna som hörde ihop. 

De kommentarer som hade samma färg utgjorde ett gemensamt tema. Bryman (2011) påpekar 

att vissa författare anser att ett tema är detsamma som en kod medan andra menar att en grupp 

koder utgör ett tema. Det sistnämnda alternativet gäller min kvalitativa dataanalys. Mina 

teman innehåller en grupp koder som rör samma område. Bryman (2011) beskriver att det är 

nödvändigt att klippa och klistra in de avsnitt ur textmaterialet som hör ihop och det var nästa 

steg i mitt analysarbete. Jag kopierade delar ur intervjuerna som tillhörde ett visst tema och 

klistrade in dessa tillsammans i ett eget dokument. Jag var noggrann med att markera vilket 

avsnitt som vilken elev hade sagt. Tack vare det nyskapade dokumentet hade jag de viktiga 

avsnitten samlade och jag riskerade inte att missa något. Jag upptäckte att det fanns många 

teman men att materialet var tunt och många av temana hade gemensamma teman i sig. Jag 

valde därför att skapa tre huvudteman och sedan samla flera, mindre subteman under dessa 

huvudteman. Tack vare mitt val av huvudteman och subteman blir resultatet överskådligt och 

tydligt.  
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Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådet (1990) har rekommendationer när det gäller forskningsetiska principer inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och jag har i mitt arbete följt dessa principer 

noggrant. Vetenskapsrådet (1990) och Bryman (2011) menar att det finns fyra etiska principer 

att ta hänsyn till i forskningen. Dessa principer och krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (1990) förklarar att informationskravet innebär att 

deltagarna i studien, i detta fall eleverna jag intervjuar men även deras vårdnadshavare, ska bli 

informerade om undersökningens syfte och metoder. Deltagarna ska även få information om 

att de har rätt att avstå från att vara med och att de när som helst kan ändra sitt beslut om att 

vara med. En elev som från början ville bli intervjuad, ångrade sig och ville inte vara med 

längre. Jag lottade då fram en ny elev att intervjua.  

Det andra kravet är samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna själva ska få bestämma om 

de vill delta i undersökningen eller inte, menar Bryman (2011). Eleverna måste bli 

informerade om att de ska delta i en forskning och de måste ha förståelse för vad det innebär 

för dem som individer. Vetenskapsrådet (1990) förklarar att när forskning ska utföras på barn 

under 15 år, som i detta arbete, måste dessutom vårdnadshavare godkänna att deras barn 

deltar i studien. Av den anledningen gav jag ut en medgivandeblankett som elevens 

vårdnadshavare skulle skriva under. Skulle barnet sätta sig emot och inte vilja delta måste 

detta respekteras, trots samtycke från vårdnadshavare.  

Den tredje principen som Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (1990) tar upp är 

konfidentialitetskravet. Det innebär att insamlingsmaterialet och uppgifterna om deltagarna 

ska behandlas med försiktighet. I detta fall innebär det att jag inte får dela med mig av 

insamlingsmaterialet till någon annan. Det innebär också att jag inte får nämna elevernas 

riktiga namn i mitt arbete. Av den anledningen har jag valt att fingera namnen på skolorna och 

elevernas namn. Jag har även fingerat namnen som nämns i intervjucitaten.  

Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet som innebär att de insamlade uppgifterna 

endast får användas för forskningsändamålet och inte något annat (Bryman, 2011). Det 

innebär att min insamlade data endast får användas till detta arbete, inte i något annat 

sammanhang. Efter avslutat examensarbete kommer ljudinspelningsfilerna tas bort och annat 

material som kan avslöja elevernas identitet kommer att förstöras och kastas.  
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Metoddiskussion 
Ett problem som uppstod under min insamling av empirin var att några av eleverna pratade 

väldigt mycket och svarade utförligt på mina frågor medan andra elever hade svårt att 

uttrycka sig och svarade fåordigt. Bryman (2011) förklarar att en fördel med 

semistrukturerade intervjuer, som jag använde mig av, är flexibiliteten. Trots en förberedd 

intervjuguide är det tillåtet att gå ifrån ordningen på frågor och ställa andra frågor som knyter 

an till det intervjupersonen sagt. Valet av semistrukturerade intervjuer var både en för- och 

nackdel för min del. På grund av att jag uppmärksammade att eleverna upplevde mina frågor 

som svåra började jag ställa fler kortsvarsfrågor, vilket var ett misstag. På grund av det fick 

jag ännu kortare svar från eleverna och det gjorde det svårt att hitta betydelsefulla, intressanta 

citat till min resultatdel. Min osäkerhet som intervjuare gjorde att jag gick ifrån min 

förberedda intervjuguide med öppna frågor. Trots att jag gick miste om intressanta svar och 

tankar från vissa av eleverna tycker jag att mina spontant ställda frågor också hjälpte till att få 

djupare svar av andra elever.  Trots mina misstag som ny intervjuare har jag lyckats få fram 

ett intressant resultat med många spännande och ärliga citat från eleverna.  

Jag valde att döpa eleverna till elev 1-4 och sedan skriva ut vilken skola de gick på, skola 1 

eller skola 2. Jag valde att döpa eleverna till olika siffror, för att undvika att sätta fingerade 

namn som hade väckt tankar om vilka elever som var flickor eller pojkar. Det hjälpte mig att 

dra vissa slutsatser om vad eleverna på skola 1 berättade och vad eleverna på skola 2 

berättade. 

Bryman (2011) beskriver en viss kritik mot kvalitativ forskning. På grund av att det är 

forskaren som själv väljer vad som tas upp, bygger resultatet på forskarens uppfattningar om 

vad som är betydelsefullt och relevant. Genom mina intervjuer har jag fått höra elevers 

intressanta svar om matematikundervisningen och dess metoder och jag har utefter det valt ut 

det jag anser är relevant för mitt syfte och mina frågeställningar. Någon annan som hade 

utfört studien på samma sätt kanske hade valt att ta med något annat eller utesluta något som 

jag har valt att ta med.  

Med anledning av att jag endast har intervjuat åtta elever, fyra i varje klass är det svårt att 

generalisera att elever i allmänhet anser samma sak. Bryman (2011) beskriver att resultaten 

från en kvalitativ forskning inte är till för att generalisera med resten av populationen, utan att 

den istället ska generaliseras till teorier.  
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Resultat 
I det här avsnittet besvaras frågeställningarna utifrån de intervjuer som har genomförts. 

Intervjuerna visar att elevernas tankar kan delas in i tre olika huvudteman, nämligen; Elevers 

uppfattningar om matematikämnet, Upplevelser av arbetsmetoderna och Viktiga aspekter till 

en stimulerande undervisning. Varje huvudtema är uppdelat i flera subteman för att få en 

tydlig bild av resultatet. Den kursiverade texten inom parentes är intervjuarens. Namnen som 

nämns i citaten är fingerade.  

Elevers uppfattningar om matematikämnet 
I följande huvudtema redovisas elevernas känslor och tankar om matematikämnet. Det 

kommer även att beskrivas hur eleverna känner sig och vad de fokuserar på under 

matematiklektionerna. 

Positiva och negativa attityder 

Matematik är ett ämne som väcker många känslor hos eleverna. Vissa elever uttrycker sig 

positivt:  

Matte är mitt favoritämne. Jag tycker att det är roligt att tänka ut alla saker i 

matte, som typ mattetal. /…/ Ja, jag tycker väldigt mycket om matte och jag 

skulle vilja jobba med det typ varje dag i skolan. Jag får typ hoppas, ”hoppas det 

står matte, hoppas det står matte!” så tänker jag ibland. – Elev 4, Skola 1. 

För att det finns så många roliga sätt att lära matte på och det gör att matte blir 

roligt. – Elev 2, Skola 1. 

Andra elever är inte lika förtjusta i matematikämnet:  

Matte är tråkigt. (Vad är det som är så tråkigt då?) Allt! (Kan du berätta lite mer. 

Varför är det tråkigt?) Ähh för det är matte. (Jaa men vad är det som är så 

tråkigt med matte då?) Ähh att räkna. – Elev 1, Skola 1. 

Motivation är en viktig aspekt när det kommer till matematikämnet och många gånger hänger 

motivationen samman med förståelsen. 

Det är roligt ifall man förstår för ibland, först när jag började 2an, då förstod jag 

inte allt matte. Då tyckte jag matte var jobbigt. Men nu när jag har vant mig lite 

med vilken matte vi jobbar med så börjar jag förstå mer vad man, ähh, vad ni 

menar. – Elev 2, Skola 1. 

Ähh joo men ibland är det ganska kul. (Okej, och ibland inte?) Nej, för ibland är 

det jättesvårt! – Elev 1, Skola 2.  
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Men om motivationen är tillräckligt stark blir motgångarna spännande utmaningar istället för 

hinder och svåra kamper. Det kan dessutom bli till ett fritidsintresse.  

Men även om jag tycker att något är jättesvårt eller om något mattetal är svårt så 

tycker jag att det är jätteroligt ändå. /…/ Aa men jag tycker att matte är jätteroligt 

och det är mest roligast av ämnena och även om man har typ fritid så tycker jag 

matte är väldigt roligt. (Tänker du matte ofta, hemma med så?) Ja väldigt mycket 

tänker jag matte! /…/ Jag får mest energi av att räkna pengar och sånt så jag kan 

tänka lite matte, plus och såå det ger mig väldigt mycket tänk, jag blir pigg utav 

det. – Elev 4, Skola 1. 

Det finns elever som känner en stark motivation för matematikämnet, som skulle vilja arbeta 

med matematik varje dag och även på fritiden. Andra elever beskriver att de tycker om 

bredden inom matematiken och de många arbetssätten som finns tillgängliga. Samtidigt finns 

det elever som inte är lika positiva till matematik på grund av en bristande förståelse, svåra 

uppgifter eller en saknad av motivation.  

Matematik – inte så självklart 

Vad matematik är för något är inte så självklart för alla elever, vilket framkommer i 

intervjuerna. 

(Berätta om din senaste mattelektion. Vad gjorde ni då?) Var det matte idag? (Ja 

det var till och med matte idag, lektionen innan den här.) Ähhm, då gjorde vi, 

vad heter det nu igen… dikter. – Elev 1, Skola 1.  

Senare under samma intervju får eleven frågan om vad de skulle göra på 

matematiklektionerna om eleven själv skulle få välja. Eleven frågar då:  

 Är bild med i matte? – Elev 1, Skola 1. 

Elever spenderar dagarna i skolan och gör de uppgifter de blir tilldelade utan att vara 

medvetna om vilket ämne uppgifterna tillhör eller förstår syftet med att göra dem.  

Matematik innebär att räkna 

Matematik är ett brett ämne med många olika områden men elevernas synsätt på matematik är 

smal.  

Man kan lära sig minus och plus, för det handlar ju om minus, plus gånger och 

sånt. /…/ Jag lär mig nåt som jag inte vet. (Mm, vad kan det vara då?) Mer matte. 

(Ja vad kan det vara då?) Gånger typ. – Elev 3, Skola 1. 

(Vad tycker du att du lär dig på lektionerna?) Ähhm mer mattetal såhär, typ som först kunde 

jag ingenting med gånger och nu när vi kör två gånger två så är det mycket, mycket enklare, 

nu kan man räkna mycket enklare så man lär sig mycket mer tal svar. – Elev 2, Skola 2.  

 (Vad gör ni på lektionerna?) Matte. (Jaa. Matte kan vara väldigt många olika 

saker. Vad gör ni?) Räknar olika grejer. – Elev 1, Skola 1. 
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Även när eleverna ska beskriva när de stöter på motgångar och svårigheter är det en smal syn 

på de matematiska kunskaperna.  

(Du har lätt för matte, tycker du?) Aaa, fast det är några gånger-tabeller som jag 

har lite svårt med. – Elev 4, Skola 1. 

(Finns det något som du tycker är extra svårt med matematik?) Vissa gånger-tal 

är svåra. – Elev 1, Skola 1.  

Eleverna har uppfattningen om att matematik endast innebär räkning, så som procedurräkning 

med olika räknesätt.  Intervjusvaren indikerar på att det enbart är procedurräkning som 

eleverna ser som matematik.  

Fokus på svaret, inte processen 

En annan sak som märks i elevernas svar på intervjufrågorna är att fokus ligger på vad svaret 

blir på uppgiften.  

(Joo, men hur gjorde ni då?) Det var fyra i… (Okej, hur fick ni reda på det? 

Testade ni eller vad gjorde ni?) Nää för när vi kom så bara Ebba visste det i 

huvudet. – Elev 1, Skola 1. 

Har eleverna fått reda på vad svaret på uppgiften blir, oavsett om de kommit fram till det på 

egen hand eller om en klasskamrat har berättat det, så är de nöjda med det. Hur de kom fram 

till svaret, själva tillvägagångssättet och processen är inte lika viktigt. Det rätta svaret står i 

fokus när eleven ska beskriva hur det gick under matematiklektionen.  

Trots detta uttrycker eleverna att det är viktigare att få så många rätt som möjligt än att bli 

klar med uppgifterna snabbt.  

Få så många rätt som möjligt. (Varför det då?) För att annars, om man är så 

snabb så brukar man slarva ganska mycket och sen så, i slutet så brukar dem så 

får man såhär rosa lappar som det står att man har gjort fel, att man måste göra 

om det oså och då är det ganska jobbigt för då har man så mycket att göra så då är 

det bättre att göra allt ordentligt. – Elev 2, Skola 2.  

Få alla rätt på uppgifterna, för det är ju ingen tävling. För vi har ju eget arbete 

också och då är det bara göra färdigt det och sen är ju det viktigaste att man 

tänker, för ifall man inte tänker och bara gissar och ”jag måste ju bli färdig!” då 

slarvar man och då lär man sig inte rätt, utan då kanske man lär sig att ”joo men 

det är säkert såhär, bara färdig!” och då kanske man kommer ihåg det, att det var 

det men då får man ju fel på dem en gång till, eftersom att det var fel. Sååå det 

viktigaste är att få rätt på alla så jag, jag tycker inte att det är nån tävling med det 

för jag tycker att man ska tänka igenom ordentligt tills man blir ”men det borde 

nog vara det här.” Man tänker ordentligt. För det ska inte vara någon tävling för 

då slarvar man bara och då lär man sig inte vad det rätta är. – Elev 2, Skola 1. 
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Eleverna beskriver att det är lätt att slarva om de jobbar för snabbt och att det då blir extrajobb 

för dem, genom att de måste rätta felen som de har gjort. Eleverna påpekar att det inte är 

någon tävling om vem som blir klar snabbast, utan att det istället är viktigt att lära sig för att 

det ska bli rätt.    

Svårt att beskriva sin egen kompetens 

Utifrån elevernas svar på intervjuerna går det att utläsa att det inte är lätt att förstå vad 

matematikämnet innebär och innehåller. Eleverna beskriver matematik som om det enbart 

innebär att räkna. Den smala synen på matematikämnet leder till att eleverna har svårt att 

beskriva sina egna matematiska kunskaper.  

(Hur tycker du att det går för dig i matten?) Ganska bra, för jag räcker inte upp 

handen så jätteofta. Och det är vissa som gör det. – Elev 1, Skola 2.  

(Hur gick det för dig då?) Jag tror att jag hade rätt på alla sidor. /…/(Går det bra 

för dig i matten, tycker du?)  Ja det tycker jag väl. (Tycker du att du är duktig?) 

Hyfsad. Inte den bästa direkt men en av de bättre. Kanske 10 bästa av 27. – Elev 

4, Skola 2.  

Eleverna har svårt att beskriva hur det går för dem i matematiken. De uttrycker att de är 

duktiga på grund av att de inte räcker upp handen lika ofta som andra. De beskriver sin 

kompetens genom att jämföra sig med sina kamrater. När eleverna ska reflektera över sin 

insats och får frågan hur det gick på lektionen, är det fokus på svaret, om eleven fick rätt på 

uppgifterna eller inte. 

Upplevelser av arbetsmetoderna 
Under detta huvudtema kommer elevernas beskrivningar av matematikundervisningens 

upplägg och arbetsmetoder visas. Dessutom kommer elevernas uppfattningar om vad de 

tycker om de olika arbetsmetoderna att presenteras.  

Olika aktiviteter på lektionerna 

Eleverna fick beskriva hur de jobbar med matematik på lektionerna, vad de jobbar med, vilka 

arbetssätt och verktyg de använder.  

(Vad gör ni på lektionerna här? Hur jobbar ni? Vilka olika sätt använder ni?) 

Det är svårt att förklara. Vi har många papper som vi liksom löser på. – Elev 4, 

Skola 1. 

(Hur jobbar ni med matematik i er klass?) Väldigt många olika sätt, bland annat 

matteboken, ibland på whiteboard förklarar Anna, ibland har vi grupper, ibland 

mattespel men inte så ofta. – Elev 4, Skola 2.  

Hmm, dels finns det ju mattespel. Och pyramider. Och jaa, vad finns det mer..? 

Sånna här räknemåla finns det också. Sånna som löser talet och ritar färg. Det 
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tycker jag också är roligt. Och ibland så jobbar vi i bok. /…/ Och sen jobbar vi på 

papper. (Aaa, hur jobbar ni på papper då?) Ähhhm,,.det är olika men idag hade 

vi pyramider på papper och det var roligt, tyckte jag, för då. /…/ Och sen är det 

huvudräkning.    – Elev 2, Skola 1. 

 

Eleverna beskriver att deras matematikundervisning innehåller variation mellan att lösa 

uppgifter i bok eller på papper. De arbetar med olika övningar, så som talpyramider och 

uppgifter där de får räkna och måla rätt färg på rätt plats. Förutom uppgifter i bok och på 

papper beskriver de att lärare har genomgångar och att de ibland får spela matematikspel.  

Lärobokens för- och nackdelar 

Eleverna i skola 2 har en lärobok som grund för sin undervisning och arbetar mycket med den 

på lektionerna. Många av eleverna tycker att deras lärobok är bra. 

(Okej. Den där matteboken som ni har. Vad tycker du om den?) Den är bra. 

(Varför är den bra? Vad är det som är bra med den?) Att det är väldigt många 

uppgifter och många olika saker i den, former, mattetal och sånt. Räkna och fylla 

i pluppar och sånt. Det är ganska lätt och roligt. – Elev 2, Skola 2. 

(Vad tycker du om matteboken?) Den är rolig oså. Det är mycket att man hoppar 

oså men det är inte det som är det roliga men. Det som är roligt är räknehändelser 

och det är liksom inte bara tal. Det är oftast lagom svårt och lagom enkelt. – Elev 

4, Skola 2.  

Trots att eleverna i skola 2 uttrycker att de tycker om sin lärobok som de jobbar med på 

lektionerna beskriver de att det finns vissa svårigheter med den.  

Alltså typ, hmmm… ibland är det såhär typ nu står det nåt jättekonstigt och sen 

fattar man inte det. Och sen det var en gång i matteboken om det var typ, typ 

glasspaket nånting som man typ skulle göra och sen stod det hur man skulle göra 

men det fattade inte jag så mycket. – Elev 1, Skola 2.  

(Finns det nåt som är tråkigt med matematik då?) Det är inte alltid kul att jobba i 

matteboken när det är såhär rader, det finns liksom ingen bild det hör till och 

liksom, det är bara, när det är nåt såhär bara. Du har precis jobbat klart med 

diagnosen kan vi säga sen kommer du till en sida där det är om man säger, sånna 

här ränder och där får jag välja sidor så brukar jag oftast välja dem med inte så 

mycket sånna. Jag tycker inte sånna är så kul. – Elev 4, Skola 2.  

(Är det för enkelt för dig?) Lite enkelt, för att alla har samma mattebok, då måste 

det ju passa in till alla. – Elev 3, Skola 2.  

Eleverna i skola 2 som har en lärobok som grund för sin undervisning är nöjda med sin 

lärobok men de uttrycker att det finns svårigheter när det gäller att förstå uppgifterna i boken. 

De är inte helt nöjda med alla uppgifter i boken och tycker att det är skönt att de ibland får 

välja vilka sidor de vill göra. För vissa elever blir läroboken ibland för enkel, på grund av att 

alla i klassen har samma bok.  
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Ett annat problem som eleverna i skola 2 beskriver är att läroboken tenderar till att de känner 

sig stressade på matematiklektionerna.  

Aa ibland är det uppgifterna för ibland är det typ fyra sidor som det är jättemånga 

tal i och sen kanske jag hinner göra två sidor och sen tre nästan halva och sen 

säger hon att vi ska lägga ihop. Och hon säger det jättefort. – Elev 1, Skola 2. 

De beskriver att de har svårt att hinna med uppgifterna som läraren har sagt att de ska göra på 

lektionen. Eleverna upplever att de kämpar mot klockan och att de tvingas avbryta sitt arbete 

för att lektionen är slut.  

Eleverna som inte hinner med det som ska göras på lektionerna får kämpa för att hinna ifatt 

klasskamraterna och eleverna beskriver hur detta kan gå till. 

(Okej, är det tråkigt för att det är svårt?) Ja lite för såhär, då kommer man såhär, 

då hinner man nästan inte klart och det är så jobbigt och sen måste man typ och 

det, ibland måste man ta hem, usch. Och sen måste man typ göra matteboken. 

(Aha okej, men inte som en läxa så utan..?) Nää alltså bara för att man ska bli 

klar. /…/ (Är det skillnad i klassen, är det vissa som ligger väldigt långt fram och 

som snart är klara eller är det vissa som…?) Det är vissa som ligger ganska långt 

så dem andra är typ klara och sitter och målar oså måste vi vänta tills de andra är 

klara. Och sen hinner dom som inte är klara inte längre, för då ska vi lägga ihop. 

– Elev 1, Skola 2.  

Anna säger att vi ska göra, ähm, så många blad som vi hinner men annars får vi 

fortsätta och om man inte gör dem, så alltså på en vecka så ibland får man sitta 

inne på rasten och göra nåt. /…/ Ibland när vi jobbar i diagnoserna, då vill Anna 

att vi ska hinna klart med det där och då får man sitta inne på rasten om man inte 

har gjort det. – Elev 3, Skola 2.  

Lärarna sätter upp mål för hur många sidor i läroboken som eleverna ska göra eller vilka 

uppgifter som bör vara klara på lektionen eller för hela veckan. Känslan är att eleverna arbetar 

i olika takt och att kunskapsnivåerna varierar, vilket påverkar om eleverna hinner göra klart 

uppgifterna eller inte. Hinner inte eleverna får de antingen sitta kvar på rasten eller ta hem och 

göra klart.  Eleverna beskriver också att de som är klara får göra något annat för att vänta in 

de andra.  

Problemlösning med Kängurumatte 

Eleverna vet inte vad begreppet ”problemlösning” betyder.  

(Vet du vad problemlösning är?) Nä inte riktigt när jag tänker på det. – Elev 2, 

Skola 1 

(Vet du vad problemlösning är för nånting?) Problemlösning? Nä inte riktigt.      

– Elev 4, Skola 1. 

Eleverna kan inte svara på vad problemlösning är för något men när de får förklarat för sig att 

problemlösning kan vara en uppgift med verklighetsanknytning, där det krävs mer än att bara 
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räkna vet eleverna vad det är. Eleverna beskriver att de har fått göra egna räknesagor och att 

de har jobbat mycket med Kängurumatematik. 

(Vad tycker du om kängurumatte?) Mm, det var rätt så roligt, för de var såhär. 

Det var inte riktigt tal, utan det var en liten saga med och ähh och kanske nån bild 

på nånting annat än bara.. mattetal så det tyckte jag också var roligt såhär, att 

dom gör en saga med bilder, inte bara tal, utan det blir lite mer, det känns roligare 

då. Känns roligare att lösa nånting som ser roligt ut än nånting som ser tråkigt ut. 

/…/ (Är det roligare än andra uppgifter?) Ja, det är roligare med problemlösning. 

Och det är nån rolig mening med det, inte bara tal. Så det är roligare, när det finns 

nån mening med det. Då vill man göra det mer. – Elev 2, Skola 1. 

(Vad lär man sig av kängurumatten för nåt då?) Man får läsa och sen får man 

tänka ut svaret. Man får tänka mycket med kängurumatte. – Elev 3, Skola 1. 

Ja men det är kul oså man får rita hur mycket man behövde och ville. Eller inte 

såhär, du får inte rita smilisar och när det är såhär. Du får rita så mycket du 

behöver för att lösa uppgiften. Det är inte så att du behöver jättemycket 

huvudräkning i det. – Elev 4, Skola 2.  

Eleverna beskriver att det krävs att de läser noggrant och tänker mycket för att kunna lösa 

problemlösningsuppgifter. Dessutom ritar eleverna för att kunna förstå och lösa uppgifterna. 

Något som ger motivation är att det finns en mening, ett syfte, ett riktigt problem som 

eleverna ska lösa. Eleverna uttrycker att det inte är lika stimulerande att endast lösa uppgifter 

med bara tal, utan att det känns roligare om det finns en berättelse där ett problem ska lösas. 

Eleverna poängeterar också att det inte krävs lika mycket huvudräkning när de arbetar med 

problemlösningsuppgifter och det gör det till ett annorlunda arbetssätt.  

Arbetsformer 

Eleverna beskriver att de ibland arbetar i grupp under matematiklektionerna och att det ger 

möjligheter till att lära sig av varandra.  

Och då brukar vi dela upp oss två och två. För att ibland är det ju så att man 

måste tänka med två istället för bara en. (Ja, varför det? Varför är det bättre att 

vara två, tycker du?)För.. ifall jag inte kommer på så jättemkt, ähh eller inte jaaa. 

Jag tänker och tänker och det kanske inte jag jobbat med så mkt för att, då kanske 

det är nånting nytt. Och då kanske den andre kompisen ”amen det här är ju bra” 

och då kan ju den förklara för mig och liksom lära mig hur den tänker och sen så, 

ifall jag förstår så ”joo men visst” oså skriver vi det. Så då kan man lära sig 

mer… av sin kompis också. Man lär sig mer.  – Elev 2, Skola 1. 

(Är det kul att jobba i par eller grupp så?) Jaa. I alla fall när man är två och två. 

För t.ex. när jag inte förstår så förstår oftast kompisen som kan förklara. Eller 

tvärtom. – Elev 2, Skola 2.  

 (Varför är det så kul?) För att man får lära sig bättre med sin… man kan t.ex. 

räkna ut nåt snabbare. För om man är själv så tar det några minuter att göra.” – 

Elev 3, Skola 1. 
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Några av eleverna beskriver att de tycker att det är roligare att arbeta i grupp än att arbeta 

själv medan andra inte tycker att frågan är lika självklar.  

(Tycker du att det är roligare att jobba i grupp än att jobba ensam? Vad skulle 

du välja?) Det beror egentligen på vad vi gör. Men ifall det är nånting som är rätt 

så svårt, då skulle jag välja att vara med en kompis, för då kan vi ju hjälpa 

varann. Men ifall det är nånting som jag, inte för lätt men nånting som vi har övat 

med, en liten utmaning, då skulle jag helst gjort det själv, /…/ - Elev 2, Skola1.  

(Jobbar du helst tillsammans med nån eller jobbar du helst själv?)Jag jobbar nog 

helst.. ibland vill jag jobba tillsammans med nån. Jag tror att jag skulle mer vilja 

jobba själv så jag får se vad jag själv fick för svar. – Elev 4, Skola 1.  

(Vad skulle du välja då? Jobba i grupp eller få jobba ensam?) Jag tycker att det 

är kul att jobba ensam ibland. Jag är inte alltid social och jag är inte alltid 

ensamvarg så mellan där om det går.  – Elev 4, Skola 2.  

Andra elever beskriver att det finns en ineffektivitet när det kommer till grupparbeten. 

(Vad tycker du är roligast då? Att jobba i par eller att jobba ensam?) Jobba 

ensam. (Vad är det som är så skönt med att jobba själv då?) För om man jobbar i 

grupp. Då måste man ju prata med varandra och se så att alla kommer överens 

och när man jobbar själv, då är det bara försöka jobba själv och då behöver man 

inte prata. – Elev 3, Skola 2.  

Eleverna beskriver att de tar hjälp och lär sig av varandra när de arbetar i grupp under 

matematiklektionerna. Vissa elever menar att grupparbete effektiviserar genom att de hjälps åt 

medan andra elever menar att grupparbete är ineffektivt på grund av att de måste ta hänsyn till 

gruppmedlemmarna och alla måste vara överens. Eleverna är positiva till grupparbetet och 

dess fördelar men samtidigt påpekar eleverna att det är viktigt att de blir tillräckligt utmanade 

vid grupparbetet. Det är också viktigt att eleverna får tillfällen till att arbeta enskilt och tänka 

på egen hand för att de ska få en bild av sin egen förmåga.  

Hjälpmedel i form av digitala verktyg 

Eleverna beskriver att de använder surfplattor och datorer på lektionerna. De berättar att 

klassen spelar olika mattespel, främst mattematchen på hemsidan 10monkeys.com och Nomp 

(se definitioner).  

Ähhm, mattespel gör vi ju på datorn och på Ipad. Och på mattematchen, ten 

monkeys. Och så har vi haft men jag tror inte vi har det längre, nåt som heter 

Nomp. /…/ Jag tycker faktiskt att 10monkeys är roligare, för då håller dem på 

mer, det ser roligare ut än bara tråkiga tal. Matte blir roligare då. /…/ Då är det ju 

typ bananer när man räknar matte. Det gör det roligare, helt enkelt. – Elev 2, 

Skola 1. 

 

(Vad är det som är så kul med mattematchen då? För då räknar man ju också?) 

Jaa. Men där är det en annan sak. (Vadå för en annan sak?) Ähhm. Det är 

roligare. (Det är roligare? För att det är ett spel eller?) Ja! – Elev 1, Skola 1. 



34 
 

(Vad lär du dig på 10 monkeys då? Mattematchen? Vad brukar du göra för 

uppdrag?) Ähm, jag brukar gå in på geometri, tror jag. Och då är det såhär räta 

kanter på såhär figurer och spetsiga och sånt och det har inte vi jobbat med i 

skolan så när vi börjar med det då kan jag det rätt så bra och då blir det inte sådär 

svårt som det var när jag började i 2:an. Och då lär jag mig nya saker även fast vi 

inte jobbat med det i skolan. – Elev 2, skola 1.  

Eleverna uttrycker att matematikspelen som de använder på surfplattorna och datorerna är 

underhållande. De tycker att det är kul att räkna i ett spel tack vare att det är annorlunda än att 

räkna matematikuppgifter med papper och penna. Elevernas beskrivningar indikerar på att 

designen på uppgiften har stor betydelse. Det är roligare om det finns tecknade symboler 

inblandade jämfört med om det bara är vanliga taluppgifter. Intervjusvaren indikerar också på 

att spelen öppnar upp för nya områden och gör så att elever möter ny matematik, utan lärarens 

hjälp.  

Viktiga aspekter till en stimulerande undervisning 
Nedan redogörs elevernas åsikter om hur en stimulerande matematikundervisning kan se ut. 

Eleverna uttrycker aspekter som de anser är viktiga när det gäller matematikundervisningen 

och lektionernas upplägg. Då det tidigare redogjorts om hur elevernas matematikundervisning 

ser ut finns risken att vissa citat upprepas.  

När eleverna själv får välja 

Ett syfte med detta examensarbete var att ta reda på vad eleverna tyckte var viktigt när det 

gällde matematikundervisningen. Eleverna fick svara på vad de skulle göra på 

matematiklektionen om de själva fick välja.  

Då skulle vi… jobba med 10 monkeys. Det är roligt. Det är jätteroligt. /…/ Då 

skulle vi ha sånna här vanliga tal också, fast med nånting annat istället för siffror, 

typ som fem äpplen gånger tre bananer, är lika med femton päron. Eller nåt. -Elev 

2, Skola 1. 

Jag skulle nog gärna vilja göra sånna här talpyramider och lite såhär ja kanske 

många olika sätt att räkna på rena tal. Lite nytt skulle jag också vilja. /…/ Aa, jag 

tycker mest om såhär. När det gäller matte tycker jag mest om när det är plus och 

såhär gångertabeller och sånt.  – Elev 4, Skola 1.  

(Om du skulle få välja precis vad du ville, vad skulle ni göra på mattelektionerna 

då?) Jobba i matteboken.  – Elev 3, Skola 2.  

Vi skulle ha multiplikation på tavlan och vi skulle ha grupper och vi jobbar 

tillsammans och sen så ha lite så här roligt, liksom t.ex. räkna händelser i 

multikplikation, t.ex. nu är det här minus ”ett träd har 10 äpplen, det tappar 8. 

Hur många äpplen är det kvar?” Då är det 2. Sånna där händelser gillar jag. – 

Elev 4, Skola 2. 
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Svaren från eleverna ger tydliga indikationer på att de tycker om att hålla på med 

procedurräkning, så som räkneuppgifter i addition och multiplikation. Något annat som är 

populärt och omtyckt av eleverna är att spela matematikspel på dator eller surfplatta. Andra 

elever tycker om sin lärobok så mycket att de helst av allt skulle vilja jobba med den på 

lektionen. Elevernas svar indikerar också att de skulle vilja jobba i grupp.  

Rätt kunskapsnivå 

Eleverna uttrycker betydelsen av att få uppgifter på rätt nivå.  

Det är bättre nu och jag tycker att det är roligare sätt att öva matte på nu. När man 

kan. Då har dom börjat med lite svårare och jag tycker att utmaning är bra för då 

lär man sig nya saker och inte bara en sak, hela tiden. (Nää precis, du vill ha lite 

utmaningar så?) Jaa, det får inte vara för lätt, för då lär man sig ingenting. – Elev 

2, Skola 1. 

(Får du tillräckligt svåra uppgifter?) Ja men en del är ju, alltså vissa uppgifter är 

lite för enkla tycker jag. (Skulle du vilja ha svårare uppgifter?) Aa ibland. – Elev 

4, Skola 1. 

De beskriver att uppgifterna ibland är för lätta och de skulle vilja ha uppgifter på rätt nivå. Får 

de inte tillräckligt svåra uppgifter, får de inga utmaningar. Eleverna beskriver att de inte lär 

sig nånting om de inte får utmaningar.  

Uppgifternas utformning  

Eleverna beskriver att matematikuppgifternas utseende och utformning har stor 

betydelse.   

Det var inte riktigt tal, utan det var en liten saga med och ähh och kanske nån bild 

på nånting annat än bara.. mattetal så det tyckte jag också var roligt såhär, att 

dom gör en saga med bilder, inte bara tal, utan det blir lite mer, det känns roligare 

då. Känns roligare att lösa nånting som ser roligt ut än nånting som ser tråkigt ut. 

– Elev 2, Skola 1.  

(Okej, vad tycker du om matematik?) Roligt… det beror på, ibland när det är 

såhär ett papper med massa massa mattetal, då tar det så lång tid och då är det 

inte så jättekul men när det är mer uppgifter och sånt, då är det ganska roligt. 

(Vad kan det vara för matteuppgifter då?) Det kanske är en ruta som det står att 

man ska göra en matteuppgift om fem plus fem, eller fem minus fyra eller nåt och 

så kanske det kan vara typ ”Fem katter och dom sålde fyra. Hur många blir 

kvar?” Och sen ska man läsa upp den för en kompis oså ska den svara. – Elev 2, 

Skola 2.   

Aa, men alltså sånna här tal som bara är, dom liksom inte har nån mening, dom 

bara kommer. Det är liksom inte sånna härna tal som ”Tim bygger”; ähm ähm, 

”Tim kör en bil. Han ser en till. Hur många bilar blir det tillsammans?” Fast det 

blir två men det är inte så kul när det liksom är såhär ett plus ett, två. (Det är 

roligare när det händer nånting?) Aaa, räknehändelser och sånt. – Elev 4, Skola 

2.  
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Eleverna beskriver att det är viktigt att de känner att det finns någon mening med 

matematikuppgifterna. De vill ha en saga, en bakgrund till problemet och något att knyta an 

till, inte bara räkneuppgifter som de ska räkna ut. Designen på uppgifterna har betydelse för 

motivationen. Det kan också vara av betydelse i vilken form eleverna får uppgifterna.  

Jag tycker, knäppt sätt, tycker jag det är jätteknäppt, att det är roligare att skriva i 

bok än på papper. – Elev 2, Skola 1. 

Dessutom har mängden uppgifter som eleverna får på lektionerna också betydelse för 

motivationen.  

(Vad är det som är tråkigast då?) Hmm, det är att det är jättemycket tal. (Okej, 

du tycker att det är för mycket att göra?)Ja för typ såhär, en hel rad full med tal, 

och sen typ en massa saker. – Elev 1, Skola 2. 

Eleverna upplever att många uppgifter saknar mening, är tråkigt utformade och att de alltför 

ofta får räkna ut uppgifter på arbetsblad. Då tappar de ambitionen och motivationen till att 

utföra uppgiften. Möts de dessutom av alltför många uppgifter, känner de stress och uppgiften 

känns övermäktig.  

Tidpunkt för matematik 

Dessutom kan tidpunkten för lektionen påverka elevernas dagsform och därför i 

sin tur påverka hur lektionen går.  

(Det är kul varenda mattelektion?) Hmm, oftast är det det. Men ibland är det 

jobbigt eftersom matten är så tidigt på morgonen. Det är nog det tråkigaste. Jag 

tycker matte är roligt för att vi hittar på så mkt roliga grejer men man blir trött 

och då orkar man inte med så himla mkt. – Elev 2, Skola 1.  

Elever som är morgontrötta riskerar att inte orka arbeta med sina uppgifter om 

matematiklektionerna ligger på morgonen, vilket i sin tur kan påverka elevernas 

attityd till matematiken negativt. 

Lärarens genomgångar 

Lärarens genomgångar och förklaringar till ett nytt arbetsområde kan ha stor betydelse för 

elevernas förutsättningar att förstå och klara av uppgifterna.  

Då skulle vi lära oss vad gånger var först men jag förstod inte riktigt vad dom 

menade, för många kunde redan det och då tog dom det de dom flesta kunde och 

då berätta dom det lite slarvigt för då tänkte dom ” ja men då kan dom säkert 

redan”. – Elev 2, Skola 1. 

Eleven ger här uttryck för att lärarens genomgångar har en viktig roll för elevernas förståelse 

även om läraren kan få andra signaler. För att undvika att elever ska behöva känna osäkerhet 
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vid nya matematiska möten är det viktigt att en lärare har genomgångar i klassen för att 

introducera nya matematiska områden.   
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Diskussion 
I följande avsnitt kommer mitt resultat diskuteras utifrån det teoretiska ramverket och den 

tidigare forskningen. Därefter ska jag framföra min slutsats med hjälp av en modell. 

Avslutningsvis ska jag diskutera förslag för vidare forskning.   

Resultatdiskussion 
Syftet med detta examensarbete var att ta reda på elevernas uppfattningar om matematikämnet 

och undervisningsmetoderna som de använder sig av på lektionerna. Jag var också nyfiken på 

att ta reda på vad eleverna tyckte var viktigt för en stimulerande matematikundervisning. 

Utifrån mina frågeställningar har jag valt att dela upp resultatdiskussionen i olika 

underrubriker. Först diskuterar jag elevers syn på matematik. Därefter diskuterar jag elevernas 

uppfattningar om en läroboksstyrd undervisning för att sedan gå vidare med elevernas 

uppfattningar av aspekter som har att göra med en problemlösningsbaserad undervisning.  Jag 

avslutar med att sammanfatta och diskutera de aspekter som eleverna tycker är viktiga i 

matematikundervisningen. 

Elevernas syn på matematik 

Det framkommer i intervjuerna att det finns elever som inte vet vad matematik är eller vad 

som tillhör matematikämnet.  Dessutom kan eleverna i skola 1, som jobbar med en 

problemlösningsbaserad undervisning, inte förklara begreppet problemlösning. Det innebär att 

elever spenderar tid i skolan, utan att egentligen veta vad de gör eller varför de gör det. 

Hagland et al. (2005) pekar på hur viktigt det är att läraren presenterar 

problemlösningsuppgiften och förklarar för eleverna vad problemet innebär och varför de 

arbetar med dem. Trots att matematikämnet är ett stort ämne med många olika områden, 

framkommer det i intervjuerna att eleverna utgår ifrån att procedurräkning med de olika 

räknesätten är det mest centrala. I Lgr 11 (Skolverket, 2011a) framgår det att 

matematikundervisningen ska få eleverna att förstå betydelsen av matematik i vardagen och 

inom andra ämnen i skolan. Eleverna ska också, enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011a) få en 

varierad undervisning, både när det gäller innehåll och arbetsmetoder för att få en fördjupad 

kunskap. Eleverna på skola 1 som arbetar med en problemlösningsbaserad undervisning där 

lektionerna innehåller mer än endast procedurräkning har trots detta en smal syn på 

matematikämnet och har svårt att beskriva vad de gör på lektionerna, förutom att räkna. Trots 

en lärares intentioner att involvera fler av de matematiska kompetenserna är det 

procedurräkning som eleverna kopplar till matematikämnet. Inte nog med att eleverna har 
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svårt att förstå vad matematikämnet är och innehåller, de har också svårt att beskriva vad de 

lär sig på lektionerna och hur det går för dem i matematikämnet. De beskriver sin kompetens 

utifrån hur många rätt de har fått på uppgifterna. Intervjusvaren indikerar att eleverna tror att 

de elever som inte räcker upp handen är duktiga på matematik och istället för att beskriva vad 

de själva är bra eller mindre bra på, jämför sig eleverna med sina klasskamrater.  

Uppfattningar om läroboken 

Svårförstådda uppgifter 

Samtidigt som många elever på skola 2 verkar vara nöjda med sin lärobok, uttrycker de att det 

finns svårigheter och negativa saker med den. De beskriver att det ibland är svårt att förstå 

vad de ska göra i boken och att texten där det står förklarat inte alltid hjälper. Solem et al. 

(2011) påpekar att problemlösningsuppgifter i textform kräver att eleverna kan läsa. Detta 

gäller inte endast problemlösningsuppgifter, andra uppgifter i läroboken har också 

uppgiftsbeskrivningar i textform. Dessutom arbetar eleven ofta ensam i läroboken och därför 

kan det vara problematiskt om eleven inte kan läsa. Vid grupparbete kan elever som har svårt 

med läsningen få hjälp av en kamrat som kan läsa och förklara. Eleverna på skola 2 beskriver 

också att det finns sidor med uppgifter som de inte tycker om och som de helst hoppar över. 

Wirth (2007) menar att lärare kan ta del av lärobokens uppgifter men omforma dem och 

utföra dem på ett bättre sätt. Med tanke på att eleverna upplever att det finns sidor i 

matematikboken med uppgifter som de inte tycker om, kanske läraren borde omforma dem 

eller låta eleverna hoppa över dem och lägga tiden på något som ger en djupare kunskap eller 

som motiverar eleverna mera.  

Möjlighet till individualisering 

Eleverna på skola 2 som har en läroboksstyrd undervisning uttrycker att uppgifterna i boken 

ibland är för lätta och att det har att göra med att alla i klassen har samma bok. Skolverket 

(2003) pekar på att det är viktigt att lärare anpassar svårighetsgraden på uppgifterna efter vad 

eleven kan och att eleverna ska kunna lösa uppgiften men med en viss ansträngning. Karlsson 

(2012) beskriver att lärare anser att det är lätt att individualisera med hjälp av en läroboksstyrd 

undervisning och Skolverket (2003) menar att individualiseringen innebär att eleverna arbetar 

i sin egen takt i läroboken. Myndigheten för skolutveckling (2007) påpekar dock att enskilt 

arbete i sin egen takt inte är någon garanti för att undervisningen blir individualiserad. 

Eleverna på skola 2 som har en läroboksstyrd undervisning beskriver det som att de inte får 

arbeta i sin egen takt. De förklarar att de i klassen som snabbt blir klara får andra uppgifter att 

arbeta med för att kunna vänta in de andra som inte är klara i läroboken. De beskriver vidare 
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hur de som inte är lika snabba känner sig stressade på lektionerna och att det är svårt att hinna 

med sidorna som deras lärare säger att de ska hinna med. De elever som inte hunnit göra klart 

det de skulle får ibland sitta kvar på rasten eller ta hem läroboken för att göra klart. Med 

denna metod får eleverna som är snabba, stanna upp och arbeta med annat för att vänta in de 

andra, samtidigt som de elever som inte är lika snabba känner sig stressade och får ta hem för 

att hinna ifatt. Wirth (2007) beskriver att det finns risk att eleverna inte tar sig tid till att 

reflektera över hur de tänkt eller vad de har lärt sig när de stressar igenom uppgifterna. Wirth 

(2007) beskriver också att läroboken riskerar att bli en tävling bland eleverna, om vem som 

hinner klart med uppgifterna snabbast. Trots att eleverna beskriver att de känner sig stressade 

på lektionerna antyder de att det är viktigare att få så många rätt som möjligt, än att blir klar 

snabbt. Eleverna beskriver att om de inte är noggranna blir det extrajobb senare, då de måste 

rätta sina fel.   

Uppfattningar om en problemlösningsbaserad undervisningsmetod 

Betydelsen av att hitta mening 

Eleverna beskriver att uppgifternas utformning har betydelse. De menar att det är roligare om 

det finns en berättelse till räkneuppgiften och att de tycker bättre om räknehändelser än 

räkneuppgifter med bara tal. Det eleverna beskriver är något som Solem et al. (2011) ser som 

en fördel med problemlösning, att uppgifterna ger ett konkret sammanhang. Solem et al. 

(2011) menar att det är lättare för små barn att tänka ut svaret till en räknehändelse som har 

verklighetsanknytning, jämfört med att räkna ut uppgifter som t.ex. 5+2. I intervjuerna 

beskriver också eleverna att det är viktigt att det finns en mening med uppgiften och något att 

knyta an till. Verschaffel et al. (1994) upptäckte att många elever löser uppgifter, utan att 

ifrågasätta och ta hänsyn till vad de vet om det verkliga livet. Elever måste få uppgifter där de 

lär sig att tänka realistiskt och där de upptäcker att klassrumsmatematik hänger ihop med 

vardagsmatematiken, menar Verschaffel et al. (1994). Hagland et al. (2005) och även Boaler 

(2002) menar att problemlösningsuppgifter ger elever förutsättningar till att kunna lösa 

matematiska problem i flera olika situationer, både i vardags- och yrkeslivet. När de 

intervjuade eleverna berättar om uppgifterna i kängurumatten förklarar de att de inte 

innehåller lika mycket huvudräkning, utan att det krävs att de tänker noggrant och ritar för att 

lättare lösa uppgiften. Detta är aspekter som Hagland et al. (2005) menar att en 

problemlösningsbaserad undervisning ger eleverna, förmågan att tänka självständigt och 

kreativt.  
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Kommunikation och samarbete 

Eleverna beskriver att de ibland jobbar i grupp på matematiklektionerna och eleverna 

uppskattar detta arbetssätt. Imsen (2006) beskriver att det sociokulturella perspektivet anser 

att det är sociala aktiviter som utgör grunden för all intellektuell utveckling och att språket är 

det viktigaste verktyget. I intervjuerna framgår det att eleverna beskriver att det är bra med 

grupparbete för att de lär sig mer, när de hjälper varandra. Är det något som en klasskamrat 

inte förstår förklarar de för varandra så att alla förstår. Detta kan kopplas till Vygotskijs 

(Säljö, 2000) teorier om att det är tack vare samspel med andra människor som vi kan förstå 

vår omvärld. Imsen (2006) förklarar att Vygotskij menar att barn lär sig saker genom att göra 

det tillsammans med en vuxen eller någon annan som kan mer än barnet själv.  Grupparbete 

på matematiklektionerna ger eleverna möjligheter till att lära sig av någon som kan mer t.ex. 

en klasskamrat som vet mer om området än dem själva. Det är inte nödvändigtvis en vuxen 

som måste lära barnet, utan en jämnårig klasskamrat kan i vissa fall fungera ännu bättre. 

Hagland et al. (2005) beskriver att eleverna kan ha lättare att förstå varandras förklaringar, än 

en lärares, på grund av att deras ord- och begreppsförråd ligger på ungefär samma nivå. 

Vygotskijs teorier om interaktionernas betydelse uppmuntrar till en klassrumsmiljö där 

eleverna är aktiva, hjälper varandra och delar med sig av sina kunskaper, menar Strandberg 

(2006). Denna sorts klassrumsmiljö är något som även uppmuntras vid en 

problemlösningsbaserad undervisning. Hagland et al. (2005) och Black (2004) menar att 

diskussioner om olika metoder och lösningar gör eleverna engagerade och ger eleverna 

möjlighet till ny och fördjupad kunskap. Sepeng och Webbs (2012) studie visar att eleverna 

lär sig mer tack vare att de får diskutera matematik på lektionerna och diskussioner har 

därmed en stor betydelse för elevernas matematiska utveckling. Samuelssons (2010) studie 

visade att elever som fick en problemlösningsbaserad undervisning utvecklade sin 

argumentationsförmåga i större utsträckning, än eleverna med en läroboksstyrd undervisning. 

Vid en läroboksstyrd undervisning arbetar eleverna individuellt och de får inte tid till att 

diskutera och samtala om matematik, menar Wirth (2007). 

Elevernas synpunkter på en stimulerande undervisning 

Eleverna anser att det är viktigt att det finns en variation i undervisningen, där de får arbeta 

både med procedurräkning på olika sätt och matematikspel på surfplatta eller dator. Dessutom 

vill eleverna ha en variation mellan att både arbeta enskilt och arbeta i grupp. Myndigheten 

för skolutveckling (2007) har redovisat utvärderingar som visar ett liknande resultat. Eleverna 

i den studien uttryckte också att de önskade en varierad undervisning och att de vill variera 

mellan att arbeta enskilt och i grupp, menar Myndigheten för skolutveckling (2007).  
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I intervjuerna framkom det att uppgifternas design och utformning har en stor betydelse för 

elevernas motivation inför arbetet och de uttrycker att det är kul med räknehändelser och när 

det är symboler istället för tal. Många av eleverna uppskattar dessutom matematikspelen på 

grund av att det är roligare att räkna med hjälp av ett spel, jämfört med att räkna på papper 

eller i en bok.  

Dessutom beskriver eleverna att det är viktigt att det finns ett tydligt syfte och en mening med 

uppgifterna som de får. Detta kan kopplas till syftet med att använda 

problemlösningsuppgifter. Emanuelsson et al. (1991) menar att problemlösningsuppgifter 

fungerar som en brygga mellan vardagssituationer och den abstrakta matematiken.  

Eleverna påpekar att lärarens genomgångar, tidpunkten för lektionen och deras egen dagsform 

påverkar deras inlärningsförmåga. De beskriver att lärarens genomgångar inte är tillräckligt 

tydliga ibland och att läraren går för snabbt fram för att läraren tror att alla elever förstår. 

Black (2004) har gjort en studie som visar att samtalet mellan lärare och elev har en stor 

betydelse för elevens inlärningsprocess.  

Eleverna beskriver också i intervjuerna att uppgifterna som de får måste vara på rätt 

kunskapsnivå. Några elever uttrycker att det ibland känns överväldigande om det är många, 

svåra uppgifter och önskar att de vore enklare. Andra beskriver att uppgifterna ibland är för 

lätta och att de inte blir tillräckligt utmanade. Eleverna beskriver att de inte lär sig någonting 

om de får göra uppgifter som inte är tillräckligt utmanande för dem. Skolverket (2003) 

diskuterar betydelsen av att svårighetsgraden på uppgifterna är anpassad efter eleven. 

Uppgifter som elever kan lösa med en viss ansträngning, ger utmaning och bibehåller deras 

motivation inför matematikämnet, menar Skolverket (2003).  
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Slutsats 
I modellen nedan kan vi se en tydligare bild av vad eleverna anser är de viktigaste aspekterna 

för en stimulerande undervisning i matematik. Som vi kan se uttrycker eleverna betydelsen av 

att få en varierad undervisning där de får möjlighet till att arbeta i grupp och med olika 

metoder och material. Samuelssons (2008) studie visar att diskussioner under 

matematiklektionerna bidrar till en fördjupad kunskap och en ökad motivation bland eleverna. 

Vygotskij (Imsen, 2006) menar att interaktioner är grunden för en människas utveckling och 

han förespråkar en klassrumsmiljö med aktiva elever som hjälper varandra och delar med sig 

av sina kunskaper. Något annat vi kan se i modellen är betydelsen av uppgifternas design och 

att eleverna vill ha uppgifter som har ett sammanhang och är verklighetsanknutna. Verschaffel 

et al. (1994) visar på betydelsen av att ge eleverna verklighetsanknutna uppgifter och Sepeng 

och Webb (2012) menar att diskussioner hjälper eleverna att koppla klassrumsmatematiken 

till vardagliga situationer. Samuelssons (2008) studie visar att problemlösningsbaserad 

undervisning är den mest effektiva undervisningsmetoden. Många av de aspekter som 

eleverna nämner som betydelsefulla kan kopplas till problemlösningsbaserad undervisning 

och därmed uttrycker eleverna att en problemlösningsbaserad undervisning är mer 

stimulerande än en läroboksstyrd undervisning.  

Figur 1. Viktiga aspekter för en 

stimulerande undervisning. 
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Vidare forskning 
Det hade varit intressant att utföra en fördjupad studie där forskaren inriktar sig på att 

undersöka vad eleverna lär sig av de olika undervisningsmetoderna. Forskaren skulle då 

kunna vara delaktig i undervisningen och utföra intervjuer direkt efter en matematiklektion 

och fråga eleverna vad de gjorde, hur de löste uppgiften och vad de har lärt sig.  

Det skulle även vara intressant att se vad eleverna, i de olika klasserna som jobbar med 

matematik på olika sätt, skulle säga om de fick testa den andra undervisningsmetoden under 

en längre period. Vad skulle eleverna säga om arbetsmetoderna då och vilken metod skulle de 

föredra?  
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Under min sista termin ska jag skriva ett examensarbete. Då jag är väldigt 

intresserad av matematik har jag valt att skriva ett arbete om barns 

upplevelser av matematikundervisningen i skolan.  Jag har tänkt intervjua 4 

elever i klassen och fråga dem vad de tycker om matematik, hur de lär sig på 

bästa sätt och vilket arbetssätt som de tycker bäst om. Intervjuerna kommer 

vara i ca 20-30 min och de kommer ljud-inspelas för att underlätta för mig.  

För att få intervjua barnen måste jag ha en vårdnadshavares godkännande. 

Den information jag får kommer endast att användas för detta ändamål och 

behandlas anonymt. Det är helt frivilligt att delta. På talongen nedan kan du 

ange om du vill att ditt barn ska delta i denna studie. 

 

Var snäll och fyll i och lämna lappen snarast möjligt om ni godkänner att ert 

barn blir intervjuad. 
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sarni838@student.liu.se  

 

 

 

Mitt barns namn är: ____________________ 

Jag godkänner att mitt barn deltar i studien. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 Berätta om den senaste mattelektionen.  

Vad gjorde ni då? Hur gick det? Vad lärde du dig? 

 Beskriv hur ni brukar jobba med matematik i er klass.  

Vad gör ni? Hur jobbar ni? Använder ni Ipad, laborativt material, spel? 

 Beskriv en mattelektion så som du skulle vilja ha den.  

Vad gör ni? Hur jobbar ni? Vad lär du dig?  

 Vad tycker du om matematik? 

 Vad är roligast/tråkigast med matematik? 

 Finns det något som du tycker är extra svårt?  

 Vad är viktigast, att bli klar med uppgiften så fort som möjligt eller att få alla rätt? 

Varför? 

 Vad är bäst enligt dig, att arbeta enskilt eller i grupp? Varför? 

 Tycker du att du får tillräckligt utmanande matematikuppgifter? Vad skulle kunna 

förbättras?  

För skola 1:  

 Vet du vad problemlösning är? (Förklara och ge exempel om svaret är nej.) 

Vad tycker du om att jobba med problemlösning? 

 På många andra skolor har eleverna en egen tjock mattebok som de jobbar med på 

lektionerna. Vad skulle du tycka om att jobba på det sättet? 

För skola 2: 

 Vet du vad problemlösning är? (Förklara och ge exempel om svaret är nej.) 

Brukar ni jobba med problemlösning i klassen? 

 Ni har en tjock mattebok som ni jobbar med på mattelektionerna.  

Vad tycker du om den? Skulle du vilja jobba på något annat sätt?  

 


