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Sammanfattning: Utifrån vår erfarenhet är traditionell undervisning den undervisningsmetod som används främst i 

de svenska klassrummen. Lärarutbildningen har till största del haft en kritisk inställning till traditionell 

undervisning. Syftet med denna litteraturstudie är därför att granska vilka alternativa undervisningsmetoder 

forskning skriver om i matematikämnet. Vidare granskas hur dessa undervisningsmetoder kan påverka elevers 

prestationer i och attityder till matematik. Litteraturstudien har genomförts genom att samla in, granska och bearbeta 

forskning som besvarar studiens syfte.  

Resultatet av litteraturstudien visar att alternativa undervisningsmetoder påverkar elevers prestationer i och attityder 

till matematik mer positivt i jämförelse med traditionell undervisning. Det framkommer även att olika 

matematikundervisningsmetoder kan ge möjlighet att utveckla olika förmågor hos elever. Ett krav för detta är att 

undervisningsmetoden introduceras för eleverna. Det är också viktigt för att undervisningsmetoderna inte ska 

påverka elevers attityder negativt.  
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1. Inledning  

“Slå upp matematikboken på s.15. Idag ska vi gå igenom omkrets och area”, säger läraren som står 

framför svarta tavlan med kritan i högsta hugg. Detta är hur vi minns matematiklektionerna i skolan 

och trots att det idag är en ny läroplan ser många lektioner fortfarande ut såhär. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi sett att många lärare arbetar på ett traditionellt sätt, det vill 

säga med genomgångar av läraren och sedan enskilt arbete i matematikboken. I vår utbildning 

framställs traditionell undervisning till största del som någonting negativt där en av anledningarna 

är att det inte passar alla elever. Skollagen (2010) framhåller att utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och därför vill vi ta del av och granska vad forskningen 

skriver om alternativa undervisningsmetoder. Detta för att bredda vår vetskap om olika 

undervisningsmetoder så att vi i vår framtida yrkesroll som lärare i årskurs 4-6 har en stadig grund 

att stå på och kan variera vår undervisning för att bland annat nå fler elever. Vi anser också att det 

är viktigt att ha vetenskapliga belägg för vilka undervisningsmetoder vi väljer att använda oss av i 

klassrummet.   

Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats sedan 1990-talet. Den senaste PISA-

undersökningen, 2012, visade att 25 av 34 OECD-länder presterar signifikant bättre än Sverige i 

matematik. Vad dessa resultat beror på har flera olika orsaker (Skolverket, 2013).  En av dessa, som 

vi nu vill ta i beaktande, är hur undervisningen bedrivs. Med detta sagt anser vi att det är av vikt för 

oss som blivande lärare att ta del av forskning inom området matematikdidaktik för att arbeta mot 

bättre elevprestationer i matematikämnet. Statens offentliga utredningar (vidare SOU, 2004) menar 

att elever kan hindras i sitt lärande och på så sätt prestera sämre när elever utvecklar negativa 

attityder och föreställningar om matematikämnet. Vi vill därför även ta i beaktande om olika 

undervisningsmetoder kan påverka elevers attityder till matematik.  

Genom studien vill vi sammanställa flera olika undervisningsmetoder och ge en översikt om vad 

forskningen skriver. Vilka undervisningsmetoder finns och kan dessa påverka elevers prestationer i 

och attityder till matematik? Detta hoppas vi finna svar på.   
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2. Syfte  

Svensk matematikundervisning präglas ofta av traditionell undervisning. Syftet med arbetet är 

därför att granska och analysera forskningen om alternativa undervisningsmetoder i matematik. Vi 

vill också ta reda på hur dessa undervisningsmetoder påverkar elevers prestationer i och deras 

attityder till matematik. Syftet ringas in med hjälp av följande forskningsfrågor: 

-  Vilka alternativa undervisningsmetoder i matematik redogörs för i forskningen? 

-  Hur kan olika undervisningsmetoder påverka elevers prestationer i matematik?  

-  Hur kan olika undervisningsmetoder påverka elevers attityder till matematik? 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt behandlas först traditionell undervisning och sedan variation i undervisningen. 

Därefter ges en bakgrund till alternativa undervisningsmetoder, dessa är: utomhusmatematik, IKT, 

grupparbete och laborativ matematik. Vidare ges en teoretisk bakgrund i form av Ernest (1991) 

ideologier samt förmågorna i läroplanen (Skolverket, 2011a) och slutligen behandlas elevers 

attityder till matematik.  

3.1 Traditionell undervisning  

När vi varit ute på VFU så har den traditionella undervisningen dominerat i klassrummet. 

Traditionell undervisning innebär att läraren först står vid tavlan och visar hur eleverna ska räkna 

medan eleverna lyssnar och antecknar det läraren säger. Därefter löser eleverna liknande uppgifter, 

av rutinkaraktär, i matematikboken. Eleverna lär sig snabbt att de inte behöver lära sig matematiken 

utan bara memorera formler. De uppgifter som eleverna räknar på lektionerna återkommer sedan på 

proven (Boaler, 2011; Skolverket, 2003). I denna litteraturstudie är det denna beskrivning vi syftar 

på vid användning av begreppet traditionell undervisning. 

Gällande elevers prestationer framhåller Skolinspektionen (2009) att räkning i matematikboken 

övar elevers procedurförmåga men sällan ger möjligheten att utveckla andra förmågor. Därför 

menar de att undervisningen bör kompletteras med andra uppgifter än lärobokens.  

En effekt av att enbart använda traditionell undervisning i matematik är att elevernas uppfattning 

om vad matematik är begränsas, vilket i sin tur kan leda till att eleverna utvecklar negativa attityder 

till matematiken. Detta uppmärksammas av Boaler (2011) som har intervjuat hundratals elever och 

frågat vad som krävs för att klara sig i matematik. En av flickorna som intervjuades sa: “På matten 

måste man komma ihåg saker utantill, men i andra ämnen kan man tänka sig till saker.” (Boaler, 

2011, s.43). Genom att endast undervisa traditionellt menar Boaler (2011) att eleverna uppmuntras 

till ett passivt lärande utan någon vidare förståelse för vad de egentligen gör. I citatet ses således att 

eleven uppfattar matematikundervisningen som en uppsättning av sanna regler där eleven inte ges 

förutsättning att själv upptäcka matematiken. Matematikundervisningen kan då upplevas som tråkig 

och som tidigare nämnt kan detta leda till negativa attityder. 
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3.2 Variation i undervisningen  

Skolinspektionen (2010) menar att det är viktigt med individanpassning, variation och utmaningar 

för att lärandemiljön ska vara trygg, stödjande och uppmuntrande. De menar också att en lärare med 

goda ämneskunskaper och hög didaktisk kompetens gör att elever presterar bättre. Detta för att 

lärare med dessa kvalifikationer använder ett varierat undervisningsmaterial som kompletteras med 

att uppmuntra eleverna till ett abstrakt resonemang (Skolinspektionen, 2010). Det är gynnsamt att 

variera undervisningen eftersom alla elever reagerar olika på olika metoder. Vilket innebär att 

läraren behöver variera undervisningsmetoderna för att gynna alla elever. (Skolverket, 2011b; 

Skolverket, 2003)  

3.3 Alternativa undervisningsmetoder  

I detta avsnitt kommer vi att ge en bakgrund till olika undervisningsmetoder som framkommer i 

vårt resultat. Avsnittet inleds med en definition av begreppet undervisningsmetod och därefter 

behandlas utomhusmatematik, grupparbete, IKT och till sist laborativ matematik. 

3.3.1 Definition undervisningsmetod 

Enligt Skott, Jess, Hansen och Retzlaff (2010) används begreppet undervisning som ett 

övergripande ord för vad som händer under en lektion. De framhåller vidare att undervisning är att 

underlätta lärandet för eleverna så att de lär sig mer och bättre. I vår litteraturstudie definierar vi, 

mot bakgrund av ovanstående, undervisningsmetod som ett sätt att arbeta på som underlättar 

elevers lärande och måluppfyllelse.   

3.3.2 Utomhusmatematik 

Nationellt centrum för utomhuspedagogik (u.å.) definierar utomhuspedagogik som ett förhållnings-

sätt som syftar till lärande i samverkan mellan upplevelse och reflektion vilket grundar sig på 

konkreta erfarenheter i verkliga situationer. Eftersom vi i vår litteraturstudie inriktar oss på 

undervisningsmetoder i matematik kommer vi att använda oss av begreppet utomhusmatematik 

istället för utomhuspedagogik, begreppet innefattar då samma innebörd.  

Alla elever lär på olika sätt, Ericsson (2002) menar därför att en variation av undervisningsmetoder 

är viktigt. Utomhusmatematik lyfter många olika perspektiv och infallsvinklar, samt berör alla 

sinnen, känslor, värderingar och tankar av upplevelserna. Detta upplevelsebaserade lärande gör att 

elever lär sig på många olika sätt vilket ger varaktiga kunskaper (Ericsson, 2002; Brügge & 
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Szczepanski, 2011). I utomhusmatematik får elever möjligheten att lösa autentiska problem som 

ställer krav på att de kan lyssna och reflektera över sina kamraters lösningar för att gemensamt 

kunna diskutera fram olika lösningar. Lösningarna utförs konkret och därefter reflekterar eleverna 

tillsammans med läraren över lösningen och resultatet. De granskar och värderar arbetet och 

samtalar vidare kring ytterligare problemställningar som kan ha uppstått. (Ingwersen & Persson, 

2009).  

Enligt Ericsson (2002) så ändrar undervisning utomhus den sociala ordning som skapas bland 

elever vid traditionell undervisning. Ordningen uttrycks i roller och relationer elever emellan, vilket 

hon menar kan hindra elevers prestationer. I utomhusmatematiken tar elever nya roller, som leder 

till att de ges nya förutsättningar att prestera, vilket kan stärka många elever som annars tycker att 

de inte har vad som krävs. 

3.3.3 IKT 

Länsbiblioteket i Östergötland (u.å.) definierar IKT som “en del av IT som bygger på 

kommunikation mellan människor”. Vi har själva valt att definiera IKT (Informations- och 

kommunikationsteknik) som ett tekniskt hjälpmedel eller redskap i undervisningen, det kan till 

exempel vara mobiltelefoner, surfplattor, datorer, smartboards eller dylikt. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi sett att IKT kan användas på två sätt, dels kan IKT användas 

av läraren som ett hjälpmedel så att det blir enklare för eleverna att förstå, men det kan också 

användas som ett redskap där eleverna ges möjlighet att praktisera matematik. 

IKT som ett hjälpmedel i undervisningen ger matematiken en annan representationsform som enligt 

Jönsson och Lingefjärd (2012) ofta leder till eftertanke och som i sin tur leder till att eleverna får en 

djupare förståelse. De skriver att IKT kan underlätta för elevers lärande och framhåller att elever 

exempelvis kan använda sig av sina mobiltelefoner, för att ta kort och sedan konstruera sina egna 

uppgifter. De framhåller att huvudpoängen med att använda IKT i undervisningen är att bryta 

mönstren i den traditionella undervisningen och att tillämpa matematik i verkliga sammanhang. 

3.3.4 Grupparbete 

I denna litteraturstudie har vi valt att förhålla oss till Forslund Frykedals (2008) definition av 

grupparbete. Hon menar att grupparbete är när två eller flera elever interagerar med varandra i ett 

arbete både på ett socialt och ämnesmässigt plan. 
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Grupparbete är en komplicerad arbetsform som kräver god planering och att eleverna har kunskap 

om hur man arbetar i grupparbete och ges möjlighet att träna på det. I ett grupparbete måste alla 

individer ges möjligheten att lära sig och där spelar läraren en viktig roll i att kunna uppmärksamma 

och vägleda (Löwing, 2006). Med hänvisning till Piagets teori påpekar Hammar Chiriac (2013) att 

elever genom diskussion med klasskamrater kan lyfta sina och ta del av varandras tankar och 

erfarenheter. Hon menar att grupparbete är ett undersökande och kreativt arbetssätt som kan leda till 

att nya idéer växer fram. Eleverna måste förändra sina egna tankar och kunskaper vilket utmanar 

deras tankegångar och på så sätt utvecklas de i sin resonemangsförmåga. Enligt Lozic (u.å.) ger 

grupparbete även elever förutsättning att utveckla intellektuella och sociala förmågor som 

exempelvis begreppsförståelse, problemlösning, demokratiskt arbetssätt, kommunikationsförmåga 

och samarbetsförmåga.   

3.3.5 Laborativ matematik 

Vi har valt att använda oss av begreppet laborativ matematik för denna undervisningsmetod, i detta 

ingår användandet av laborativt material. Laborativt material innefattar vardagliga föremål, så som 

stenar och makaroner, och pedagogiska material, så som tärningar och kubikdecimetermodell 

(Rystedt & Trygg, 2005).  

Berggren och Lindroth (2011) framhåller att arbete med laborativ matematik ger förutsättning till 

diskussion och ger elever möjlighet att undersöka och demonstrera matematiska laborativa 

aktiviteter genom samarbete. Det har framförallt visat sig värdefullt för elevers utveckling av 

begreppsförmåga (McIntosh, 2008; Rystedt & Trygg, 2005). Laborativ matematik ska också 

fungera som stöd och stimulans vid problemlösning och vid utvecklandet av matematiska begrepp 

och idéer (Rystedt & Trygg, 2005). 

Vidare framhåller Rystedt och Trygg (2005) att laborativ matematik kan användas som en brygga 

mellan det konkreta och det abstrakta. Det konkreta syftar till det som kan upplevas med våra fem 

sinnen medan det abstrakta bara kan upplevas i våra tankar eller fantasier. Laborativ matematik kan 

också hjälpa elever att skapa inre föreställningar (McIntosh, 2008). Ju fler representationsformer 

som används desto bättre, elever får då möjlighet att se att matematiken inte enbart är ett skolämne 

utan att den även kan komma till användning i vardagen (Rystedt & Trygg, 2005).  
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3.4 Ernest fem ideologier om undervisningsmetoder 

Ernest (1991) har i sin artikel beskrivit olika undervisningsmetoder som används i 

matematikundervisningen i Storbritannien. Han benämner dessa som fem olika ideologier av 

matematikundervisning, vilka kommer att beskrivas i detta avsnitt. Ideologierna ligger till grund för 

vår diskussionsdel. 

Industrial Trainers  

Enligt Ernest (1991) ser läraren matematik som en uppsättning av sanningar och regler som måste 

läras ut korrekt samt övas och tillämpas individuellt. Envägskommunikation dominerar och 

diskussion anses vara irrelevant. Att lära ut är med andra ord att vidarebefordra färdig kunskap 

vilket kan tolkas som att procedurförmågan är i centrum. I undervisningen används enligt Ernest 

(1991) papper och penna, och läraren avvisar andra slags redskap så som spel, pussel och 

miniräknare eftersom det kan verka distraherande. Han framhåller att det är lärarens kunskap som är 

viktig, snarare än redskapen som används. För att få ut det bästa av eleverna skriver han vidare att 

tävlingar används. Det är bara genom tävlingar som de blir motiverade att vara bäst.  

The Technological Pragmatist  

Inom denna ideologi, som Ernest (1991) kallar The Technological Pragmatist, ses matematiken som 

å ena sidan de förmågor som eleven ska lära sig och å andra sidan hur matematiken ska användas 

och tillämpas. Läraren ska lära elever matematik på rätt nivå som förbereder dem inför arbetslivet. I 

detta ingår enligt Ernest (1991) att förse elever med ett matematiskt kunnande och matematiska 

färdigheter och att bekräfta dessa för att underlätta valet för anställning. Det innebär också att lära 

elever använda teknik, exempelvis datorer. Tillägnandet av kunskap och färdigheter fås genom 

praktisk erfarenhet och inte genom att granska någon. 

Redskap spelar en central roll och lärare använder dem för att illustrera och motivera 

undervisningen. Färdigheter i informationsteknologi anses viktigt, därför måste även elever få 

tillgång till konkreta erfarenheter av datorer, video och liknande resurser genom experiment och 

praktiskt lärande.  

The Old Humanist 

Matematiken ses av The Old Humanist som en central del av kulturen och en absolut sanning, 

skriver Ernest (1991). Matematikutbildningen ses i sin tur som ett överförande av den hierarkiska, 
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strukturerade matematiken för matematikens egen skull. The Old Humanist har att “undervisa 

matematik” i fokus till skillnad mot att “undervisa barn”.  

Lärarens roll är att föreläsa, förklara och kommunicera matematikens strukturer på ett meningsfullt 

sätt, gärna genom användandet av olika resurser, metoder, demonstrationer och aktiviteter. Detta, 

framhåller Ernest (1991), är för att underlätta, inspirera och motivera eleverna att lära och förstå 

matematik. Eleverna i sin tur ska utifrån sina förutsättningar göra matematiken till sin egen och de 

förväntas komma på egna tillvägagångssätt och metoder för hur matematiken ska användas. 

Däremot får de inte själva använda sig av olika resurser utan är förpassade till läroboken då 

användandet av laborativ matematik inte anses höra ihop med den hierarkiskt strukturerade 

matematiken.   

The Progressive Educator  

Enligt Ernest (1991) ser The Progressive Educator den matematiska sanningen som absolut och 

säker, där individen har en roll i att lära känna denna sanning. Matematiken upplevs i personliga 

termer och framhålls som ett språk med dess kreativa och mänskliga sida. Syftet med 

matematikutbildningen involverar, enligt Ernest (1991) två saker. För det första att utveckla eleven 

till en automatisk undersökare och expert i matematik. För det andra att främja elevers 

självförtroende i, positiva attityder och självkänsla till matematik och att skydda eleven från 

negativa upplevelser.  

The Progressive Educator värdesätter lek, diskussion, expeditioner, upptäckter och undersökningar 

och Ernest (1991) framhåller att det är lärarens roll att skapa noga strukturerade lärandemiljöer som 

möjliggör detta. Läraren har också som uppgift att vägleda eleven till sitt lärande samt att se till att 

eleverna inte utsätts för situationer där de kan utveckla negativa attityder till matematiken. Vidare 

skriver Ernest (1991) att eleverna ska ha tillgång till olika resurser att välja bland för att kunna 

skapa, uttrycka och göra det som behövs för att kunna koppla samman matematiken med helheten 

av elevens upplevelser. Elevens tankegångar värdesätts och eleven uppmuntras att komma på egna 

metoder och lösningar.  

The Public Educator  

The Public Educator ser, enligt Ernest (1991), matematiken som en social konstruktion. 

Matematikundervisningens syfte är att utveckla demokratiska medborgare och på så sätt bidra till 
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främjandet av social rättvisa för alla i samhället. Han påpekar vidare att eleven spelar en aktiv roll i 

skapandet av sin egen framtid och deltagandet i social tillväxt och förändring. Social interaktion 

spelar en central roll där elever måste kunna uttrycka sina tankar och idéer gällande matematiken så 

att de kan konfronteras och utmanas med andra perspektiv.  

Vidare framhåller Ernest (1991) att läraren ska skapa ett klassrum med diskussion både mellan 

elev-elev och lärare-elev. Därtill är grupparbete, projektarbete och problemlösning viktigt för 

självförtroende, engagemang och sakkunskap. Lektioner ska erbjuda elever att få utforska, utreda 

och ställa frågor samt bidra till kreativitet och engagemang genom vardagsnära och relevanta 

situationer. Undervisningen ska vara aktiv, varierad, socialt engagerande och självreglerande.  

Sammanfattning av ideologierna  

Nedan följer sammanfattande tabell av Ernests (1991) ideologier.  

Tabell 1: Visar på några möjliga relationer mellan didaktikens hur- och vad-frågor i relation till Ernest 

(1991) ideologier.  (efter Samuelsson, 2007, s.30-31) 

Ideologi  Hur bedrivs undervisningen 
Vilka kompetenser riktas 

uppmärksamhet mot 

Industrial Trainer Läraren portionerar ut innehållet. 

Eleverna övar.  

Behärskande av procedur 

Technological Pragmatist Läraren portionerar ut innehållet. 

Eleverna övar.  

Behärskande av procedur 

The Old Humanist Läraren visar på strukturer och 

relationer inom matematikämnet. 

Eleven lyssnar och försöker förstå.  

Begreppslig förmåga 

Argumentationsförmåga 

The Progressive Educator Läraren anordnar inlärningsmiljöer 

med varierat utbud av resurser. Eleven 

undersöker och laborerar.  

Produktivt förhållningssätt 

Helhetsperspektiv  

Strategisk förmåga 

Argumentationsförmåga 

The Public Educator Läraren och eleverna deltar i 

diskussioner och arbete i en 

gemenskaps naturliga aktiviteter.  

Produktivt förhållningssätt 

Helhetsperspektiv  

Strategisk förmåga 

Argumentationsförmåga  

Begreppslig förmåga 

Kommunikativ förmåga    

 

3.5 Förmågor i matematik enligt läroplanen  

I följande avsnitt kommer de fem förmågor som eleverna ska ges förutsättning att lära, enligt 

läroplanen i matematik, att presenteras. (Skolverket, 2011a). Dessa förmågor kommer att benämnas 

under fem olika begrepp som sedan kommer att användas i resultat- och diskussionsdelen. 
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Enligt läroplanen ska elever ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:  

- “formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder”. Detta kommer i vår studie att benämnas som problemlösningsförmåga.  

- “använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp”. Vidare 

kommer detta benämnas som begreppsförmåga.  

- “välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och göra 

rutinuppgifter”. Denna förmåga kommer fortsättningsvis benämnas som procedurförmåga.  

- “föra och följa matematiska resonemang”. Vidare benämns detta som resonemangsförmåga.  

- “använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser” Denna förmåga benämns vidare i studien som 

kommunikationsförmåga. (Skolverket, 2011a, s.63)  

Sammanfattningsvis är de förmågor som vi kommer att koppla till i studien: 

problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga, resonemangsförmåga och 

kommunikationsförmåga.  

3.6 Elevers attityder till matematikämnet  

Vilka attityder elever har till matematikämnet kan skilja sig kraftigt och hur elever känner inför 

matematikämnet kan påverkas av olika saker. Enligt SOU (2004) är attityder en faktor som 

påverkar elevers prestationer i matematikundervisningen, och det är viktigt att tidigt arbeta för att 

utveckla positiva attityder så att de inte låser elevers uppfattningar. När elever utvecklar negativa 

attityder och föreställningar om matematikämnet kan det hindra elever i deras lärande. Vi anser 

därför att det är viktigt att finna undervisningsmetoder som skapar positiva attityder till matematik. 

Nedan kommer två aspekter som kan påverka elevers attityder till matematiken att beröras, 

motivation och matematikängslan.  

3.6.1 Motivation  

Motivation delas vanligen in i två kategorier, inre och yttre motivation. Inre motivation är när en 

person strävar efter att tillgodose sina personliga intressen och använda sina förmågor. 

Matematikundervisningen kan i sig fungera som inre motivation, om eleven upplever den intressant 

och givande. Yttre motivation är när elever arbetar för att få beröm eller uppnå vissa krav, så som 

att uppnå ett betyg. Matematikundervisningen är då inte i sig det som motiverar (Woolfolk & 

Karlberg, 2015).   
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Bergius och Emanuelsson (2008) framhåller att matematiken i årskurs 3-4 förändras till att upplevas 

som något enahanda och tråkigt då eleverna arbetar individuellt och utan någon vidare 

kommunikation. Under de tidigare åren tycker de att matematik är roligt och spännande, och 

behöver sällan motiveras för matematik. En viktig utgångspunkt för ett fortsatt matematiklärande 

menar Bergius och Emanuelsson (2008) är att finna matematik roligt och intressant. Ett sätt att göra 

detta på är enligt Boaler (2011) att levandegöra matematiken och förmedla den som formbar och 

med koppling till det verkliga livet. När eleverna får chansen att ta sig an problem och ställa egna 

frågor förstår de att matematiken är levande och inte färdiga regler som ska memoreras. Hon menar 

att eleverna lär sig mer och blir mer intresserade om läraren formulerar och ger eleverna uppgifter 

som väcker deras intresse. 

Avslutningsvis påpekar Skolverket (2003) att när eleverna känner att de kan och förstår, att de 

lyckas och att de lär sig påverkas deras attityder positivt. De framhåller att den lust och glädje som 

uppstår när eleverna lyckas med någonting är motiverande samtidigt som ständiga misslyckanden 

sänker motivationen och lusten att lära.  

3.6.2 Matematikängslan 

Rosén (u.å.) framhåller att ordet attityder kan användas som ett uttryck för emotioner. Mot denna 

bakgrund drar vi slutsatsen att emotioner är en viktig del i vilka attityder en individ utvecklar till 

matematiken. Matematikängslan är en emotion som kan påverka elevers attityder till matematiken 

(Samuelsson, 2007), denna redogörs för nedan.  

Enligt Samuelsson (2007) är emotioner och elevers självbild, med andra ord deras tankar kring sin 

förmåga i matematik, en viktig aspekt i lärandet. Matematik kan upplevas som både negativt och 

positivt men det är när elever utvecklar negativa emotioner som det kan skapas problem. 

Samuelsson (2007) framhåller att en negativ emotion som kan skapas är matematikängslan, vilket 

kan orsaka exempelvis förlamning eller panik. Han påpekar att undervisningsmetoder kan vara en 

av flera orsaker till elevers negativa emotioner, så som matematikängslan.   

Matematikängslan kan bland annat orsakas av traditionell undervisning menar Samuelsson (2007). 

Denna undervisningsmetod gör eleverna beroende av lärarens bekräftelse, bokens drillande och att 

facit ger de rätta svaren. Om inte detta sker kan det leda till osäkerhet som så småningom kan 

orsaka matematikängslan (Tobias, 1993 i Samuelsson, 2007). Skolverket (2013) skriver att de 

elever som upplever en ängslan inför matematiken presterar sämre. 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenteras de metoder som använts med utgångspunkt i Eriksson Barajas, Forsberg 

och Wengström (2013). Här redovisas vilka tillvägagångssätt vi använt oss av för att hitta relevant 

litteratur i förhållande till våra frågeställningar. Vi har ämnat finna vetenskapliga artiklar som 

redogör för olika matematikundervisningsmetoder och som lyfter om dessa kan påverka elevers 

prestationer i och attityder till matematiken.  

I metoden beskrivs först våra förkunskaper och därefter hur insamlingen av texter har gått till, det 

vill säga genomförandet av litteratursökningen. Slutligen beskrivs urvals- och 

avgränsningsprocessen med en presentation av urvalet, se tabell 2.  

4.1 Våra förkunskaper  

Lärarutbildningen har försett oss med kunskaper om traditionell undervisning så väl som andra 

undervisningsmetoder. Detta har varit hjälpande i litteratursökningen genom att vi har fått 

kunskaper om alternativa undervisningsmetoder, vilket har försett oss med begrepp som vi har 

använt oss av i sökningen. Det kan också ha avgränsat sökningen då denna förkunskap lett in oss på 

vissa områden, vilket kan ha gjort att vi har missat andra områden.   

4.2 Litteratursökning 

Under följande rubrik redogörs för val av sökmetod. Vi använde oss av både manuell sökning och 

databassökning vid sökandet av vetenskapliga artiklar som kan besvara våra frågeställningar.  

4.2.1 Manuell sökning 

Vi har vi bland annat sökt i databasen Uppsök där man kan läsa tidigare examensarbeten. Vi har 

letat efter arbeten som tar upp forskning i det område som våra frågeställningar täcker och därefter 

studerat dess referenslistor. Detta har vi även gjort på de vetenskapliga artiklar vi har funnit. Att 

arbeta på detta sätt kallar Reinecker, Stray Jørgensen, Hedlund och Lagerhammar (2008) för en 

kedjesökning vilket innebär att hitta lämplig litteratur genom att den ena texten leder till en annan 

och en annan och så vidare. De poängterar att man genom kedjesökning låter författarna 

rekommendera varandra.  
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4.2.2 Databassökning 

Vid databassökningen har vi använt oss av databaserna ERIC och UniSearch. ERIC är en databas 

som täcker forskning inom områdena pedagogik och psykologi (Eriksson Barajas et al., 2013) 

medan UniSearch täcker flera olika databaser och därmed flera olika områden. Vi har valt att enbart 

förhålla oss till dessa två databaser vilket begränsar chanserna att finna litteratur. Om vi istället valt 

att förhålla oss till fler databaser än dessa hade spridningen kunnat bli större. Å andra sidan hade det 

varit mer tidskrävande eftersom det inte enbart ökat antalet bra artiklar utan även artiklar som är 

irrelevanta för studiens syfte. Valet av databaserna gjordes då de är enkla att lära sig och erbjuder 

flera olika avgränsningsmöjligheter, som exempelvis möjligheten att kryssa i rutan “available at 

LiU” eller “Full text”.  

UniSearch har fördelen att den kan avgränsa till enbart vetenskapliga artiklar vilket har underlättat 

sökningen. Ytterligare fördel är att den täcker flera olika databaser och därför ger många träffar. 

ERIC å andra sidan ger färre antal träffar vilket har gjort det enklare att finna artiklar som är 

relevanta i relation till studiens syfte. 

4.3 Urval och avgränsning 

Här behandlas de urval och avgränsningar vi har valt att förhålla oss till. Sist sammanställs 

presentation av urval i en tabell, se tabell 2. Vi har arbetat utifrån de sex steg som Eriksson Barajas 

et al. (2013) redovisar.  

Steg 1: Vi utgick från det intresseområde vi har valt och sökte oss sedan fram till rätt sökord. Då vi 

utgått från svenska ord fick vi leta oss fram till de rätta engelska begreppen eftersom den mesta 

forskningen är skriven på engelska. Sökorden var från början förhållandevis övergripande, så som 

mathematics, teaching method eller elementary school. Under arbetets gång förfinades och 

preciserades våra sökord, exempelvis adderades ord som outdoor eller manipulatives vilket gav 

snävare resultat. Genom att arbeta på detta sätt har vi riktat sökningarna åt ett visst håll vilket kan 

ha gjort att vi missat litteratur som kan ha varit relevant för studiens syfte. Vi har dock valt att göra 

på detta sätt just för att få ett minskat antal träffar och för att finna forskning som berör studiens 

forskningsfrågor.  

För att få en större spridning på vår sökning använde vi oss av något som kallas trunkering. 

Trunkering är enligt Eriksson Barajas et al. (2013) ett sätt att täcka in flera olika varianter av ett och 

samma begrepp. Detta görs genom att man ersätter början eller slutet av en asterisk. Vi använde 
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detta bland annat på ordet mathematics, vilket istället blev math*, och därmed gav fler träffar såsom 

mathematics och mathematical. För att få färre antal träffar har vi använt oss av citattecken som 

enligt bibliotekarierna på LiU minskar antalet träffar (Solveig Lundin och Marie Wiberg, 2016-02-

02). En ytterligare sökstrategi som har använts för att begränsa sökningen är AND. Sökträffarna har 

då med referenser som täcker både A och B och resultatet blir mer begränsat (Eriksson, Barajas et 

al., 2013). Vi begränsade även sökningen genom att ange att vissa sökord skulle stå exempelvis i 

titeln, TI. 

Steg 2: Ett av kriterierna för urvalet har varit språket och vi har enbart tittat på artiklar skrivna på 

engelska eller svenska då det är dessa språk vi behärskar. Vi har också valt att begränsa oss till 

artiklar skrivna från år 2006 och framåt, detta både för att ha ny och relevant forskning men också 

för att begränsa antalet träffar. För att nå hög kvalitet har vi enligt Eriksson Barajas et al. (2013) 

valt att titta på artiklar som är peer-reviewed. Till sist har vi även valt att förhålla oss till artiklar 

som behandlar grundskolan. Till största mån har vi försökt att finna litteratur som behandlar årskurs 

4-6 eftersom det är vår framtida profession men vi har även valt ut några artiklar som behandlar 

årskurs 3 samt 7-9. Enligt skolverket (2011a) ska skolan främja elevers lärande och utveckling. 

Som kommande lärare i årskurs 4-6 anser vi att det är viktigt att även ha kunskap om och förståelse 

för yngre och äldre elevers prestationer i och attityder till matematiken. Med den kunskapen kan vi 

skapa förutsättningar för fortsatt matematiklärande.  

Steg 3-4: Vi har genomfört sökningen i lämpliga databaser, se databassökning. 

Steg 5: Vi har först valt litteratur utifrån relevanta titlar och därefter läst sammanfattningen. Om 

litteraturen verkat lämplig i förhållande till frågeställningarna har vi skrivit ut dessa för att i ett 

senare steg läsa dem i sin helhet. Vårt möjliga urval blev 23 stycken artiklar. 

Steg 6: När artiklarna lästes gjorde vi ingen egen kvalitetsgranskning eftersom alla artiklar vi valt är 

peer-reviewed, istället fokuserade vi på att undersöka om de valda artiklarna kunde besvara våra 

frågeställningar och om de matchade vårt syfte. Största anledningen till att artiklar exkluderades var 

att de inte uppfyllde dessa krav. En artikel exkluderades exempelvis då den var skriven främst ur ett 

lärarperspektiv med fokus på hur lärarstudenter kan arbeta på ett icke-traditionellt sätt i 

klassrummet utan att förklarar på vilket sätt eller hur det påverkar eleven.  

Vårt faktiska urval blev nio artiklar. Dessa redovisas nedan. 
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4.3.2 Presentation av urval 

I denna tabell har vi sammanställt vårt faktiska urval. Publikationerna är presenterade i 

bokstavsordning och tabellens syfte är att tydliggöra information om dessa. Under rubriken Land 

menas var studien är utförd, detta framförs för att årskurssystemet inte är detsamma i alla länder och 

vi har valt att inte omvandla årskurserna till svenska mått.   

Tabell 2: Sammanställning av litteratursökning  

Författare År Titel Metod Deltagare Sökväg Sökord  Land 

Al-absi, M. 2013 The Effect of Hands-

on Activities on Third 

Grader's Achievement 

in Mathematics 

Experimental 

design 

72 elever i 

årskurs 3 

UniSearch hands-on 

learning 

achievement 

elementary 

math* 

concrete 

manipulatives 

Jordanien  

Eyyam, R., & 

Yaratan, H.  

2014 Impact of use of 

technology in 

mathematics lessons 

on student 

achievement and 

attitudes 

Quasi-

experimental 

design 

Fem klasser 

i årskurs 7, 

82 elever 

UniSearch math* 

achievement 

attitudes 

computer 

elementary or 

primary 

Cypern 

Fägerstam, E., 

& Blom, J. 

2012 Learning biology and 

mathematics outdoors: 

effects and attitudes in 

a Swedish high school 

context 

Mixed-

method 

research 

Två klasser 

i årskurs 7 

och två 

klasser i 

årskurs 8 

UniSearch outdoors  

primary 

education or 

primary 

school 

mathematics 

teaching  

Sverige 

Fägerstam, E., 

& Samuelsson, 

J. 

2012 Learning arithmetic 

outdoors in junior 

high school - 

influence on 

performance and self-

regulating skills 

Quasi-

experimental 

design.  

Fem klasser 

i årskurs 7 

och deras 

fem lärare 

Manuell 

sökning 

 

Sverige 

McNeil, N., 

Uttal, D., 

Jarvin, L., & 

Sternberg, R. 

2008 Should you show me 

the money? Concrete 

objects both hurt and 

help performance on 

mathematics problems 

 

Två 

experiment 

85 elever i 

årskurs 5 

Manuell 

sökning 

 

Ej angivet 

Mohammadjani, 

F., & 

Tonkaboni, F. 

2015 A Comparison 

between the Effect of 

Cooperative Learning 

Teaching Method and 

Lecture Teaching 

Method on Students' 

Learning and 

Satisfaction Level 

Semi-

experimental 

and double-

group type 

(experimental 

and control) 

120 elever i 

årskurs 5 

UniSearch cooperative 

learning 

methods  

Iran 
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Pilli, O., & 

Aksu, M. 

2012 The effects of 

computer-assisted 

instruction on the 

achievement, 

attitudes, and retention 

of fourth grade 

mathematics students 

in Northern Cyprus 

Quasi-

experimental 

research 

design 

55 elever, 

två klasser, 

i årskurs 4 

Manuell 

sökning 

 

Cypern 

Rukavina, S., 

Zuvic-Butorac, 

M., Ledic, J., 

Milotic, B., & 

Jurdana-Sepic, 

R.  

2012 Developing positive 

attitude towards 

science and 

mathematics through 

motivational 

classroom experiences 

Enkät-

undersökning 

1240 elever 

mellan 10-

14 år 

Manuell 

sökning 

 

Kroatien 

Smith, T., 

McKenna, C., 

& Hines, E. 

2014 Association of group 

learning with 

mathematics 

achievement and 

mathematics attitude 

among eight-grade 

students in the US 

Data från 

TIMSS 

enkät-

undersökning 

Elever i 

årskurs 8 

ERIC math* 

cooperative 

learning 

USA 
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5. Resultat 

I detta avsnitt redogörs för forskning som besvarar litteraturstudiens frågeställningar. I 

resultatavsnittet redovisas vilka alternativa undervisningsmetoder forskningen lyfter samt hur dessa 

kan påverka elevers prestationer i och attityder till matematik. Artiklarna har kategoriserats in i fyra 

underrubriker, dessa är: utomhusmatematik, IKT, grupparbete och laborativ matematik. Detta har 

gjorts för att underlätta resultatavsnittets komposition. Avsnittet avslutas med en tabell, se tabell 3, 

som sammanställer resultatet. 

5.1.1 Utomhusmatematik  

Fägerstam och Samuelsson (2012) genomförde en studie i syfte att jämföra utfallet av traditionell 

undervisning och utomhusmatematik gällande elevers prestationer och attityder. Fem klasser i 

årskurs 7 medverkade där två klasser undervisades utomhus var fjärde matematiklektion och de tre 

andra klasserna, de i den traditionella gruppen, hade alla lektioner inomhus.  

Elevernas prestationer bedömdes genom ett för- och eftertest som mätte procedurförmåga och 

begreppsförmåga. Fägerstam och Samuelsson (2012) skriver att resultatet visar att utomhus-

gruppen presterade bättre än inomhusgruppen i båda förmågorna.  

Fägerstam och Samuelsson (2012) mätte attityder genom en enkät där eleverna fick svara på 

påståenden på en tiogradig skala. Studien ämnade ta reda på hur utomhusmatematik påverkade 

elevernas inre motivation, yttre motivation, självbild och ängslan inför matematiken. Resultatet 

påvisar en signifikant skillnad på yttre motivation och självbild mellan grupperna där utomhus-

gruppen inte visar lika positiva attityder som inomhusgruppen. Eleverna i utomhusgruppen var 

också betydligt mer ängsliga inför matematikundervisningen och de påvisade med andra ord inte 

lika positiva attityder till matematiken som inomhusgruppen. Forskarna menar dock att bara en 

variabel, inre motivation, ändrades signifikant över tid där inomhusgruppen minskade sin inre 

motivation mellan för- och eftertest till skillnad mot utomhusgruppen. 

I diskussionen lyfter Fägerstam och Samuelsson (2012) att resultatet från studien avslöjar små men 

signifikanta skillnader mellan utomhusgruppen och inomhusgruppen gällande elevernas 

prestationer och inre motivation. Något de finner intressant är att utomhusgruppen presterade bättre 

på testet trots lägre yttre motivation, sämre självbild och högre ängslan eftersom dessa attityder 

brukar ha en negativ påverkan på elevers prestationer. Trots detta tyder utomhusgruppens 
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prestationer på att utomhusmatematik kan underlätta elevers lärande och prestation (Fägerstam & 

Samuelsson, 2012). Den högre inre motivationen som utomhusgruppen däremot hade skulle kunna 

förklaras av utomhusmatematiken. Mot denna bakgrund menar Fägerstam och Samuelsson (2012) 

att denna undervisningsmetod kan vara mer fördelaktig i att främja elevers positiva attityder till 

matematik. Trots att resultatet visar att de elever som undervisades med utomhusmatematik inte 

påvisade lika positiva attityder till matematiken menar de att utomhusmatematik absolut inte 

påverkade eleverna negativt, varken prestations- eller attitydmässigt.  

En annan studie som också uppmärksammar elevers attityder till utomhusmatematik genomfördes 

av Fägerstam och Blom (2012). Studiens syfte var att ta reda på vilka attityder elever har till 

utomhusmatematik gentemot traditionell undervisning inomhus. För att kunna mäta elevernas 

attityder till matematik så genomfördes intervjuer med tre klasser i årskurs 7-8. 

Resultatet av studien visar att många elever upplevde inomhusundervisningen som tråkig och 

tröttsam eftersom det var samma struktur på varje lektion. Däremot fanns det elever som var nöjda 

med den traditionella undervisningen. Fägerstam och Blom (2012) menar att utomhusmatematiken 

ansågs vara mer stimulerande och rolig än den traditionella undervisningen och många elever 

upplevde att de var mer fokuserade utomhus och kände sig piggare. Detta trodde eleverna berodde 

på att miljön var mer intressant och att de blev exponerade för frisk luft. Utomhusmiljön 

stimulerade också ett mer autentiskt lärande som många elever uppskattade. Vidare upptäckte 

forskarna att arbete med olika material i matematiken ger en djupare förståelse och att det var 

enklare för eleverna att minnas när de kunde relatera till praktiska erfarenheter och aktiviteter som 

de upplevt. Eleverna beskrev också utomhusmatematiken som mer relevant och att den gav dem en 

mer motorisk aktivitet. 

Under utomhuslektionerna fick eleverna arbeta i grupp vilket många lyfte som något positivt. De 

menade att arbetet i grupp var enklare, mer intressant och mer effektivt i jämförelse med att arbeta 

individuellt. Fägerstam och Blom (2012) beskriver utomhusmatematik som en positiv cirkel, vilket 

förklaras genom att utomhusmatematiken framkallade en ökad nivå av engagemang från alla elever 

som då gynnade alla elever. 

Trots att några elever nämnde negativa aspekter med utomhusmatematik, så som dåligt väder och 

svårigheter med att koncentrera sig, samt att några elever uttryckte sig nöjda med den traditionella 

undervisningen så var samtliga elevers attityder till utomhusmatematiken positiva. Av studierna 
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framgår att utomhusmatematik kan främja elevers attityder positivt och bidra till högre prestationer, 

i jämförelse med en traditionell undervisningsmetod.  

5.1.2 IKT  

Eyyam och Yaratan (2014) genomförde ett experiment för att ta reda på vilken effekt användningen 

av IKT i matematikundervisningen har på elevers prestationer, samt vilka attityder elever har till 

undervisning där IKT används. Experimentet täckte fem klasser i årskurs 7, tre klasser utgjorde 

experimentgrupper där läraren använde sig av teknik i form av PowerPoint-presentation med filmer, 

bilder och animeringar i undervisningen. De andra två grupperna var kontrollgrupper och fick 

traditionell undervisning.  

Alla fem grupper genomförde ett för- och eftertest, som bestod av öppna frågor där eleverna fick 

skriva sina svar. Detta gjordes enligt Eyyam och Yaratan (2014) för att kunna mäta elevernas 

prestation och utveckling under experimentet. Resultatet visade att experimentgruppen presterade 

på en högre nivå än kontrollgruppen och forskarna framhåller att detta var en påföljd av 

användandet av IKT i undervisningen. 

För att mäta elevernas attityder till användandet av IKT i matematikundervisningen så använde sig 

Eyyam och Yaratan (2014) av en undersökning som bestod av elva påståenden där eleverna fick 

uttrycka sina åsikter på en tregradig skala (0-2). Ett påstående kunde till exempel vara “I participate 

in lessons when the teacher uses a computer and data projector in the lesson.” (s.36), med det menas 

att eleven deltar i lektioner när läraren använder dator och projektor i undervisningen. I resultatet 

framgår det att nästan hälften av eleverna föredrog användandet av IKT i undervisningen medan 

drygt en sjättedel av eleverna inte föredrog användandet av IKT och en tredjedel av eleverna var 

osäkra över vad de tyckte. Att så många elever var osäkra menar Eyyam och Yaratan (2014) kan 

bero på att IKT bara användes ibland och att eleverna inte var vana vid denna typ av instruktioner. 

De framhåller att osäkerheten inte betyder att eleverna var negativa till användandet av IKT i 

undervisningen. De skriver däremot att om eleverna vänjer sig vid denna typ av instruktioner så kan 

fler elever ställa sig positiva till denna undervisningsmetod. 

En studie som går i linje med Eyyam och Yaratans (2014) resultat genomfördes av Pilli och Aksu 

(2013). Deras syfte var att ta reda på skillnader i elevers prestationer i och deras attityder till 

matematik när IKT användes gentemot traditionell undervisning. Studien inkluderade två klasser i 
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årskurs 4 där ena klassen var experimentgrupp och undervisades med IKT och den andra var 

kontrollgrupp och undervisades traditionellt. 

Studien var upplagd så att eleverna fick göra för- och eftertest samt fördröjda eftertest fyra månader 

senare. Resultatet visar enligt Pilli och Aksu (2013) att den experimentella gruppen presterade 

bättre än vad kontrollgruppen gjorde på eftertesten. De fördröjda eftertesten visar också att eleverna 

i experimentgruppen kom ihåg mer.  

För att Pilli och Aksu (2013) skulle kunna mäta elevernas attityder till matematik så fick eleverna 

svara på två enkäter. Enkäterna visar att de elever som undervisats med IKT hade mer positiva 

attityder till matematik i slutet av perioden än vad kontrollgruppen hade. Resultatet visar också att 

eleverna i experimentgruppen upplevde att undervisningen var intressant och rolig samt att de 

kände sig glada och såg fram emot datasalslektionerna, detta ledde till, menar forskarna, att 

elevernas attityder till matematik stärktes. 

Sammanfattningsvis påvisar studierna positiva konsekvenser av IKT i undervisningen både sett på 

elevers prestationer i och attityder till matematik.  

5.1.3 Grupparbete 

Mohammadjani och Tonkaboni (2015) genomförde en studie i syfte att jämföra skillnaden mellan 

grupparbete och traditionell undervisning på elevers prestationer i och attityder till matematik. 120 

elever i årskurs 5 medverkade, där hälften tillhörde experimentgruppen, som undervisades genom 

grupparbete (eleverna delades in i grupper om fem), och där resten tillhörde kontrollgruppen, som 

undervisades traditionellt.  

Enligt Mohammadjani och Tonkaboni (2015) visar resultatet, som byggde på ett flervalsfrågeprov, 

att elever som undervisades genom grupparbete presterade bättre jämfört med de elever som 

undervisades traditionellt. Utifrån resultatet påpekar forskarna att grupparbete påverkar elevernas 

inlärning på ett djupare plan jämfört med den traditionella metoden. Detta eftersom varje individ får 

diskutera frågor och uttrycka sina idéer och åsikter, vilket påverkar deras prestationer positivt. De 

betonar vidare att grupparbete ger eleverna möjligheten att ta del av och utforska varandras åsikter. 

Således konstaterar de att grupparbete skapar en miljö där eleverna kommer att prestera bättre.  

Fortsättningsvis redovisar Mohammadjani och Tonkaboni (2015) att den experimentella gruppen 

hade mycket högre genomsnittspoäng på det frågeformulär som mätte elevernas attityder. Forskarna 
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förklarar detta med att grupparbete ger eleverna en större frihet vilket gör dem mer intresserade och 

motiverade. Det öppna klimat som grupparbetet förmedlar uppmuntrar eleverna att ställa frågor 

vilket får deras kreativitets- och innovationsförmåga att växa. Med andra ord visar Mohammadjani 

och Tonkabonis (2015) forskning att grupparbete leder till mer positiva attityder jämfört med en 

traditionell undervisningsmetod.  

En studie som går i linje med Mohammadjani och Tonkabonis (2015) studie gällande elevers 

attityder har genomförts av Smith, McKenna och Hines (2013). Denna studie tar upp ytterligare en 

dimension och hävdar att elevers prestationer inte alltid påverkas, utan att det beror på i vilken 

omfattning grupparbete utövas. 

Syftet med Smiths et al. (2013) studie var att använda ett stort nationellt representativt urval av 

amerikanska elever i årkurs 8 för att bedöma hur mängden grupparbete i matematikundervisningen 

är associerat med prestationer i och attityder till matematik. Studien baseras på data från TIMSS, 

Trends in International Mathematics and Science Study, från år 2007.  

För att bedöma grupparbetets påverkan fick eleverna även svara på enkätfrågan “How often do you 

work in small groups” (Smith et al., 2013, s.233), alltså hur ofta eleverna arbetar tillsammans i små 

grupper. Svarsalternativen var som följer: Varje eller nästan varje lektion, Ungefär hälften av 

lektionerna, Några lektioner eller Aldrig. Denna fråga ligger till grund för resultatet på elevers 

prestationer och attityder.  

Elevernas prestationer mättes genom ett test med en kognitiv dimension som mätte problem-

lösningsförmåga, procedurförmåga och resonemangsförmåga. Resultatet visade enligt Smith et al. 

(2013) att de elever som deltog i grupparbete under Några lektioner eller Ungefär hälften av 

lektionerna hade signifikant högre prestationsresultat än de elever som Aldrig deltog i grupparbete. 

Däremot var det ingen signifikant prestationsskillnad mellan de elever som arbetade Varje eller 

nästan varje lektion jämfört med dem som Aldrig arbetade med grupparbete. Liknande visade sig 

även resultaten vara för de elever som hade måttlig nivå av grupparbete (Några lektioner eller 

Ungefär hälften av lektionerna) jämfört med de som Aldrig hade grupparbete vad gäller 

problemlösningsförmåga och resonemangsförmåga. Däremot framkom ingen märkbar skillnad 

mellan grupperna gällande elevernas procedurförmåga. 

För att mäta elevernas attityder till matematik använde sig Smith et al. (2013) av TIMSS 

elevbakgrundsenkät där eleverna fick svara på olika påståenden på en fyrgradig skala (håller helt 
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med till håller inte med alls). Ett påstående kunde exempelvis vara “I think learning mathematics 

will help me in daily life” (s.233), med det menas att eleven tror att matematik kommer att hjälpa 

eleven i hans/hennes dagliga liv. Resultatet visade att de elever som varit aktiva i grupparbete under 

lektionerna, oavsett hur ofta, hade mer positiva attityder till matematik jämfört med de som aldrig 

hade grupparbete. 

I diskussionen sammanfattar Smith et al. (2013) att grupparbete associerades med högre 

prestationer i och mer positiva attityder till matematik. Dessa effekter var dock små och vad gäller 

matematikprestation var det begränsat till situationer där grupparbete användes i måttlig grad 

(Ungefär hälften av lektionerna eller under Några lektioner) och prestationen ökade inte när 

grupparbete användes i hög grad. De framhåller därför att grupparbete lämpar sig bäst i måttlig 

grad. De konstaterar vidare att grupparbete associerades med högre prestationer för två av de tre 

kognitiva områdena, problemlösningsförmåga och resonemangsförmåga, men det var inte associerat 

med ökade prestationer på procedurförmåga. Smith et al. (2013) framhåller ändå att grupparbete 

skulle kunna användas som en strategi för att öka elevernas tillfälle att använda det de lärt sig. 

Sammantaget menar de att när målet är att öka elevers matematiska prestationer kan grupparbete 

vara ett verktyg i en verktygslåda full av olika pedagogiska tekniker. 

Avslutningsvis kommer både Mohammadjani och Tonkaboni (2015) och Smith et al. (2013) fram 

till att grupparbete kan påverka elevers prestationer i och attityder till matematik positivt. Samtidigt 

kan noteras att Smith et al. (2013) lyfter ännu en dimension och menar att elevers prestationer 

påverkas olika beroende på i vilken omfattning grupparbete används.  

5.1.4 Laborativ matematik 

McNeil, Uttal, Jarvin och Sternberg (2009) gjorde en studie för att ta reda på om fysiskt 

verklighetsbaserat material påverkar elevernas prestationer vid matematiska läsuppgifter gällande 

pengar. De genomförde ett experiment som en vidareutveckling på ett tidigare experiment. 

Experimentet genomfördes på tre grupper i årskurs 5. Första gruppen fick tillgång till fysiskt 

verklighetsbaserat material, som var näst intill identiskt med riktiga pengar. Den andra gruppen fick 

ett intetsägande material och den tredje gruppen var kontrollgrupp och fick endast tillgång till 

papper och penna. Samtliga grupper fick ett penna- och papper-prov med olika problemlösnings-

uppgifter som handlade om pengar. Eleverna blev ombedda att redovisa sina svar och om de bara 

skrev svaret så räknades uppgiften som felaktig. 
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Resultatet från experimentet visade att fysiskt verklighetsbaserat material hindrar utförandet av 

matematiska läsuppgifter. Eleverna som använde sig av de verklighetsbaserade pengarna löste färre 

problem än de andra två grupperna. Mellan de elever som inte använde något material och de elever 

som använde intetsägande material var skillnaderna inte anmärkningsvärda. Forskarna drar därför 

slutsatsen att det inte var användandet av det fysiska materialet som sådant som hindrade utförandet 

av uppgifterna. De menar istället att användandet av verklighetsbaserat fysiskt material kan ha 

underlättat andra aspekter av lärandet, så som att identifiera problemet i texten. Resultatet visade 

nämligen att eleverna som använde sig av de verklighetsbaserade pengarna gjorde färre 

begreppsliga fel än de andra två grupperna. De påpekar dock att det är viktigt att komma ihåg att 

antalet fel var fler i gruppen med verklighetsbaserat material.  

McNeil et al. (2009) menar att eftersom eleverna inte fick några instruktioner om hur pengarna 

kunde användas så var de tvungna att hitta på egna metoder. Detta kan ha lett till att eleverna blev 

förvirrade eller att de blev mindre motiverade att genomföra skolbaserade algoritmer. De menar att 

om det skulle stämma så är det oklart varför eleverna som använde sig av svartvita pengar skulle 

förväntas prestera annorlunda under samma förhållanden. 

Vidare diskuterar McNeil et al. (2009) att de elever som fick arbeta med det verklighetsbaserade 

laborativa materialet gjorde fler fel än övriga elever men dessa fel var inte lika allvarliga som de fel 

som eleverna i de andra två grupperna gjorde. En fråga var till exempel om Daniel och Helen som 

vill köpa en födelsedagstårta till sin kompis. Daniel hade $6 och kan spendera en fjärdedel av 

pengarna. Helen har $10 och kan spendera en fjärdedel av pengarna. Hur mycket kan de spendera 

tillsammans? I kontrollgruppen och i gruppen med intetsägande material var det betydligt fler 

elever som svarade att Daniel och Helen kunde spendera $8 eller mer. Forskarna menar att eleverna 

borde förstå att svaret ska vara mindre än $8 eftersom det skulle betyda att Daniel och Helen 

spenderade hälften av sina pengar. För att undvika denna typ av problem anser McNeil (2009) att 

lärarna bör försöka maximera fördelarna som laborativt material kan ge, samtidigt som de bör 

minimera nackdelarna med det. Mot bakgrund av ovanstående menar forskarna att de ultimata 

effekterna för att aktivera omvärldskunskap med hjälp av laborativt material inte är entydigt. Det 

kan finnas både för- och nackdelar med att förse elever med laborativt material och de poängterar 

att lärare bör väga dessa mot varandra när de stöter på laborativt material som sägs vara bra för 

elevers problemlösningsförmåga.  
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En annan studie som undersökt effekten av laborativt material på elevers matematikprestationer 

genomfördes av Al-absi (2013). I studien deltog 72 elever i årskurs 3. Eleverna blev indelade i två 

grupper, en experimentgrupp som undervisades med laborativt material och en kontrollgrupp som 

undervisades traditionellt. 

För det första studerade Al-absi (2013) om det var några prestationsskillnader mellan de elever som 

undervisades med laborativt material gentemot de som undervisades traditionellt. Resultatet, som 

grundar sig på ett test, visar att de elever som undervisades med laborativt material presterade bättre 

jämfört med de elever som undervisades traditionellt. Al-absi (2013) framhåller att detta är ett 

logiskt resultat eftersom laborativt material ger eleverna en konkret, synlig och praktisk 

representation av de matematiska idéer som undervisats. Detta menar han skapar en stark grund för 

begreppsförmågan. Genom att arbeta laborativt framhåller han vidare att läraren genom observation 

kan upptäcka och hjälpa eleverna att utveckla deras begreppsförmåga och öka deras 

prestationsnivåer. Forskaren påpekar vidare att eleverna arbetar med materialet gemensamt, tar del 

av varandras upplevelser och drar nytta av deras gemensamma arbete för att prestera på en högre 

nivå, vilket visar på att elevernas kommunikationsförmåga förbättras.  

För det andra studerade Al-absi (2015) om det var några signifikanta skillnader mellan 

kontrollgruppen och experimentgruppen beroende på elevers prestationsnivå. Eleverna delades 

därför in i tre prestationsnivåer, hög-, mellan- och lågpresterande, utifrån deras betyg från året 

innan. Resultatet, som grundar sig på samma test, visade att det inte var någon betydelsefull 

skillnad mellan experimentgruppen och kontrollgruppen när det gällde hög- och lågpresterande. 

Däremot var det en betydande skillnad mellan grupperna gällande de mellanpresterande eleverna, 

där experimentgruppen fick högre resultat. Detta förklarar forskaren är följdriktigt eftersom hög- 

och lågpresterande elever behöver specialiserade uppgifter och aktiviteter som passar respektive 

grupp. De aktiviteter som genomfördes i studien menar han var anpassade och riktade till de 

mellanpresterande eleverna vilket betyder att dessa elever i experimentgruppen gynnades mest av 

det laborativa materialet, vilket visade sig i deras matematikresultat.  

Sammanfattningsvis visar studien att laborativt material ökar elevers prestationer i jämförelse med 

traditionell undervisning. De mellanpresterande eleverna gynnades främst av det laborativa 

materialet i denna studie och det var ingen signifikant skillnad på matematikprestationen mellan 

kontrollgruppen och experimentgruppen gällande de hög- och lågpresterande eleverna.  
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Vidare redovisas hur laborativ matematik påverkar elevers attityder till matematik. Rukavina, 

Zuvic-Butorac, Ledic, Milotic och Jurdana-Sepic (2012) genomförde en studie med syfte att 

utveckla elevernas attityder och motivation till matematik genom laborativ matematik. Studien 

genomfördes i årskurs 4-8 där eleverna fick delta på sex olika workshops under en period om två år. 

Efter varje workshop fick de fylla i en enkät med syfte att mäta deras attityder till matematik och till 

workshopens innehåll. 

Resultatet visade att 76 % av samtliga elever hade positiva attityder till matematik och att 78 % av 

eleverna i årskurs 7 och 8 tyckte om matematik bättre än de andra ämnena. Rukavina et al. (2012) 

skriver också att 70 % av eleverna tyckte att de lärde sig mer genom att arbeta med laborativt 

material än genom traditionell undervisning. 93 % av samtliga elever visade positiva attityder till 

denna typ av matematikundervisning och skulle vilja att det var en större del av deras 

matematikundervisning.  

Enkäten avslutades med två öppna frågor, Vad tyckte jag bäst om och Vad tyckte jag minst om eller 

vad skulle jag ändra på, där eleverna kunde motivera sina svar. Enligt Rukavina et al. (2012) var ett 

vanligt svar, på den första frågan, att eleverna tyckte om allt. Resultatet på första frågan visade 

också att eleverna värderade att arbeta praktiskt i matematikundervisningen, vilket de tyckte att den 

traditionella undervisningen inte erbjöd. Resultatet på den andra frågan visade att 82 % av eleverna 

inte ville ändra något i workshop-passen. Brister på kommentarer som tyder på missnöje med 

laborativt material i undervisningen gjorde att Rukavina et al. (2012) drog slutsatsen att det är en 

god acceptans av laborativt material i undervisningen bland eleverna.  

Rukavina et al. (2012) avslutar med att skriva att studiens resultat visar på att laborativ matematik 

är mer acceptabelt för eleverna än traditionell undervisning. Resultaten indikerar också att denna 

typ av metod ger bättre förutsättningar för att lära matematik och stimulera elevernas utveckling av 

positiva attityder till ämnet. Baserat på resultatet menar forskarna att det är lämpligt att inkludera 

delar av dessa klassrumsaktiviteter oftare i lektionen.  

Studierna visar att användandet av laborativt material i matematikundervisningen kan öka elevers 

prestationer i och positiva attityder till matematik i jämförelse med traditionell undervisning. 
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5.1.5 Sammanställning av resultat 

I denna tabell har vi sammanfattat forskningen beträffande elevers prestationer i och attityder till 

matematik gällande olika undervisningsmetoder.  

  

Tabell 3: Sammanfattning av forskningen. 
            

                  Resultat                                               

Under- 

visningsmetoder                                                                

Prestationer  Attityder 

Utomhusmatematik 

Kan underlätta elevers lärande och 

prestationer positivt. Stimulerande miljö 

med olika material kan leda till djupare 

förståelse. Eleverna kan minnas lättare när 

de kan relatera till praktiska erfarenheter.  

Kan öka elevers procedurförmåga och 

begreppsförmåga.  

Kan påverkas både mer positivt och mindre 

positivt jämförelse med traditionell 

undervisning. Yttre motivation och 

självbild påverkades inte lika positivt, och 

de upplevde högre ängslan inför 

matematiken. Inre motivation påverkades 

positivt. Stimulerande och roligt med 

autentiskt lärande. Eleverna hade bättre 

fokus och var piggare.  

IKT 

IKT i undervisningen kan få elever att 

prestera högre i jämförelse med traditionell 

undervisning. IKT kan även få elever att 

komma ihåg mer.  

Många elever ställde sig positiva till 

användandet av IKT. IKT ansågs roligt och 

intressant vilket förstärkte de positiva 

attityderna. Fler lär känna positiva attityder 

om de vänjer sig vid användandet av IKT.  

Grupparbete 

Elever kan prestera bättre jämfört med 

traditionell undervisning i grupparbete. 

Grupparbete lämpar sig bäst i måttlig grad, 

om det används jämt ökar inte prestationen. 

Inlärningen kan påverkas på ett djupare 

plan. Elever tar del av varandras kunskaper 

och utvecklar på så sätt sina egna 

prestationer. Grupparbete kan utveckla 

problemlösningsförmåga och 

resonemangsförmåga men inte 

procedurförmåga i någon vidare 

utsträckning.  

Påverkas positivt då eleverna ges större 

frihet. De blir motiverade och intresserade 

och uppmuntras att ställa frågor vilket kan 

påverka deras kreativitets- och 

innovationsförmåga positivt.  

Laborativ matematik 

Olika laborativt material kan ge olika 

effekter på elevers lärande. Det finns både 

positiva och negativa aspekter med 

laborativt material som lärare noga bör se 

över. Laborativt material kan ge 

förutsättning att utveckla begreppsförmåga, 

kommunikationsförmåga och 

problemlösningsförmåga. De elever vars 

nivå uppgifterna är utformade på gynnas 

mest av laborativt material 

Laborativ matematik kan påverka elevers 

attityder positivt. Praktiska tillämpningar 

värderades av eleverna. Att arbeta laborativt 

accepteras i större utsträckning av eleverna 

än traditionell undervisning vilket tyder på 

mer positiva attityder.  
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6. Diskussion  

Inledningsvis presenteras resultatdiskussion och därefter tankar om fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion kring litteraturstudiens resultat, studierna jämförs och kopplas 

samman med denna litteraturstudies bakgrundsdel. Vi ämnar även lyfta fram kritiska aspekter som 

vi har funnit i litteraturen och som kan ha betydelse för dess resultat. Avsnittet är uppdelat i två 

underrubriker, (I) prestationer och (II) attityder och avslutas med en slutsats.  

6.1.1 Prestationer  

För att få en djupare förståelse, kommer resultatet av den forskning som ingått i vår litteraturstudie 

gällande elevers prestationer i matematik relateras till studiens bakgrundsavsnitt. Detta gäller 

framför allt (a) Ernest undervisningsideologier, (b) tabell 1 (utifrån Samuelssons resonemang) och 

(c) läroplansförmågorna i matematik.  

Utomhusmatematik 

Av den forskning som vi läst framgår att utomhusmatematik erbjuder ett mer autentiskt lärande och 

att användningen av olika material gör att eleverna utvecklar en djupare förståelse i matematik (se 

Fägerstam & Blom, 2012; Ericsson, 2002; Brügge & Szczepanski, 2011). Detta innebär att 

Fägerstam och Bloms (2012) resultat kan relateras till Ernest (1991) undervisningsideologi The 

Progressive Educator. Enligt denna ideologi skapar läraren en miljö där eleverna uppmuntras att 

undersöka och skapa sin egen bild av matematiken. Tillgången till resurser som ger eleverna 

möjlighet att skapa, uttrycka och koppla samman matematiken med helheten av upplevelserna 

värdesätts och eleven uppmuntras att komma på egna metoder och lösningar. Detta resonemang 

tycker vi stämmer överens med det resultat som framkommer angående utomhusmatematik.  

Att ge förutsättningar att utveckla elevers procedurförmåga och begreppsförmåga:  

Fägerstam och Samuelsson (2012) visar i sin studie att elever som undervisas utomhus ges 

förutsättningar att utveckla procedurförmåga och begreppsförmåga. Om vi ser till tabell 1, bidrar 

forskarnas resultat till en vidareutveckling av denna eftersom den inte framför procedurförmåga. 

Av resultatet framgår inte vilka andra förmågor elever kan ges förutsättning att utveckla men med 

utgångspunkt i vår bakgrund kan ytterligare förmågor som elever kan ges förutsättning att utveckla 

tolkas fram. Detta kommer att göras under nästa rubrik.  
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Att ge förutsättningar att utveckla elevers kommunikationsförmåga och problemlösningsförmåga: 

Eftersom vi kan relatera undervisningsmetoden till ideologin The Progressive Educator kan 

eleverna som erbjuds denna undervisningsmetod utifrån Samuelssons (2007) resonemang utveckla 

sin argumentationsförmåga. I utomhusmatematik ges elever möjligheten att gemensamt diskutera 

fram lösningar på autentiska problem som de tillsammans med kamrater och lärare granskar, 

värderar och reflekterar över (Ingwersen & Persson, 2009). Genom att arbeta på detta sätt kan vi 

tolka att elever ges förutsättning att utveckla sin kommunikationsförmåga eftersom de får samtala 

om och argumentera för sina lösningar under arbetsprocessens gång (Skolverket, 2011a). Samtidigt 

kan vi se att elever får lösa problem och värdera dessa lösningar, vilket ingår i Skolverkets (2011a) 

beskrivning av problemlösningsförmåga.  

Sammanfattning: 

Mot bakgrund av ovan visar resultatet att utomhusmatematik ger eleverna förutsättning att utveckla 

begreppsförmåga och procedurförmåga. Vår tolkning visar även att utomhusmatematik kan ge 

elever möjligheten att utveckla sin kommunikationsförmåga och problemlösningsförmåga. Vad 

detta kan innebära lyfts under rubriken som behandlar jämförelse mellan de alternativa  

undervisningsmetoderna.  

IKT 

En annan undervisningsmetod vi valt att behandla är användandet av IKT i matematik-

undervisningen. Både Eyyam och Yaratan (2014) och Pilli och Aksu (2013) kommer i sina studier 

fram till att IKT i undervisningen påverkar elevers prestationer i matematik bättre i jämförelse med 

traditionell undervisning. Det som skiljer studierna åt är hur de valt att använda IKT i 

matematikundervisningen.  

Att ge förutsättningar att utveckla elevers begreppsförmåga och resonemangsförmåga: 

Skillnaden mellan studierna handlar om vem, läraren eller eleverna, som använder IKT i 

matematikundervisningen. I Eyyam och Yaratans (2014) studie är det endast läraren som använder 

IKT och detta kan utifrån Ernest (1991) ideologi The Old Humanist förstås som att det är läraren 

som föreläser, förklarar och kommunicerar matematikens struktur på ett meningsfullt sätt genom 

olika metoder, demonstrationer och aktiviteter för att underlätta, inspirera och motivera eleverna.  

De förmågor som eleverna ges möjlighet att utveckla i denna ideologi är enligt Samuelsson (2007) 

argumentationsförmåga och begreppslig förståelse, vilket skulle innebära att när läraren använder 

IKT-verktyg i matematikundervisningen ges eleverna möjlighet att utveckla begreppsförmåga och 
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resonemangsförmåga (se Skolverket, 2011a). Tidigare har vi översatt argumentationsförmåga till 

kommunikationsförmåga, men då det i detta fall handlar om lärarens kommunikation till eleverna 

anser vi att det faller in under resonemangsförmåga. Detta eftersom The Old Humanist lägger fokus 

på att ”undervisa matematik” (Ernest, 1991), vilket kan tolkas som att eleven lär sig att följa 

lärarens matematiska resonemang, för att därefter föra samma typ av matematiska resonemang vid 

beräkningar i läroboken.  

Att ge förutsättningar att utveckla elevers procedurförmåga: 

I Pilli och Aksus (2013) studie fick eleverna istället själva arbeta med datorer i matematik-

undervisningen och detta kan förstås som att det är eleverna som med hjälp av olika resurser, 

exempelvis datorer, får praktisera matematik istället för att observera lärarens användning av IKT. 

Detta går i linje med vad Ernest (1991) kallar The Technological Pragmatist och utifrån 

Samuelssons (2007) resonemang kan vi då se att elever ges förutsättning att utveckla sin 

procedurförmåga.  

Sammanfattning: 

Utifrån dessa studiers resultat drar vi slutsatsen att IKT kan användas antingen av eleverna eller av 

lärarna. Om dessa skulle kombineras har vi tolkat att elever kan ges möjligheten att utveckla 

begreppsförmåga, procedurförmåga och resonemangsförmåga. Vad detta har för betydelse lyfts 

under rubriken som behandlar jämförelser mellan de alternativa undervisningsmetoderna.  

Grupparbete 

Vi går vidare till att behandla undervisningsmetoden grupparbete. I resultatdelen beskrivs att 

Mohammadjani och Tonkaboni (2015) och Smith et al. (2013) i sina studier kommer fram till att 

elevers prestationer påverkas positivt av grupparbete i matematikundervisningen.  

Att ge förutsättningar att utveckla elevers problemlösningsförmåga och resonemangsförmåga: 

Grupparbete är en kreativ undervisningsmetod där eleverna ges möjlighet att utbyta tankar och 

erfarenheter med sina kamrater och på så sätt förändra sina tankar och kunskaper. Detta ger elever 

förutsättning att utveckla sin resonemangsförmåga (Hammar Chiriac, 2013) vilket även framkom i 

Smith et al. (2013) studie. Det framgår också att grupparbete ger elever möjlighet att utveckla 

problemlösningsförmåga (Smith et al., 2013; Lozic, u.å.). Däremot framkom av Smith et al. (2013) 

studie att elevernas procedurförmåga inte utvecklades i någon större utsträckning vid grupparbete 

jämfört med traditionell undervisning.   
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Att ge förutsättningar att utveckla elevers begreppsförmåga och kommunikationsförmåga:   

Mohammadjani och Tonkaboni (2015) påpekar att grupparbete ger eleverna möjligheten att 

diskutera och uttrycka sina egna tankar samt ta del av och utforska andras åsikter. Detta ligger i 

linje med Ernest (1991) resonemang om ideologin The Public Eductor där matematiken ses som en 

social konstruktion och där matematikundervisningen ska vara aktiv och socialt engagerande. I 

denna diskuterande verksamhet ges elever således möjlighet att utveckla sin 

kommunikationsförmåga och begreppsförmåga (Lozic, u.å.; Samuelsson, 2007).  

Sammanfattning: 

Resultatet av forskningen visar att grupparbete kan ge elever förutsättning att utveckla 

problemlösningsförmåga och resonemangsförmåga, men procedurförmåga utvecklades inte i 

någon större utsträckning. Vi har även tolkat att elever ges möjlighet att utveckla begreppsförmåga 

och kommunikationsförmåga. Vad detta har för innebörd diskuteras under rubriken som behandlar 

jämförelse mellan de alternativa undervisningsmetoderna.  

Laborativ matematik 

När det gäller laborativ matematik, får McNeil et al. (2009) och Al-absi (2015) genom sina studier 

fram att de elever som arbetar med laborativt material kan prestera bättre än de elever som 

undervisas traditionellt.  

Att ge förutsättningar att utveckla elevers begreppsförmåga och kommunikationsförmåga: 

Laborativ matematik kan ge elever förutsättning att utveckla sin begreppsförmåga (McIntosh, 2008; 

Rystedt & Trygg, 2005), vilket även visat sig i Al-absis (2015) resultat. Det framgår även i 

resultatet att elever utvecklar sin kommunikationsförmåga. Det laborativa materialet kan ge 

förutsättning till diskussion och samarbete kring laborativa aktiviteter (Berggren & Lindroth; 2011) 

vilket vi anser är en förutsättning till utvecklingen av denna förmåga. Det framgår dock i Al-absis 

(2015) resultat att de mellanpresterande eleverna är de som gynnas mest av undervisningen. Det 

förklaras av att uppgifterna i denna studie låg på deras nivå och inte var anpassade till låg- eller 

högpresterande elever. Vi anser att dessa resultat visar på vikten av att läraren måste ha kunskap om 

och en plan för det laborativa materialet som används i undervisningen och samtidigt kunna anpassa 

detta till alla individer för att alla elever ska ges möjligheten att utveckla dessa förmågor. 

Att ge förutsättningar att utveckla elevers problemlösningsförmåga:   

Laborativ matematik ska kunna fungera som en stimulans vid problemlösning (Rystedt & Trygg, 

2005) och i McNeil et al. (2009) resultat framgår att laborativt material kan ge elever möjlighet att 
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utveckla sin problemlösningsförmåga. I resultatet går det dock att utläsa skillnader på olika typer av 

laborativt material, där resultatet visar att ett intetsägande material kan verka bättre än ett 

verklighetsbaserat material.  

Forskarna menar att det är viktigt att läraren väger för- och nackdelar med material som sägs vara 

bra för elevers problemlösningsförmåga. Av studierna framgår ändå att det laborativa materialet är 

värdefullt för elever för att kunna koppla matematiken till elevens upplevelser, vilket går i linje med 

Ernest (1991) ideologi The Progressive Educator. I denna ideologi ska läraren skapa noga 

strukturerade lärandemiljöer och fungera som en vägledare till elevernas lärande. Mot bakgrund av 

ovanstående framgår att läraren har en viktig roll i att granska det laborativa materialet och sedan 

integrera det i undervisningen. Om detta görs på ett medvetet plan tror vi att elever ges förutsättning 

att utveckla sin problemlösningsförmåga.  

Sammanfattning: 

Resultatet av forskningen visar att laborativ matematik ger elever förutsättning att utveckla 

begreppsförmåga, kommunikationsförmåga och problemlösningsförmåga. Vilken innebörd detta 

har lyfts under jämförelser mellan de alternativa undervisningsmetoderna.   

Diskussionen visar att: 

Följande tabell sammanfattar diskussionen beträffande olika matematikundervisningsmetoder i 

relation till elevers prestationer i matematik, Ernest ideologier och Läroplansförmågorna. 

Tabell 4: Sammanfattning av diskussionen. 

                   Diskussion                                                                            

Under-  

visningsmetoder                                                                
Prestationer Undervisningsideologi Läroplansförmågor 

Utomhusmatematik 

Påverkas positivt.  

Ger djupare  förståelse.      

Eleverna minns lättare. 

The Progressive Educator Problemlösningsförmåga 

Begreppsförmåga 

Procedurförmåga 

Kommunikationsförmåga 

IKT 
Påverkas positivt.       

Kan få elever att komma 

ihåg mer. 

The Old Humanist/ 

Technological Pragmatist  

Begreppsförmåga 

Procedurförmåga 

Resonemangsförmåga 

Grupparbete 

Påverkar positivt men när 

det används i måttlig grad.            

The Public Educator Problemlösningsförmåga 

Begreppsförmåga 

Resonemangsförmåga 

Kommunikationsförmåga 

Laborativ matematik 

Påverkar positivt när 

anpassat till individens 

nivå. Påverkar positivt men 

olika material kan ge olika 

effekter. 

The Progressive Educator Problemlösningsförmåga 

Begreppsförmåga 

Kommunikationsförmåga 
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Jämförelse mellan de alternativa undervisningsmetoderna:  

Ideologin Industrial Trainers beskrivs på liknande sätt som traditionell undervisning, där läraren 

förmedlar färdig kunskap som eleverna sedan övar på (Ernest, 1991; Boaler, 2011). I vårt resultat 

har vi inte funnit någon alternativ undervisningsmetod som liknar denna ideologi. Däremot visar 

resultatet att IKT och utomhusmatematik utvecklar elevers procedurförmåga, vilket 

Skolinspektionen (2009) framhåller att traditionell undervisning framförallt utvecklar. Detta skulle 

kunna tolkas som att IKT och utomhusmatematik skulle kunna agera substitut till traditionell 

undervisning. I tabellen går att utläsa att IKT och utomhusmatematik tillsammans ger elever 

möjlighet att utveckla alla läroplansförmågor, men det är ingen garanti eftersom Ericsson (2002) 

menar att alla elever lär olika. Utifrån detta resonemang bör flera undervisningsmetoder användas 

för att ge alla elever chansen att utveckla samtliga fem läroplansförmågor.  

I diskussionen ovan visar vi att samtliga undervisningsmetoder som vi studerat ger förutsättningar 

att utveckla begreppsförmåga. Det kan därför tolkas som att oavsett vilken undervisningsmetod 

läraren väljer att använda så kan elever ges förutsättningar att utveckla begreppsförmågan, men 

som tidigare nämnt är det ingen garanti. Vill läraren ge elever förutsättningar att utveckla 

problemlösningsförmåga och kommunikationsförmåga går det ur tabellen att utläsa att 

utomhusmatematik, grupparbete och laborativ matematik kan ge möjlighet till detta. Sammantaget 

utvecklar dessa tre undervisningsmetoder elevers begreppsförmåga, kommunikationsförmåga och 

problemlösningsförmåga.  

Att utomhusmatematik och laborativ matematik ger möjlighet att utveckla samma förmågor tycks 

vara logiskt eftersom de ingår i samma ideologi, The Progressive Educator. Enligt denna ideologi 

erbjuds eleverna autentiskt lärande, att arbeta med olika material och att läraren skapar en miljö där 

eleverna uppmuntras till att undersöka sin egen bild av matematiken (Ernest, 1991), vilket båda 

undervisningsmetoderna erbjuder. Det som skiljer dem åt är dock att resultatet av Fägerstam och 

Samuelssons (2012) studie visar att elever som undervisats gruppvis i utomhusmatematik även har 

utvecklat procedurförmåga. Att eleverna arbetat gruppvis i utomhusmatematiken gör dock att vi 

kan ställa oss frågan om det är utomhusmiljön eller grupparbetet som gör att eleverna utvecklar 

denna förmåga.  

Utifrån tabell 4 kan vi se att grupparbete går under ideologin The Public Educator, som inte ger 

förutsättning att utveckla elevers procedurförmåga. Av detta kan tolkas att det är utomhusmiljön 

som är den avgörande faktorn, och inte grupparbete, gällande elevers möjlighet att utveckla 
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procedurförmåga i utomhusmatematik. Grupparbete, tillsammans med IKT, ger istället eleverna 

möjlighet att utveckla sin resonemangsförmåga vilket inte utomhusmatematik eller laborativ 

matematik gör. 

Utifrån tabellen kan vi se att ingen undervisningsmetod ger förutsättning att utveckla samtliga 

läroplansförmågor. Om elever ska kunna utveckla alla förmågor kan vi utifrån vår diskussion se att 

fler än en undervisningsmetod måste användas vilket tyder på att undervisningsmetoderna bör 

varieras. Vidare framgår det i nästintill samtliga1 artiklar att den alternativa undervisningsmetoden 

användes som ett komplement till den traditionella undervisningen, med andra ord användes dessa 

undervisningsmetoder i måttlig grad. Det framgår i Smith et al. (2013) studie att den alternativa 

undervisningsmetoden (grupparbete) har bäst effekt på elevers prestationer när den används i 

måttlig grad. Eftersom de elever som undervisades med alternativa undervisningsmetoder 

presterade bättre än de som undervisades traditionellt kan vi dra slutsatsen att en måttlig 

användning av metoderna har bäst effekt på elevers prestationer.  

Att ingen undervisningsmetod ger förutsättning att utveckla alla läroplansförmågor och att 

forskningen visar att en måttlig användning av olika undervisningsmetoder ger bäst effekt tyder på 

att undervisningsmetoderna bör varieras. Ju fler undervisningsmetoder som används, desto bättre. 

6.1.2 Attityder  

I detta avsnitt kommer vi att behandla elevers attityder till olika undervisningsmetoder i matematik. 

Detta kommer att relateras till vårt bakgrundsavsnitt. Vi har tidigare framhållit att motivation och 

matematikängslan kan påverka elevers attityder till matematik och därför är attityddiskussionen 

disponerad utifrån dessa två aspekter.  

Motivation 

Fägerstam och Samuelsson (2012) kommer i sitt resultat fram till att de elever som undervisats med 

utomhusmatematik hade lägre yttre motivation men högre inre motivation. Den lägre yttre 

motivationen skulle kunna bero på att eleverna var vana vid att ha traditionell undervisning där 

eleverna, enligt Tobias (1993 i Samuelsson, 2007), blir bekräftade av läraren och läroboken, vilket 

de eventuellt inte blivit i utomhusmatematik. När elever använder läroboken kan de bli bekräftade 

av att göra ett visst antal uppgifter under en lektion, eller att facit bekräftar med de rätta svaren. 

                                                 
1 I någon artikel framgår inte i vilken mängd den alternativa undervisningsmetoden användes.  
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Tobias (1993, i Samuelsson, 2007) framhåller dock att denna typ av yttre motivation är negativ 

eftersom eleverna blir beroende av bekräftelsen, vilket kan orsaka matematikängslan. Därav drar vi 

slutsatsen att den lägre yttre motivationen hos de elever som undervisats med utomhusmatematik 

inte är någonting som är negativt. Eleverna hade istället högre inre motivation vilket tyder på att 

själva utomhusmatematiken i sig är intressant och rolig, och att eleverna därmed inte är lika 

beroende av den yttre motivationen för att prestera.  

I Fägerstam och Bloms (2012) studie är det också tydligt att den inre motivationen är stark hos de 

elever som undervisats med utomhusmatematik där eleverna ansåg att utomhusmatematiken var 

mer intressant och rolig. Forskarna upptäckte också att arbete med olika material i utomhus-

matematiken gav en djupare förståelse och att det var enklare för eleverna att minnas när de kunde 

relatera till praktiska erfarenheter och aktiviteter som de upplevt. Detta visar sig även i Rukavina et 

al. (2012) studie gällande laborativ matematik. Många elever tyckte att de lärde sig mer och 

värderade att arbeta praktiskt, de ville också att laborativt material skulle ta större plats i 

matematikundervisningen. Detta tyder på att eleverna var intresserade och hade en inre motivation 

som drev dem att prestera när denna undervisningsmetod användes. I Rukavina et al. (2012) studie 

användes dock ingen kontrollgrupp vilket vi ställer oss kritiska till. Resultatet hade varit mer 

tillförlitligt om forskarna jämfört experimentgruppen med en kontrollgrupp istället för att jämföra 

eleverna mot tidigare undervisning. Skolverket (2003) framhåller dock att när elever förstår och 

lyckas med matematiken så påverkas deras attityder positivt, vilken går i linje med Rukavina et al. 

(2012) studie. Enligt Boaler (2011) så ökar också elevers positiva attityder när de finner 

matematiken intressant.  

Laborativ matematik ger eleverna möjlighet att undersöka och demonstrera matematiken (Berggren 

& Lindroth, 2011), vilket skulle kunna tolkas som om att eleverna får en frihet i att skapa sin egen 

förståelse på ett kreativt sätt. Detta går i linje med vad Mohammadjani och Tonkabonis (2015) 

studie om grupparbete visar, nämligen att elever där ges en större frihet vilket gör dem mer 

intresserade och motiverade samt att elevers kreativitetsförmåga växer. Det framgår med andra ord 

att en större frihet i matematikundervisningen, vilket kan tolkas att både laborativ matematik och 

grupparbete ger möjlighet till, stärker elevers inre motivation och därmed skapar de positiva 

attityder till matematikundervisningen.  

Det som alla undervisningsmetoder har gemensamt är att eleverna finner dem intressanta vilket 

även Pilli och Aksus (2012) resultat visar gällande IKT. En förklaring till att IKT intresserar 
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eleverna skulle kunna vara, som Jönsson och Lingefjärd (2012) framhåller, att matematiken ges en 

ny representationsform och bryter mönstren i den traditionella undervisningen. Vi tror att detta även 

kan vara en förklaring till att eleverna har positiva attityder till de andra alternativa 

undervisningsmetoderna. 

Matematikängslan 

I Fägerstam och Samuelssons (2012) studie visar resultatet att eleverna som undervisades med 

utomhusmatematik utvecklade mindre positiva attityder till matematiken jämfört med de elever som 

undervisades traditionellt inomhus. De utvecklade bland annat ängslan inför matematiken och fick 

en sämre självbild. Av studien framgår att eleverna i vanliga fall arbetar traditionellt inomhus och 

enligt Ericsson (2002) så skapas där en social ordning. Hon påpekar vidare att utomhusmatematik 

kan ändra denna sociala ordning. Vi tänker att när en ny ordning ska uppstå så kan eleverna känna 

en ängslan inför deras plats som då också kan leda till en sämre självbild. Det vi menar är att dessa 

negativa aspekter kan ha uppstått på grund av en förändring och inte av utomhusmatematiken som 

sådan.  

Detta visar sig även i Eyyam och Yaratans (2014) studie, där forskarna drar slutsatsen att de elever 

som var osäkra inför vad de tyckte om användandet av IKT i undervisningen inte var negativa till 

det utan bara ovana vid undervisningsmetoden. Till skillnad mot denna studie visar Smith et al. 

(2013) resultat att elever hade positiva attityder till grupparbete oavsett i vilken mängd den 

användes. Intressant är att Löwing (2006) framhåller att grupparbete är en komplicerad 

undervisningsmetod som kräver att eleverna har kunskap om hur arbetet går till. Detta indikerar att 

eleverna i Smith et al. (2013) studie, även de som bara hade grupparbete några lektioner, måste ha 

varit vana vid denna typ av undervisningsmetod. Utifrån detta anser vi att det är viktigt som lärare 

att introducera vad den nya undervisningsmetoden innebär för eleverna så att de inte utvecklar 

matematikängslan. Detta eftersom det kan leda till att eleverna presterar sämre (Skolverket, 2013). 

Det framgår inte av studierna om eleverna i studierna som behandlar laborativ matematik utvecklar 

matematikängslan. I likhet med de studier som berör de andra undervisningsmetoderna så bör även 

laborativ matematik introduceras för att eleverna ska utveckla positiva attityder till 

matematikundervisningen.  
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6.1.3 Slutsats  

I litteraturen har vi funnit fyra alternativa undervisningsmetoder, dessa är: utomhusmatematik, IKT, 

grupparbete och laborativ matematik.  

Av studiens resultat framgår att alternativa undervisningsmetoder till traditionell undervisning kan 

påverka elevers prestationer i matematik i högre grad. Olika undervisningsmetoder ger också elever 

förutsättning att utveckla olika förmågor i enlighet med läroplanen. Detta tycker vi visar att en 

lärare inte kan fastna i ett spår utan måste variera sitt val av undervisningsmetoder för att eleverna 

ska få möjlighet att utveckla alla förmågor i läroplanen. Även om vår studie visar att läroplanens 

förmågor kan täckas upp av att kombinera enbart två undervisningsmetoder så är alla elever olika 

och det är inte säkert att dessa förmågor utvecklas hos alla elever.  

För att elevernas prestationer ska gynnas av undervisningen måste den vara individanpassad. Av 

litteraturstudien framgår det också att en undervisningsmetod inte bör överkonsumeras utan att den 

bör användas i måttligt grad för att ge alla elever förutsättning att prestera bättre. För bäst effekt på 

elevers prestationer bör undervisningsmetoderna således varieras och användas medvetet, beroende 

på vad syftet med lektionen är.  

Det går också att utläsa att de olika undervisningsmetoderna kan ge elever mer positiva attityder till 

matematiken i jämförelse med traditionell undervisning. Det framgår att positiva attityder är en 

bidragande faktor till högre prestationer och genom att eleverna utvecklar positiva attityder så 

motiveras de också till att prestera bättre. Därför är det viktigt att läraren finner undervisnings-

metoder som motiverar och intresserar elever till att lära. Att göra det kan ta tid, då eleverna kan 

känna ovana inför en ny undervisningsmetod. När en helt ny undervisningsmetod introduceras bör 

eleverna därför få chansen att inskolas i denna, och med tiden kan mer positiva attityder utvecklas. 

Vårt bidrag med detta arbete är att visa på vikten av att lärare måste ha kunskap om olika 

undervisningsmetoder vid planering av matematikundervisningen. Dels för att inte falla in i samma 

mönster och endast undervisa traditionellt, där elever inte ges förutsättning att utveckla alla fem 

läroplansförmågor. Dels för att ge alla elever möjligheten till ett lustfyllt, matematiskt lärande som 

påverkar elevers attityder till matematiken positivt.  
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6.2 Tankar om fortsatt forskning  

Den forskning vi granskat jämför den alternativa undervisningen mot traditionell undervisning. Ett 

intressant område att forska vidare kring vore därför att jämföra de alternativa undervisnings-

metoderna mot varandra gällande elevers prestationer och attityder. Denna forskning skulle kunna 

ge ytterligare inblick i metodernas för- och nackdelar samt likheter och skillnader metoderna 

emellan. Med mer kunskap skulle olika undervisningsmetoder kunna kombineras för att ge ökade 

prestationer i och mer positiva attityder till matematiken.  

Ett annat område som vore intressant att forska kring är hur olika undervisningsmetoder kan 

realiseras. Vad krävs av läraren och vad krävs av eleven? Genom att ta reda på detta kan det bli 

enklare för läraren att implementera de alternativa undervisningsmetoderna.  
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Bilaga 1. Självvärdering  

Under vårt arbete har vi delat upp vissa delar av arbetet och skrivit dessa enskilt, medan andra delar 

har skrivits gemensamt. Detta har fungerat bra och vi har under hela arbetsprocessen varit i dialog 

med varandra för att gemensamt komma överens om vad som ska vara med i arbetet. Vi har tagit 

stor hjälp av varandra genom att dela med oss av våra tankar och idéer. 

Litteratursökningen genomfördes vid separata datorer, men vi satt bredvid varandra och kunde 

gemensamt diskutera exempelvis val av sökord och artiklars relevans. Vid läsning och 

resultatskrivning delade vi upp artiklarna mellan oss. Efter att resultatet av en artikel skrivits läste 

den andra författaren igenom artikeln och jämförde denna med resultatet för att se om allt som bör 

vara med var det. Vi arbetade på samma sätt i bakgrunden, där vi separat sökte information om 

olika områden och skrev om detta för att därefter korrekturläsa varandras texter. Genom att 

korrekturläsa varandras delar och kommentera dessa har det i slutändan lett till att vi producerat 

arbetets delar gemensamt. Resterande delar av arbetet har vi till största del producerat tillsammans, 

genom att diskutera fram vad som ska skrivas.  


