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Sammanfattning  
Bakgrund 
Forskning visar att traditionen av matematikundervisningen har inneburit en dominans av 
läromedel och enskilt arbete. Skolans nya styrdokument, LGR11, genomsyras av ett 
sociokulturellt perspektiv där tyngdpunkten ligger på att eleverna i samspel med andra ska 
utveckla förmågor att kunna använda teoretiska kunskaper i vardagen. Dagens undervisning 
betonar lärarens betydelse för elevernas lärande. Matematik är ett ämne som genererar mycket 
känslor, både positivt och negativt och eleverna måste tidigt få stöd i att utveckla tillit till den 
egna förmågan att lära. Elevernas olikheter förutsätter varierad undervisning för både 
måluppfyllelse och motivation. Utrymme för eleverna att utveckla djupare förståelse ska 
möjliggöras genom koppling till förförståelse, aktivt deltagande samt ett synliggjort lärande. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar kring hur matematikundervisningen 
kan utformas, med fokus på att eleverna ska uppleva den som meningsfull. 
 
Metod 
Studien grundar sig på en kvalitativ fallstudie där sju lärare har intervjuats.  
 
Resultat 
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla positiva förväntningar till sin egen förmåga samt 
matematikämnet, främst genom utmaningar och innehåll som stimulerar elevernas intressen 
och förförståelse. Läromedelsanvändning kräver en säkerhet hos läraren och ett medvetet val 
av läromedel. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse för syftet med matematik. En 
förutsättning för att elevernas olika behov ska tillgodoses är variation. Matematikverkstaden 
ses som stöd för det laborativa arbetet som i sin tur bidrar till djupare förståelse. Reflektion 
och samarbete är faktorer som ges utrymme i undervisningen. Språket är en förutsättning för 
att utveckla förståelsen och eleverna måste få sätta ord på sina tankar. 
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FÖRORD 
 
Inledningsvis vill jag ta tillfället i akt och visa min tacksamhet och uppskattning till de 
personer som varit betydelsefulla under studiens gång. Först och främst ett oändligt stort tack 
till de lärare som har deltagit i studien, utan er hade det givetvis inte fungerat. Ni har 
inspirerat mig och gett mig mycket ”kött på benen” inför min framtida yrkesroll, tack! Min 
handledare, Jörgen Dimenäs, du har fått mig att sätta ord på mina tankar och berikat min 
process med olika infallsvinklar, det tackar jag dig för!  
 
Sist men inte minst finns det personer i min omgivning som under de senaste 4,5 åren har 
motiverat mig och stöttat mig på alla möjliga olika sätt i min utbildning. Ni har korrekturläst, 
bollat idéer, fått mig på andra tankar, hjälpt mig ekonomiskt, dämpat tenta-ångest, påmint mig 
om varför jag började läsa, tröstat mig i svåra tider och framförallt så har ni trott på mig, tack! 
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INLEDNING 
 
Erfarenheterna kring matematikundervisningen i grundskolan varierar men en ofta 
återkommande aspekt är att matteboken upplevs ha haft en central roll. Detta har också 
genomsyrat utbildningen på Högskolan där det ofta har handlat om att inte hysa för stor tilltro 
till olika läromedel utan istället till den egna kompetensen. I LGR11 betonas vikten av att 
eleverna ska ges möjlighet att utveckla olika förmågor och för att detta ska kunna uppfyllas 
krävs något mer än bara enskilt arbete för eleverna. Det enskilda arbetet kan innebära att 
eleverna själva sitter och räknar i sin mattebok och får uppgifterna rättade och 
tillbakalämnade, utan varken tid för diskussion eller uppföljning. Om det är på det sättet 
boken används, ges inte eleverna möjligheten att utveckla de efterfrågade förmågorna som 
handlar mycket om det sociala samspelets påverkan på lärandet.  
 
De didaktiska frågorna: vad, hur och varför måste alltid finnas med i baktanken hos oss lärare 
då vi måste kunna motivera den undervisning vi genomför och stå för den. Dessa frågor måste 
givetvis finnas med även om vi planerar lektioner utifrån innehåll i olika läromedel. Bara för 
att en uppgift finns med i en mattebok så kan vi inte lägga det didaktiska reflekterandet åt 
sidan, vi måste alltid fundera över vad vi gör med våra elever, hur vi gör det och varför vi gör 
det. Därmed inte sagt att uppgifterna i olika läromedel inte är bra. Oavsett varifrån idéerna 
hämtas till undervisningen så krävs det didaktisk reflektion för att kunna planera en 
meningsfull matematikundervisning. Det är relativt lätt att uttrycka men vad krävs egentligen 
av en lärare för att bidra till ett meningsfullt lärande för eleverna och vilka utmaningar 
upplever verksamma lärare för att åstadkomma en sådan undervisning? 
 
En viktig aspekt att komma ihåg när det gäller lärande är att de individuella erfarenheter 
människor bär med sig har betydelse. För en del elever kanske matteboken är ett bra redskap 
för att lära matematik medan det inte fungerar alls för andra elever vilket en lärare måsta ta 
hänsyn till i sin planering av undervisningen. Det innebär att flera olika tillvägagångssätt och 
strategier bör presenteras för att eleverna ska ges bästa möjliga förutsättning för sitt eget 
lärande. Det är också där betydelsen av ett laborativt arbete i matematik blir synligt, som en 
metod att lära in matematik med hjälp av flera sinnen. Många skolor runtom i landet har 
under senare år haft olika typer av satsningar på undervisningen i matematik och ett aktuellt 
område inom detta är att utforma matematikverkstäder, vilket kommer presenteras närmare i 
bakgrunden. I denna undersökning vänder jag mig till lärare på två skolor där denna typ av 
projekt är aktuellt. Det gör jag av den anledningen att jag även vill ta reda på om lärarna 
upplever att matematikverkstaden har påverkat deras utformning av undervisningen. 
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SYFTE 
 
Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar kring hur matematikundervisningen 
kan utformas, med fokus på att eleverna ska uppleva den som meningsfull. 
 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

• Vilka uppfattningar har dessa lärare kring meningsfullhet i matematikundervisningen? 
• Hur utformar dessa lärare sin undervisning så att eleverna ska uppleva den som 

meningsfull? 
 

DEFINITION 
Meningsfull 
Begreppet meningsfull kan tolkas på varierande sätt beroende på vilka personliga värderingar 
som läggs in i förståelsen. Därför har jag valt att förtydliga vad jag lägger in i begreppet 
meningsfull i relation till denna studie. Nationalencyklopedin1 definierar meningsfull på 
följande vis: ”som har (djupare) innebörd, bet. nyans: som fyller ett rymligt syfte”. Bruner 
(1996) menar att en meningsfull undervisning förutsätter att elevernas intresse och kreativitet 
stimuleras. Dessutom betonas att matematiken bör läggas på en för eleverna vardagsnära nivå 
för att möjliggöra kopplingar till tidigare erfarenheter och därmed utveckla en djupare 
förståelse. Dewey (2004) poängterar vikten av elevernas aktiva deltagande och betonar även 
han att deras kreativitet, spontanitet och intresse bör stimuleras samt att de bör ges möjlighet 
till reflektion för att de ska kunna sätta in matematiken i ett sammanhang och därigenom 
uppleva den som meningsfull.  
 
Begreppet meningsfull används i denna studie med definitionen att eleverna utvecklar 
förståelse för vikten av att lära matematik. Dels genom att de kan göra kopplingar till sina 
tidigare erfarenheter men också genom att de upplever sina matematiska kunskaper som 
användbara och kan sätta in dem i olika sammanhang. 
 
 
 

                                                 
1 NATIONALENCYKLOPEDIN, 2012-03-11, http://www.ne.se/sve/meningsfull 
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BAKGRUND 
 
Likvärdigheten i den svenska skolan har utifrån de aspekter som undersöks i PISA2 
försämrats under 2000-talet och det är både skillnaderna mellan olika skolor och mellan hög- 
och lågpresterande elever som har ökat enligt rapporten Rustad att möta framtiden? 
(Skolverket, 2010). Påpekade brister i både läro- och kursplaner samt lärarutbildningen har 
lett till nya reformer för att försöka höja kvaliteten i utbildningssystemet. I rapporten Vad 

påverkar resultaten i svensk grundskola? (Skolverket, 2009) presenteras fyra aspekter i den 
svenska grundskolan som anses ha betydande roll för elevernas lärande: segregering, 
decentralisering, differentiering och individualisering. Motiverade elever som får möta en 
varierad matematikundervisning där de tillåts att lära med flera sinnen och sedan får möjlighet 
att reflektera över, både individuellt och tillsammans med andra är något som flera forskare 
vill se som naturliga och självklara inslag i matematikundervisningen.  
 

NYA REFORMER I SKOLANS VÄRLD 
Från Lpo 94 till LGR11 
Höstterminen 2011 trädde Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(LGR11) i kraft, som förutom övergripande mål för skolans normer och värden även 
innehåller specifika kursplaner för de olika ämnena. Otydliga mål och bedömningssystem är 
de brister i Lpo 94 som tillsammans med behovet av att höja kvaliteten på utbildningen anges 
i Regeringens proposition, Tydligare mål och kunskapskrav - nya läroplaner för skolan 
(2008/09:87) ligga till grund för framställningen av LGR11. Fokus inför framställningen av 
de nya målen var att de skulle vara mer ämnesinriktade och konkretiserade i kursplanerna. 
Persson (2011) betonar att utredaren Leif Davidsson i betänkandet Tydliga mål och 

kunskapskrav i grundskolan (SOU, 2007:28) beskriver att olika aktörer inom skolsystemet 
upplever målen i både läro- och kursplaner som otydliga och abstrakta. Persson (2009) 
betonar att lärare som inte känner sig tillräckligt trygga i sin yrkesroll riskerar att anpassa sin 
undervisning till den tankestil som redan präglar arbetsplatsen, istället för att framhäva sin 
egen tankestil. Vidare menar Persson att det också kan innebära att lärarna även väljer att 
anpassa nya styrdokument efter redan befintlig tankestil. I betänkandet (SOU, 2007:28) lyfts 
också att implementeringen av Lpo 94 förmodligen inte var tillräcklig och att det kan vara en 
orsak till den okunskap och variation i tolkningar som det lett till. En av de negativa 
aspekterna betonas vara att de tolkningsbara målen hämmar den likvärdiga skola som 
egentligen eftersträvas (Prop. 2008/09:87).  
 
LGR11 inleds med de övergripande läroplansmålen som består av de normer och värden som 
ska genomsyra hela utbildningen. Enligt Persson (2011) har det inte skett någon större 
förändring kring de övergripande målen i läroplanen, förutom att formuleringen ”att sträva 
mot” har tagits bort. Detta trots att utredare Davidsson uttryckte att läroplanen krävde så pass 
stora förändringar att det inte omfattades av hans uppdrag. Persson beskriver vidare att 
utredare Davidsson i betänkandet (SOU, 2007:28) föreslog att de nya kursplanemålen istället 
skulle bestå av en typ av mål och specifika kunskapskrav för varje ämne. De tidigare uttryckta 
målen uttrycks i LGR11 som kunskapskrav och är en riktlinje för de lägst godtagbara 

                                                 
2 PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie av OECD som syftar till att 
undersöka huruvida de olika ländernas utbildningssystem bidrar till att förbereda eleverna för framtiden. Studien 
genomförs var tredje år och undersöker femtonåriga elevers förmågor i och attityder till läsförståelse, matematik 
och naturvetenskap. De kunskaper och färdigheter som prövas är nära relaterade till vardagslivet och av 
betydelse i det vuxna livet (Skolverket, 2010). 
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kunskaperna för respektive betygssteg, i slutet av årskurserna 3,6 och 9. Persson är kritisk till 
att denna omformulering inte väckt större debatt då krav lägger tyngdpunkten på prestationer 
och kan påverka elevernas motivation negativt. Kunskapskraven ämnar ge lärarna stöd i 
bedömningssituationer och på så sätt leda till en mer rättvis bedömning lärare emellan. Det 
skulle i sin tur också främja den likvärdiga skolan och elevernas lärande (Prop. 2008/09:87).  
 
Den förtydligade strukturen i kursplanerna i LGR11 innehåller; syfte och förmågor, som är 
övergripande för ämnet samt centralt innehåll och kunskapskrav som är uppdelat på 
årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. Observeras bör att regeringen inte vill styra eller begränsa 
lärarna för mycket i det specifika valet av innehåll utan att syftet med att förtydliga strukturen 
i kursplanen skulle ge lärarna extra stöd för att kunna planera sin undervisning (Prop. 
2008/09:87). Persson (2009) menar att det är en förutsättning att undervisningen planeras med 
utgångspunkt i de aktuella styrdokumenten för att hålla god kvalitet. Hennes forskning 
beskriver att uttrycket ”traditionell undervisning” kännetecknas av ett mer inaktuellt 
förhållningssätt till styrdokument. Nytt från höstterminen 2008 är att kunskapskraven uttrycks 
redan för elever i årskurs 3, då det trycks än mer på vikten av tidig uppföljning och tidiga 
insatser i relation till att alla elever ska ges möjlighet att nå målen. Kunskapskrav i 
årskurserna 3, 6 och 9 ses som ett lämpligt tidsintervall för att följa upp och utvärdera 
elevernas kunskapsutveckling.  Persson (2011) lyfter kritiska aspekter även i detta avseende 
och relaterar till vad de tydligare kraven skulle kunna ha för betydelse för de elever som 
befinner sig i farozonen när det gäller att uppfylla dessa krav. Istället poängterar han att 
eleverna bör bemötas med höga förväntningar och ges förutsättningar till lärande. 
 
Kursplanen i matematik 
I inledningen av kursplanen i matematik betonas varierade kunskaper som är av betydelse för 
hela livet. Eleverna ska ges möjlighet att ta till sig kunskaper som innebär att de aktivt kan 
delta i olika sociala och demokratiska situationer i samhället (LGR11, s.62). Fokus läggs på 
att eleverna ska ges möjlighet att utveckla olika förmågor inom matematiken för att kunna 
tillägna sig de teoretiska kunskaperna på ett användbart sätt. Följande förmågor beskrivs i 
kursplanen: 
 

•  formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda    
  strategier och metoder, 

•  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
•  välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar  

  och lösa rutinuppgifter, 
•  föra och följa matematiska resonemang, och 
•  använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och     

 redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (LGR11, s. 63). 
 
I Undervisningen i matematik (2009) från Skolinspektionen poängteras att lärare som inte 
känner sig trygga med kursplanen ofta har en tendens att fokusera på uppnåendemål och 
innehållsmoment. Däremot betonas att de långsiktiga målen i form av de förmågor som 
efterfrågas i LGR11 krävs för att undervisningen ska bli komplett och ge förutsättningar för 
att kunna bedöma eleverna fullt ut.  
 

LÄROMEDELSSTYRD UNDERVISNING 
En vanligt förekommande orsak till att vissa lärare förlitar sin undervisning till ett läromedel 
menar Malmer (2002) är att de är vana vid det och att de upplever att det inger trygghet då det 
förväntas att läroboksförfattarna är kunniga på sitt område och har fått med alla viktiga delar 
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för matematikundervisningens innehåll. På så sätt används läromedlet som en mall för vad 
undervisningen ska innehålla. Många lärare använder argumentet att det tar tid från boken om 
de skulle inkludera samtal, diskussioner och laborativa övningar i matematikundervisningen. I 
Skolinspektionens rapport Undervisningen i matematik (2009) ger lärare uttryck för en 
varierad användning av läromedel i undervisningen. En del nämner läromedel som en 
vägledning för att eleverna ska nå målen, andra som stöd för planering och några påpekar att 
majoriteten av eleverna kan arbeta självständigt i läromedlet medan läraren kan koncentrera 
sig på de elever som behöver mer hjälp eller utmaningar. I rapporten Lusten att lära från 
Skolverket (2003) formuleras det att vissa lärare helt enkelt kan uppleva det enklare att återgå 
till det traditionsenliga istället för att utveckla ett mer aktuellt arbetssätt.  
 
Malmer (2002) betonar att det i läromedel ofta rekommenderas en viss lösningsmodell som 
eleverna sedan ska göra beräkningar med. Hon poängterar att ett sådant upplägg av arbetet 
oftast leder till ett resultatinriktat arbete där fokus läggs på kvantitet snarare än kvalitet. 
Matematikundervisning som framförallt handlar om att eleverna räknar individuellt i ett 
läromedel presenterar Carlgren och Marton (2000) som ”traditionell matematik” och de menar 
att den typen av matematik skapar en stor spridning i en klass, eftersom uppgifterna i ett 
läromedel ofta baseras på något slags genomsnitt över vad eleverna hinner med. Den här 
typen av nivågruppering belyses även i Skolverkets (2003) rapport, där eleverna beskrivs bli 
uppdelade i en ”snabb”, en ”mellan” och en ”långsam” grupp, baserat på elevernas resultat i 
relation till läromedlet. Däremot betonas att en sådan nivågruppering kan skapa möjligheter 
till ett mer individualiserat och varierat arbetssätt, förutsatt att lärarna vet hur de kan gå 
tillväga. Rapporten lyfter dock att det på många skolor är otydligt varför en nivågruppering 
görs då det endast tycks resultera i att eleverna får arbeta enskilt i boken. Carlgren och Marton 
(2000) menar att nivågruppering baserat på läromedel skapar ett dilemma genom att de 
eleverna som räknar snabbt inte stimuleras tillräckligt då de oftast får fortsätta göra samma 
sorts övningar tills övriga klasskamrater är klara. Det i sin tur leder till att eleverna som 
räknar i lugnare tempo kan bli mer uppmärksammade och få fler förklaringar och mer stöd, 
dock blir de också ofta påskyndade och ibland till och med avbrutna innan förståelsen har 
infunnit sig då det är dags att gå vidare i läromedlet eftersom majoriteten är klara. Oftast 
ligger motivationen i den här typen av matematikundervisning i aspekter som att till exempel 
få bäst resultat på ett prov, svara rätt på muntliga frågor inför klassen eller bli först färdig med 
en uppgift eller ett givet antal sidor i matteboken (Carlgren & Marton, 2000). Även Ahlberg 
(2001) betonar att elever som erfar denna typ av undervisning kan uppleva det som att det är 
hur mycket och hur långt de hinner i sina läromedel och med sina uppgifter som 
uppmärksammas och är av betydelse. De elever som då inte hinner lika långt som sina 
klasskamrater, eller som räknar fel på en del uppgifter, kan komma att uppfatta sig själva som 
dåliga i matematik. I Björkman och Reistad (2010) betonas det att en trygghet i rollen som 
lärare krävs för att kunna lägga undan matteboken och lämna klassrummet och ändå vara 
säker på att innehållet i undervisningen kommer att stämma överens med kursplanen och de 
förmågor och kunskapskrav som efterfrågas i LGR11. 
 
Löwing och Kilborn (2002) förstår inte den negativa kritik som ofta riktas mot den 
läromedelsstyrda undervisningen och syftar till lärarnas utvidgade arbetsuppgifter och de 
tidigare vaga målen i kursplanen. Utifrån lärarnas förutsättningar menar författarna att det är 
rimligt om lärare väljer att låta sig styras av läromedel istället för att skapa helt eget material. 
Löwing och Kilborn poängterar alltså vikten av att vara kritisk i valet av läromedel, i 
synnerhet om det är ett enskilt läromedel som ska användas. De betonar dock att många lärare 
saknar både tillräcklig ämnesteori och ämnesdidaktik och att det kan innebära svårigheter i att 
analysera innehållet i ett läromedel och förstå hur materialet kan gallras, ersättas eller 
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kompletteras. En viss problematik uppmärksammas också av (SOU 2007:28) i att bedöma om 
ett läromedel verkligen överensstämmer med styrdokumentens mål, speciellt i relation till de 
tidigare mer tolkningsbara målen. Tydligare koppling mellan matematikundervisningens 
innehåll och målen i läro- och kursplan efterlyses av Skolinspektionen (2009). De lyfter också 
att eleverna inte ges möjlighet att utveckla sina förmågor om undervisningen är starkt styrd av 
läromedel, framför allt om det är ett enstaka läromedel som används. De lyfter att 
läromedelsanvändning bör kompletteras med andra aktiviteter för att eleverna ska ges 
möjlighet att utveckla fler kompetenser. Det betonas också av både Skolinspektionen (2009) 
och Skolverket (2003) att det framför allt är lärarens förmåga att välja och hantera läromedel 
som påverkar hur undervisningen svarar mot kursplanen. Boaler (2011) betonar att det 
givetvis ska ställas krav på läromedel som används i matematikundervisningen men påpekar 
att det enligt åtskilliga undersökningar inte är det som har störst betydelse för elevernas 
lärande. Istället betonar hon att läraren är mest betydelsefull för undervisningen, även vid 
läromedelsanvändning. ”Skickliga lärare kan göra matematiken spännande även om de har en 
tråkig lärobok. Omvänt blir dåliga lärare inte bra bara för att en lärobok är välskriven” 
(Boaler, 2011, s.37). Lärarens tolkning och användning av läromedlet menar hon är av större 
betydelse för elevernas lärande än hur läromedlet i sig är utformat.  
 

MOTIVATION 
Positiva förväntningar 
Små barns erfarenheter av och lärande i matematik menar Ahlberg (2001) sker genom 
handling, ofta i en social situation med kamrater, familj eller andra vuxna men också 
individuellt. Erfarenheterna som barnen bär med sig genom dessa möten är grundläggande för 
de tidigaste formerna av matematiskt tänkande. Ahlberg är kritisk till att innehållet i 
skolmatematiken ofta övergår från att i barnens tidigare möten med matematik rymmas inom 
deras erfarenhetsvärld till att istället ta utgångspunkt i matematikens värld och en mer skriven 
och formell matematik. Första skolåret kan därför ses som startskottet för eleverna när det 
gäller att bygga upp föreställningar om sin egen förmåga att lära och om skolmatematiken. 
Att undervisningen i matematik under de tidigare skolåren förflyttas från ett friare arbetssätt 
till ett mer formellt sådant belyses även i Skolverkets (2003) rapport. Rapporten betonar att 
det verkar vara en medveten strategi hos lärarna i de tidigare åldrarna att arbeta på ett sätt som 
främjar elevernas lust att lära. Känslornas påverkan för lärandet i matematik belyses också i 
Skolverkets rapport där en tydlig koppling görs till elevernas motivation: 
 

Att känna att man kan och förstår, att man lyckas och att man lär sig 
är det första elever, oavsett ålder, svarar på frågan om vad som 
påverkar lusten att lära positivt. (…) Lusten och glädjen uppstår i 
känslan av att lyckas med någonting vilket i sig är starkt motiverande. 
Och omvänt, elever som möter ständiga misslyckanden i skolarbetet, 
inte minst i matematik, förlorar raskt motivation och lust att lära. 
(Skolverket, 2003, s.26) 

 
Starka känslor i relation till ämnet matematik betonas även av Dash (2006) som menar att 
eleverna antingen älskar det eller hatar det. Ahlberg (2001) menar att en elev som redan under 
de första skolåren utvecklar en negativ inställning till matematik kan påverkas av det genom 
hela skolgången och även i vuxen ålder. Negativa skolupplevelser i matematik, som ofta 
framkallar en känsla av otillräcklighet och misslyckande, menar Boaler (2011) kan hindra 
eleverna att ta del av kunskaper som är nödvändiga för dem resten av livet. Boaler beskriver 
det som att matematiken i värsta fall kan krossa elevernas självförtroende.  
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En lärare måste enligt Allsopp, Kyger och Lovin (2007) själv värdesätta matematikens 
betydelse för resten av livet och genom detta också motivera eleverna till att värdesätta 
undervisningen i matematik. Författarna betonar att lärares egen erfarenhet av undervisning i 
matematik från sin skolgång kan påverka hur de i sin tur lär ut matematik. Det är större chans 
att de lärare vars upplevelser av matematiken är positiva värdesätter matematiken mer, än de 
lärare som har negativa upplevelser. Författarna menar att det ligger i människans natur att 
inte värdesätta något som upplevs svårt eller som knappt eller inte alls resulterar i en känsla 
av att lyckas. Dessutom krävs det att lärarna engagerar sig i sin egen professionella utveckling 
och erbjuder en effektiv matematikundervisning som anpassas efter elevernas behov, för att 
kunna hjälpa eleverna att utveckla gedigna kunskaper i matematik. I Skolverkets (2003) 
rapport poängteras det att det inte endast är lärarna som bär ansvaret för att motivera eleverna 
och ge dem förutsättningar för lust att lära. Rapporten framhäver att samtliga aktörer inom 
skolsystemet gemensamt bär ansvaret för att dessa förutsättningar ges. Boaler (2011) betonar 
också att föräldrarna har stor betydelse för elevernas attityd till matematik. Hon poängterar att 
deras erfarenheter kan vara av både positiv och negativ karaktär och påverkar deras sätt att 
bemöta sina barn beträffande matematik. Malmer (2002) lyfter att föräldrar bör informeras om 
matematikundervisningen för att möjliggöra en känsla av trygghet och delaktighet i sina barns 
lärandeprocess. Föräldrarnas attityder till kunskaper och lärande betonas mycket i Skolverkets 
(2009) rapport och uttrycks som en faktor som i allra högsta grad påverkar barnets lärande 
och tilltro till sin egen förmåga. I rapporten betonas det att skolvalsreformen, som innebär att 
alla har rätt att göra ett aktivt val av skola och att det är lättare att starta en friskola, visar sig 
ha bidragit till en ökad segregation i skolan där lärarens förväntningar, föräldrarnas 
utbildningsnivå samt kamrateffekter anges som viktiga aspekter för lärandet. 
 
Vardagsnära innehåll 
För att elever ska uppleva matematik som intressant och kunna se vad de kan ha för 
användning av matematiken poängterar Ahlberg (2001) att det krävs att eleverna tror på sin 
egen förmåga att förstå och lära. Ahlberg betonar att läraren har en viktig roll i att stärka 
elevernas tilltro till sitt eget lärande genom att försöka sätta sig in i hur de upplever och tänker 
kring matematiken. Detta för att kunna möta varje enskild elev på sin nivå så att de får känna 
att deras uppfattning av matematiken accepteras. Även Malmer (2002) lyfter vikten av att 
möta varje elev på sin individuella nivå och att elevernas verklighet bör vara utgångspunkt i 
planeringen. Hon menar att om alla elever kan känna sig accepterade och får arbeta med 
lämpligt innehåll, i den svårighetsgrad och takt deras förutsättningar kräver kanske alla elever 
kan känna sig motiverade. Eleverna motiveras också genom att de ges möjlighet att förstå 
meningen med att lära sig matematik och att de kommer att ha nytta av det i framtiden. Dash 
(2006) betonar också hon att matematiken måste vara nära eleverna för att den ska bli 
spännande, utmanande och stimulerande och på så sätt bidra till positiva känslor för 
matematik. Eleverna måste se det meningsfulla med matematiken och uppmuntras till att tro 
på sig själva. Dash poängterar att om undervisningen planeras utifrån elevernas tidigare 
erfarenheter ges eleverna möjlighet att komplettera sin egen uppfattning om sitt sätt att lära 
och förstå matematiken.  
 
Elevernas intressen 
Allsopp et al. (2007) presenterar en mall för hur meningsfull matematikundervisning kan 
skapas baserat på elevernas intressen och erfarenheter. Genom att fråga eleverna vad de 
tycker om att göra själva och tillsammans med vänner och familj, vad de har för hobbys och 
vad de vill lära sig kan läraren få underlag för att kunna anpassa undervisningen så att den 
överensstämmer med elevernas intressen. Till skillnad från de motivationsaspekterna Carlgren 
och Marton (2000) lyfter i den traditionella matematiken betonar de uppgifter där elevernas 
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intressen anammas och som eleverna upplever som roliga samt om aktiviteten har en 
mottagare som aspekter för att öka elevernas motivation i den matematikundervisning som 
eftersträvas idag. I Skolverkets (2003) rapport betonas att den motivation som finns hos 
eleverna i de lägre årskurserna och kännetecknas av strävande lärandemål ofta förändras 
under skolgången till att handla om typiska prestationsmål. I rapporten poängteras att det på 
många skolor arbetas på ett bra sätt för att främja motivationen hos eleverna och deras lust att 
lära. Utifrån den granskning som gjorts kan heller inga slutsatser dras om att vissa lärmiljöer 
och arbetsmetoder skulle vara den enda anledningen till att matematiken bemöts positivt eller 
negativt. Istället poängteras vikten av hur dessa lärmiljöer och arbetsmetoder används för att 
motivera eleverna till lärande. Clark (2007) framhåller att det trots ny forskning och nya 
reformer fortfarande är en matematik som i huvudsak eftersträvar memorering och 
upprepning som dominerar undervisningen. Hon efterlyser en större utsträckning på 
meningsfulla och intressanta aktiviteter i matematikundervisningen. Clark genomförde ett 
projekt med utgångspunkt i barnlitteratur för att stimulera elevernas intressen och 
engagemang. ”Matematiken räddar dagen” var det övergripande begreppet och refererade till 
att matematiken är nödvändig för att klara vardagen. Hon poängterar att tillvägagångssättet 
bidrar till att eleverna får möta matematik i ett verkligt och meningsfullt sammanhang som de 
kan relatera till.   
 

VARIATION 
Lärarens roll 
Den traditionella matematikens avsaknad av variation sätter Carlgren och Marton (2000) i 
kontrast till bland annat ämnet svenska, där till exempel läsning av olika böcker, skriva 
uppsatser/berättelser, dramatisering och även en del ”fria” uppgifter omfattas och ämnet 
engelska där en stor del av undervisningen sker gemensamt i grupp med varierade övningar. 
Fokus menar de läggs på kvantitet istället för kvalitet när det eftersträvas att alla elever ska 
göra samma aktiviteter, på samma sätt. Istället menar Carlgren och Marton att lärarnas fokus 
bör ligga på att få sina elever att göra olika aktiviteter, på olika sätt. Boaler (2011) menar att 
de elever som upplever traditionell undervisning i matematik ofta tröttnar på grund av att 
lektionerna är så enformiga. Dessutom poängterar hon det ytliga lärande som uppstår om 
eleverna inte kan sätta in matematiken i ett sammanhang och att de då endast lär sig använda 
matematik på det sättet de arbetar på lektionerna. Boaler nämner genomgångar, diskussioner 
och individuellt arbete som exempel på variation när det gäller metoder i 
matematikundervisningen. Förutom varierade metoder lyfter hon också vikten av variation på 
själva uppgifterna. Hon påpekar dock att ingen metod eller typ av uppgift självständig är 
tillräcklig för att ge samtliga elever de erfarenheter och kunskaper som krävs för att klara sig i 
både privat- och yrkeslivet.  
 
Marton och Booth (2000) menar att även om alla lärare följer samma styrdokument så kan 
undervisningen se olika ut beroende på hur de tolkas av lärarna. De betonar att även om 
lärarna har upplevt likartad utbildning, arbetat lika länge och undervisar med samma typ av 
innehåll så beror variationen i undervisningen på lärarnas individualitet, hur de har upplevt 
och tolkat sin utbildning och hur de handskas med innehållet. De betonar att lärarens 
personlighet påverkar deras utformning av verksamheten. Även Folkesson (2004) lyfter detta 
och menar att lärarens personliga erfarenheter och kunskaper ses som viktiga faktorer när det 
gäller upplägget av deras undervisning. Hon poängterar att arbetssätten som används ute på 
skolorna måste granskas för att kontrollera om de stämmer överens med läro- och kursplan. 
Hon betonar också att en lärare måste vara kritisk och ifrågasättande till den 
matematikundervisning som bedrivs för att kunna förändra och variera den. Variation i 
matematikundervisningen är något som även Ahlberg (2001) lyfter och hon menar att en 
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förutsättning för att eleverna ska kunna utveckla sina förmågor och sitt lärande är att de ges 
utrymme att möta matematik i olika sammanhang. Hon menar också att eleverna ska ges 
möjlighet att uppleva olika aspekter av matematiken och att de ska få använda sig av olika 
uttrycksformer och representationssätt. Istället för att enbart träna elevernas förmåga i att 
kunna räkna uppgifter i ett läromedel menar Malmer (2002) att de ska ges möjlighet att få 
träna upp sina färdigheter i att beskriva, argumentera samt variera och anpassa sina val av 
lösningsmodeller i relation till olika situationer. 
 
Tyngdpunkten i Björkman och Reistad (2010) ligger på att matematiken inte bara finns i 
matteboken, snarare tvärtom. Det poängteras och exemplifieras att det finns många andra sätt 
att ta till sig matematiken på, som innebär ett mer varierat och praktiskt upplägg av 
matematikundervisningen. Det är relativt tidskrävande för lärarna att planera, genomföra och 
utvärdera ett sådant arbetssätt men är ofta uppskattat av eleverna. Tydligast märks detta 
genom att deras lust och nyfikenhet för matematik ökar vilket i sin tur ofta bidrar till en 
tryggare självkänsla och tilltro till den egna förmågan. Dessutom upplevs eleverna använda 
sig av matematiken mer. Lärarens kunskaper betonas och syftar framför allt på vikten av 
noggrann planering och ett tydligt syfte med aktiviteterna. Fantasin är det enda som sätter 
gränser för vilka miljöer eller vilket material som används i arbetet med matematik. Oavsett 
om matematiken är i fokus i skogen, musiksalen, lekplatsen eller klassrummet, eller om det är 
med kottar, teater, siffror, datorer eller matteboken, så ställs det stora krav på 
ämneskompetens och didaktisk kompetens hos läraren. Det är en förutsättning för att kunna 
urskilja det matematiska innehållet och kunna motivera det för såväl elever och föräldrar som 
kollegor, skolledare och politiker.  
 
Individualisering 
Många lärare får idag möta och arbeta med heterogena skolklasser och Malmer (2002) menar 
att det i sin tur kräver en mer varierad och individanpassad undervisning, i synnerhet eftersom 
alla elever har olika förutsättningar för stimulans. Hon poängterar att det framför allt kräver 
att läraren måste sätta upp tydliga mål med sin undervisning och vara flexibel. Flexibilitet 
uttrycker hon som en förutsättning för att en lärare ska kunna anpassa undervisningens 
innehåll till varje elevs sociala och psykiska förutsättningar, både när det gäller svårighetsgrad 
och representationssätt. Även Carlgren och Marton (2000) lyfter behovet av individualisering 
i relation till spridningen i en klass, men de poängterar samtidigt att det inte innebär att allt 
per automatik ska utföras individuellt. De framhåller att läraren har en viktig uppgift i att 
skapa en balans mellan vad som med fördel kan genomföras i grupp och vad som ska 
genomföras individuellt. Som exempel lyfter de individuella beting som ett arbetssätt som 
underlättar för både eleverna och läraren under själva lektionerna. Skolverket (2009) varnar 
för att den differentiering som uppstår i relation till grupperingar baserat på kunskapsnivå ofta 
har negativ effekt på elevernas motivation och kan ses som en förskjutning av ansvar från 
läraren till eleven och hemmet. Däremot belyser rapporten också att individualisering i 
bemärkelsen att individanpassa undervisningen, det vill säga utifrån elevernas behov, 
förutsättningar och tidigare erfarenheter är positivt.  
Lärarens roll är enligt Malmer (2002) att erbjuda en miljö där eleverna ges situationer och 
möjligheter att själva kunna konstruera sin kunskap genom ett aktivt och skapande agerande i 
olika lärprocesser och därmed ta ansvar för sitt eget lärande. För att kunna tillgodose dessa 
aspekter och skapa ett fungerande arbetsklimat mellan elever och lärare menar hon att det 
förutsätter att läraren har mycket goda kunskaper både ämnesmässigt och didaktiskt samt 
förståelse för elevernas olika sätt att lära. Även Boaler (2011) menar att eleverna bör 
uppmuntras till att vara aktiva i undervisningen, till exempel genom att vara frågvisa och våga 
vara kreativa och testa nya idéer. När ett sådant arbetssätt eftersträvas menar hon att det är av 
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stor vikt att lärarens bemötande ger utrymme för eleverna att stärka sitt självförtroende. 
Behovet av variation i lärarens val av arbetssätt och innehåll grundar sig i att alla individer är 
olika och lär på olika sätt. Ahlberg (2001) betonar att elevernas olikheter också skapar 
variation i undervisningen på så sätt att deras olika sätt att tänka leder fram till olika förslag 
på hur en uppgift kan lösas och hon poängterar att dessa olikheter ska ses som möjligheter 
snarare än problem.  
 

LABORATION 
Åskådliggöra matematiken 
Den grundläggande idén bakom att konkretisera matematikundervisningen menar Löwing 
(2006) handlar om att belysa olika matematiska begrepp, samband eller operationer, på ett sätt 
som är tydligare för eleverna att förstå, som ett stöd för språket. Skilda uppfattningar om vad 
som menas med att konkretisera matematikundervisningen orsakar enligt Löwing ett 
tvivelaktigt språkbruk. Hon menar att begreppet konkret i situationer som konkret material 
ofta leder till missförstånd och menar istället att uttrycket laborativt material gör sig mer 
rättvisa. Vidare lyfter hon också betydelsen av att som stöd för språket, använda erfarenheter 
och metaforer för att belysa en idé eller struktur och göra det mer tydligt och visuellt för 
eleverna. Löwing betonar att det inte är det laborativa materialet eller metaforerna i sig som 
påverkar elevernas lärande utan snarare hur läraren hanterar och använder det tillsammans 
med sina elever, att det finns en tanke bakom. Mer utrymme bör enligt Malmer (2002) ges åt 
en laborativ och undersökande undervisning i matematik, där eleverna bjuds in till ett mer 
aktivt deltagande som i sin tur ofta leder till ökad och djupare förståelse. Planeringen av 
laborativ matematik menar hon är mycket betydelsefull och trycker även här på behovet av 
individualisering. Malmer menar att det kan underlätta för eleverna om moment i 
matematikundervisningen inleds med en konkret, laborativ uppgift för att sedan knytas till 
olika matematiska begrepp, samband och modeller. På så sätt kan förståelsen utvecklas i ett 
konkret sammanhang som eleverna kan relatera till istället för att de upplever matematiken 
som abstrakt och oanvändbart. Även Sterner och Lundberg (2002) lyfter vikten av att arbeta 
laborativt inom matematiken. De menar att det ger eleverna möjlighet att på ett tydligt sätt få 
en bild av matematiska symboler samt deras innebörd och användning. Löwing (2006) 
poängterar att det är viktigt att eleverna får arbeta utifrån sin utvecklingsnivå hela tiden och så 
fort eleven har förstått ett nytt moment förändras utgångspunkten för deras nivå i nästa steg. 
Dessutom lyfter hon att förståelse inte automatiskt utesluter färdighetsträning för att alla 
elever aktivt ska kunna tillämpa olika strategier.  
 
Matematikverkstad 
Grundtanken med en matematikverkstad är att främja det lustfyllda lärandet för alla elever 
och locka till fantasi, kreativitet och positiva upplevelser. Rystedt och Trygg (2005) har gett 
ut en handledning hur tillvägagångssättet kan se ut för att bygga, använda och utveckla en 
matematikverkstad som är tänkt att användas som stöd av de lärare och skolor som är 
intresserade. Författarna poängterar att en matematikverkstad i sig inte innebär någon 
förändring för verksamheten utan att det är lärare och elevers användning av den och dess 
innehåll som är av betydelse. En matematikverkstad byggs upp genom att inreda ett utrymme 
eller en lokal, beroende på olika skolors förutsättningar, med laborativt matematikmaterial 
som kan användas i undervisningen. Tanken med en matematikverkstad är att den aldrig blir 
färdig utan ständigt utvecklas genom att material byts ut och kompletteras av såväl lärare som 
elever. Framförallt handlar det om att matematikverkstaden ska ge utrymme för variation både 
när det gäller arbetssätt, innehåll och material och ska användas som stöd i undervisningen för 
att alla elever ska nå målen. De didaktiska frågeställningarna: vad, hur, varför, anges som 
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viktiga utgångspunkter för att matematiken ska hållas i centrum. Genom laborativt arbete kan 
läraren synliggöra sambandet mellan det konkreta och det abstrakta (Rystedt & Trygg).  
 

REFLEKTION 
Matematik som språk 
Genom reflektion betonar Dash (2006) att eleverna uppmärksammas på sina tidigare 
kunskaper och erfarenheter och ges utrymme att knyta dessa med de nya kunskaperna vilket 
möjliggör till en djupare förståelse för matematiken. Hon uttrycker att matematikens gränser 
sprängs när språket står i centrum och betonar att läraren har en viktig uppgift i att agera 
språklig förebild och använda ett nyanserat, verbalt språk som möjliggör för eleverna att 
utveckla detsamma. Malmer (2002) betonar att det laborativa görandet och det abstrakta 
argumenterandet måste genomföras parallellt för att inte skapa en klyfta mellan tanke och 
språk. Allsopp et al. (2007) menar att om eleverna ska kunna göra nödvändiga kopplingar 
mellan olika matematiska idéer och utveckla en långsiktig förståelse bör rätt begrepp 
användas i det resonemang som förs i matematikundervisningen. Sterner och Lundberg 
(2002) poängterar att elevernas lärande i matematik är beroende av deras förmåga att tala, läsa 
och skriva. De menar att utrymme bör ges för eftertanke och reflektion i 
matematikundervisningen, både individuellt och tillsammans med andra. Clark (2007) betonar 
att eleverna i hennes matematikprojekt kring barnlitteratur gavs rikligt utrymme för reflektion 
genom att de dels fick diskutera berättelserna i relation till sina egna erfarenheter men också 
genom att lyfta den matematik de upptäckte i berättelserna. 
 
Runesson (1995) betonar att en av skolans mer fostrande uppgifter är att utveckla elevernas 
förmåga att samarbeta. Hon lyfter vikten av att kunna lyssna på och respektera varandras 
åsikter och kunna reflektera över dessa olikheter, både enskilt och tillsammans. Runesson 
poängterar också det lärande som sker genom samarbete eftersom språket då måste användas 
för att förklara olika tankegångar. På så sätt sker utveckling både för den som förklarar och 
den/de som lyssnar. Ytterligare en som poängterar vikten av att sätta ord på sina tankar är 
Grønmo (1999) som lyfter att eleverna då uppmärksammas på vad de själva tänker. Hon 
betonar att en vanligt förekommande åsikt hos lärare är att elevdiskussioner resulterar i hög 
ljudnivå och disciplinproblem men poängterar att den traditionella matematikundervisningen, 
där individuellt arbete och en lärarstyrd samtalsmiljö dominerar, inte stimulerar elevernas 
lärande tillräckligt. Grønmo rekommenderar att eleverna ges varierade reflektionsmöjligheter, 
genom både individuellt arbete men också gemensamt arbete i par, i grupp och i helklass. 
Genom att låta elever lyssna till sina klasskamraters förklaringar menar Runesson (1995) att 
det kan bidra till att fler elever kan förstå då språket eleverna emellan oftast är mer begripligt 
för dem. Dessutom betonar hon att elever ofta är mer öppna för sina klasskamraters tankesätt 
snarare än lärarens. Dash (2006) poängterar också vikten av samarbete och att mycket av den 
matematiska kompetensen utvecklas ur ett gemensamt perspektiv, en positiv känsla av 
samhörighet i och med gemensamt förvärvade kunskaper och erfarenheter. 
 
Förmågan att föra ett resonemang kring val av metoder och strategier poängteras också av 
både Boaler (2011) och Allsopp et al. (2007). De betonar att eleverna genom reflektion ges 
utrymme att resonera kring olika strategiers för- och nackdelar och därmed utökar sina 
möjligheter att behärska fler strategier och så småningom kan göra ett aktivt val av lämplig 
strategi i relation till uppgiftens utformning och innehåll. Allsopp et al. menar att fokus i 
matematikundervisningen bör ligga på processen, med både resonemang och svar, istället för 
enbart resultatet. Kotsopoulos och Lee (2012) fokuserar i sin studie på problemlösning 
uppdelat i fyra faser och hur det skulle kunna underlätta elevernas lärande. Den 
fyrstegsmodell de använder innefattar att eleverna ska förstå problemet, de ska välja en 
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lämplig strategi i relation till problemet, de ska med hjälp av vald strategi lösa problemet och 
komma fram till ett svar och till sist ska problemlösningen utvärderas. Deras resultat visar 
framförallt på att eleverna inledningsvis vid problemlösning behöver uppmärksammas på sin 
förförståelse för att kunna ta sig vidare. Dessutom lyfts vikten av att eleverna får skifta mellan 
olika representationsformer för att ge uttryck åt sina tankar och utveckla sina matematiska 
kunskaper. Läraren har enligt Runesson (1995) en viktig roll i bemötandet av elevernas svar. 
Fokus måste flyttas från ”rätt svar” till att omfatta den variation som eleverna upplevt i sin 
tankeprocess och alla idéer som presenteras måste bemötas likvärdigt. Runesson poängterar 
att elever ofta är bra på att tolka lärarens bemötande och om de upplever skillnader kan det 
hända att de istället för att tänka kreativt och söka nya lösningar endast försöker hitta svaret 
som de tror skulle göra läraren nöjd.  
 
Utvärdering, bedömning och utveckling av verksamheten 
För att eleverna ska kunna skapa sig en uppfattning om sitt eget lärande behöver de känna till 
vilka krav som ställs på dem i läroplan och kursplan. Om eleverna ska kunna ta ansvar för sitt 
eget lärande är det också en förutsättning att de ges utrymme till delaktighet och inflytande i 
verksamheten. Alla lärare, från samtliga nivåer i utbildningssystemet, måste kontinuerligt 
diskutera och reflektera över huruvida undervisningen stämmer överens med styrdokumenten 
och ger eleverna de kunskaper och kompetenser som de förväntas ha nytta av i framtiden. På 
så sätt förväntas lärarna, både individuellt och gemensamt, hålla utvecklingen av 
undervisningen levande (Skolverket, 2003). Vikten av att både lärare och rektorer granskar 
systemet för utvärdering och bedömning och vidareutvecklar det betonas av Skolinspektionen 
(2009). Elevernas övergripande resultat kan med fördel användas som grund för att förbättra 
matematikundervisningen ur ett kvalitets- likvärdighets och rättssäkerhetsperspektiv. 
Folkesson (2004) lyfter att det idag förväntas av lärarna att de ska praktisera ett aktivt och 
reflekterande arbetssätt och tillsammans med kollegor ska de utveckla och främja 
verksamheten för hela skolan. Samtidigt ifrågasätter Folkesson den tid och det utrymme som 
avsätts för att lärarna tillsammans ska kunna reflektera och diskutera utvecklingen av 
verksamheten speciellt eftersom fokus ligger på att ifrågasätta invanda mönster samt att tänka 
och agera i nya banor. Skolverket (2003) anger att många lärare i Sverige över lag efterlyser 
fler tillfällen för pedagogiska diskussioner och samarbete med andra lärare. 
Kompetensutveckling i just matematik är också något som efterfrågas, särskilt i form av att 
använda den kunskap och det intresse som finns lokalt både på skolan och i kommunen. 
Problematiken med detta ligger i hur utrymme och rutiner kan skapas och struktureras för att 
möjliggöra situationer där utbyte av erfarenheter och idéer sker.  
 
Lärandet bör synliggöras för eleverna och Dash (2006) föreslår dokumentation, diagnoser och 
diskussioner som lämpliga tillvägagångssätt. Malmer (2002) trycker på vikten av en 
återkommande gemensam utvärdering av undervisningen där även elever ges möjlighet att ta 
ansvar. Vidare betonar hon att en välplanerad matematikundervisning bör ge utrymme för 
observationer av eleverna. Grupparbete lyfter Runesson (1995) som ett utmärkt tillfälle för 
utvärdering och syftar till att läraren på ett naturligt sätt kan följa både elevernas tankegång i 
interaktionen med andra elever samt deras förmåga till samarbete vilket också är en viktig 
aspekt att följa upp och göra eleverna uppmärksamma på.  Utvärdering och bedömning måste 
utgöra ett helhetsperspektiv för att göra eleven rättvisa poängterar Malmer (2002). Hon 
betonar också vikten av att fokusera på elevens starka sidor då det kan vara till elevens fördel 
även när det gäller att övervinna eventuella akilleshälar. 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 

MENINGSFULLHET 
Beträffande den definitionen av meningsfull som är i fokus för denna studie är Bruners (1996) 
tankar betydelsefulla att lyfta. I relation till studien är Bruner intressant i det avseendet att han 
betonade vikten av att elevernas intressen och tidigare erfarenheter behöver stimuleras för att 
de ska uppleva undervisningen som meningsfull. Dessutom poängterades att läraren bör 
tydliggöra syftet med undervisningen för eleverna så att de är införstådda i vad som krävs av 
dem. Bruner såg lärandet som en process och gav uttryck för att människor har en 
grundläggande vilja för att lära och att sätta sina kunskaper i ett sammanhang. Han 
poängterade även vikten av att inkludera språket som ett redskap för tanke och lärande. 
Bruners teori trycker mycket på lärarens betydelse för elevernas lärande och lyfter aspekter 
som att läraren ska ge varje elev förutsättningar för lärande, stimulera eleverna till ett aktivt 
deltagande samt förtydliga sambandet mellan det konkreta och det teoretiska. Lärarens roll i 
undervisningen är särskilt intressant i denna studie eftersom det är de enskilda lärarnas 
uppfattning och utformning av undervisningen som är i fokus. 
 
Kopplat till att uppleva innehållet i matematikundervisningen som meningsfullt, vilket är 
studiens fokus, är Dewey (2004) en klar företrädare. Dewey ses som en av frontfigurerna till 
pragmatismen och han, liksom flera andra, betonade att individer utvecklas i ett aktivt 
samspel med andra. Dewey förespråkade också att skolundervisningens innehåll skulle spegla 
samhällets struktur i det avseende att det eleverna mötte i skolan skulle de rent praktiskt ha 
nytta av hela livet, därför menade han att teori och praktik skulle integreras mer med varandra 
och inte vara så skarpt uppdelat. En betydelsefull aspekt i relation till den eftersträvade 
meningsfullhet som genomsyrar studien är det lärande som sker i kontext, baserat på ett 
vardagsnära innehåll. Dewey poängterade också att individens eget intresse ska vara 
utgångspunkten för undervisningen och att eleverna skulle lära sig på djupet genom att få 
experimentera och prova sig fram. Studien är influerad av Dewey framförallt med anledning 
av hans perspektiv på att en fördjupad förståelse kan utvecklas genom ett aktivt och 
utforskande deltagande. 
 

SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV 
Dagens skola är tydligt influerad av det sociokulturella perspektivet, där eleverna ska lära av 
varandra i en kommunicerande undervisningsmiljö. Detta framgår tydligt i LGR11 och den 
nya kursplanen för matematik vilket också gör det intressant i denna studie. Vygotskijs 
(1934/2001) sociokulturella perspektiv på utveckling fokuserar på lärande som en process 
bestående av två delar. Inledningsvis förekommer lärandet i samspelet med andra människor 
för att sedan övergå till ett mer individuellt lärande. Den proximala utvecklingszonen, den 
närmsta zonen för lärande, är grundläggande i Vygotskijs teori och syftar till att eleverna 
tillsammans med andra ska utvecklas genom uppgifter som utmanar dem. Det innebär att 
hänsyn måste tas till elevernas förkunskaper så att situationerna kan anpassas efter varje 
individ och läggas på en utmanande nivå, det vill säga en nivå som är lite svårare än den 
eleven redan är förtrogen med. Balansgången ligger i att anpassa uppgifterna så att de varken 
blir för lätta eller för svåra då det kan orsaka att lärandet uteblir. Med tanke på elevernas olika 
förutsättningar är också Vygotskijs teori om utveckling genom utmaning relevant att ta del av. 
 
Det sociokulturella perspektivet uppmärksammas av Säljö (2000) som menar att de krav som 
ställs och förutsättningarna som finns för att uppfylla dessa krav, spelar stor roll för lärandet. 
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Vidare menar Säljö att varje unikt möte ger utrymme för någon form av utveckling hos varje 
individ. Genom språket kan människor utbyta tankar och erfarenheter och tillsammans 
utveckla dem vidare, kommunikationen bidrar således till en känsla av delaktighet. Säljö 
anknyter kunskap till sociala sammanhang där individen genom ett aktivt förhållningssätt tar 
till sig ny kunskap för att försöka förstå omvärlden. Undervisningen ska givetvis sträva efter 
att ge eleverna så användbara kunskaper som möjligt och det förutsätter att förståelse för det 
konkreta och det abstrakta utvecklas parallellt. Om innehållet i matematikundervisningen ska 
uppfattas som meningsfullt är det en förutsättning att eleverna kan sätta in kunskaperna i ett 
sammanhang, både kopplat till tidigare erfarenheter men också vad de ska ha det till. Säljö 
poängterar att både intellektuella och fysiska redskap har utformats och används i olika 
lärandemiljöer för att maximera lärandet. För att kunna använda dessa redskap i dess rätta 
sammanhang betonar han att det förutsätter en grundläggande förståelse för matematikens 
olika begrepp och strategier. Förståelse är givetvis betydelsefullt för elevernas inställning till 
matematikundervisningen.  
 
Den kommunikativa och samspelande aspektens inverkan på lärande är också det jag tar stöd i 
när det gäller metoden för datainsamling. Då resultatet ska relatera till studiens syfte, alltså 
lärarnas uppfattning om hur meningsfull matematikundervisning kan utformas, krävs det att 
jag i samspel med lärare undersöker företeelsen. Det har bidragit till valet av en kvalitativ 
fallstudie där datainsamlingen sker genom intervjuer. 
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METOD 
KVALITATIV FALLSTUDIE 
I relation till studiens syfte har jag använt mig av kvalitativt inriktad fallstudie som metod. 
Tanken med kvalitativ metod är att försöka fånga de personliga upplevelserna (Lantz, 1993). 
Metoden ger nya idéer, teorier och förklaringar då respondenten uttrycker sina egna tankar. 
Fokus ligger på att tolka och förstå verkligheten snarare än att analysera med statistik eller 
liknande som ofta används i kvantitativa undersökningar. Fallstudiens signum är enligt 
Merriam (1994) att den är avgränsad då det är en specifik företeelse som är i fokus och ska 
undersökas. Speciellt lämpar sig fallstudien för att besvara frågor som hur och varför. För den 
här studien är alltså den företeelsen uppfattningen om hur matematikundervisningen kan 
planeras och genomföras för att eleverna ska uppleva innehållet som meningsfullt. Merriam 
menar att fallstudien syftar till att ge grundligare kunskap och djupare förståelse för den 
företeelse som undersöks. Fallstudien lämpar sig också bra för att skaffa sig en uppfattning 
kring tolkningar av personer som har nära anknytning till företeelsen. I denna studie är det 
därför de engagerade matematiklärarnas tolkning som är av intresse. Med en annan vinkling 
av studiens syfte hade elever varit en given målgrupp att intervjua om deras uppfattningar 
kring meningsfull undervisning. Framförallt är det betoningen i LGR11 på att eleverna, 
genom undervisning, ska ges möjligheter att utvecklas som ligger till grund för att studien 
fokuserat på lärarnas uppfattningar av meningsfull matematikundervisning.  
 

INTERVJU 
Innan en datainsamlingsmetod kan väljas måste den först sättas i relation till studiens syfte 
och huruvida metoden kan ge den information som ämnas samlas in för att ge svar på syftet. 
Intervjuer kan med fördel användas som huvudsaklig datainsamlingsmetod i en kvalitativ 
fallstudie med motiveringen att forskaren vill ha reda på sådant som inte går att observera 
utan det är andras uppfattningar om den specifika företeelsen som är i fokus för 
undersökningen (Merriam, 1994). Studiens syfte är att synliggöra de deltagande lärarnas 
uppfattning om hur de skapar en för eleverna meningsfull matematikundervisning. Merriam 
betonar att det är just det personliga perspektivet som är målet med kvalitativa 
undersökningar.  
 
Merriam (1994) betonar vikten av att som forskare anstränga sig för att minimera påverkan av 
den mänskliga faktorn i en intervjusituation. Oavsett huruvida respondenternas svar 
överensstämmer med forskarens normer och värderingar bör ett neutralt och icke-bedömande 
förhållningssätt eftersträvas där forskaren lyssnar reflekterande och undviker att argumentera. 
Det är av stor betydelse att forskaren ställer bra frågor och Merriam hänvisar bland annat till 
att språkanvändning som anpassas till mottagaren innebär högre kvalitet för resultatet. 
Kihlström (2007) belyser vikten av att vara uppmärksam på den egna förförståelsen när en 
intervju ska genomföras. Risken är annars att förförståelsen hos den som intervjuar påverkar 
respondentens svar eller formuleras likt ledande frågor, vilket givetvis ska undvikas. Detta 
poängteras även av Lantz (1993) som också betonar att det är viktigt att vara väl förberedd 
inför en intervju, det vill säga noggrant påläst på ämnet och utstråla trygghet till sina 
respondenter. Redan i missivbrevet3 gäller det att formuleringen objektivt presenterar studien 
och inte lyfter fram den personliga förförståelsen då det kan påverka respondenterna.  
 

                                                 
3 Missivbrev, se bilaga 1 
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Merriam (1994) betonar att det är viktigt att hålla sig till ämnet så att innehållet i intervjun 
harmonierar med studiens syfte och Lantz (1993) framhåller att mycket av resultatet från 
datainsamlingen beror på intervjuarens professionalitet. Studien har genomförts med delvis 
strukturerade intervjuer som används när viss information är väsentlig att få från samtliga 
respondenter. De övergripande intervjufrågorna4 som använts som utgångspunkt i denna 
studie har formulerats utifrån den definition av meningsfull som ges i anknytning till syftet. 
Varje intervju har emellertid präglats av lärarnas olika personligheter. Lantz (1993) menar att 
en samtalsintervju ofta ger djupare förståelse för respondentens uppfattningar då de ges 
möjlighet att sätta ord på hur de tänker. Den interagerande intervjun kan också sättas i relation 
till det sociokulturella perspektivet där fokus ligger på att människor lär genom 
kommunikation och i samspel med andra. Jag har gjort ett medvetet val i att inte komplettera 
intervjuerna med något annat redskap med anledning av att jag under studiens gång har 
eftersträvat en inspirerande mångfald och variation i svaren snarare än att bekräfta deltagarnas 
intervjuer med exempelvis observation. 
 

URVAL 
Betydelsen av ett noggrant genomtänkt urval i en kvalitativ fallstudie poängteras av Merriam 
(1994). Urvalet i en studie måste på något sätt begränsas och i kvalitativa fallstudier sker det 
främst genom icke-sannolikhetsurval. Två kriterierelaterade urvalsstrategier (Goetz & 
LeComptes 1984, se Merriam 1994, s.62-63) har använts för att begränsa urvalet i studien. 
Inledningsvis gjordes ett kvoturval som innebär att forskaren identifierar lämpliga grupper i 
en viss miljö och väljer ut ett godtyckligt antal för deltagande. Efter att ha granskat samtliga 
grundskolor i den utvalda kommunen i Västsverige begränsades urvalet till två kommunala 
skolor, baserat på deras aktuella satsning på matematik. Den ena startade upp 
matematikverkstad för ett par år sedan och den andra har under läsåret haft ett 
matematikprojekt och är i nuläget i full gång med att starta upp en matematikverkstad. Båda 
skolorna tillhör alltså samma kommun och har ett nära samarbete med kommunens utnämnda 
matematikutvecklare.  
 
I relation till studiens syfte ville jag vända mig till de lärare som upplevs vara särskilt 
engagerade i matematikundervisningens utveckling. Merriam (1994) menar att relevanta 
respondenter kan väljas antingen utifrån observationer eller genom att en nyckelperson som är 
kunnig i ämnet tillfrågas och i sin tur ger förslag på personer att intervjua, ett urval baserat på 
personlig kännedom. Baserat på de båda skolornas nära samarbete med kommunens 
matematikutvecklare, vände jag mig dit för rekommendationer. Totalt tillfrågades sju utvalda 
lärare från dessa två skolor om deltagande i studien varav samtliga valde att delta. Lärarna 
arbetar utspritt i grundskolans tidigare åldrar. I studien kommer lärarna att benämnas med 
fingerade namn: Anna, Maria, Lars, Johan, Lena, Eva och Jenny. 
 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
I studien har jag förhållit mig till Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav på följande sätt: 
 
Informationskravet 
Allra först informerades deltagarna skriftligt (missivbrev) om studien och upplystes där om de 
fyra huvudkraven och hur de står i relation till denna studie. Dessa återberättades även vid 
intervjutillfället. Missivbrevet innehöll också kontaktuppgifter till mig om de av någon 
anledning behövde nå mig med eventuella frågor eller synpunkter.  

                                                 
4 Intervjufrågor, se bilaga 2 
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Samtyckeskravet 
Deltagarna i studien har haft rätten att själva bestämma över sin medverkan. Om det hade 
varit någon deltagare som hade upplevt situationen som otrygg eller av någon annan 
anledning valt att inte svara på en fråga eller att avbryta intervjun hade det varit deras rättighet 
att göra detta. Om detta hade uppstått hade jag frågat deltagaren om det var några specifika 
aspekter som hade kunnat förändras och som i så fall hade möjliggjort en fortsättning på 
intervjun, utan att för den saken pressa deltagaren till ett påtvingat beslut.  
 
Konfidentialitetskravet  
Lärarna i studien har försäkrats om att de kan känna tilltro till studien och deras konfidentiella 
deltagande. Detta för att de skulle vilja medverka i studien och känna trygghet i 
intervjusituationerna. Intervjuerna spelades in med diktafon för att sedan transkriberas. 
Namnen på de deltagande lärarna kommer inte att åskådliggöras för någon annan, i studien 
gäller fullständig anonymitet med fingerade namn redan i transkriberingen och analysen av 
intervjuerna, allt för att undvika eventuella missöden.  
 
Nyttjandekravet  
Datainsamlingen har utförts med avsikt för denna studie och kommer inte att användas i något 
annat sammanhang. När intervjuerna transkriberats och analyserats samt uppsatsen är slutförd 
kommer de att raderas och endast finnas tillgängliga i studien. Studien kommer att publiceras 
på Internet via BADA (Borås Akademiska Digitala Arkiv). 
 

GENOMFÖRANDE 
Pilotstudie 
Intervjufrågorna testades först genom en pilotintervju där en potentiell respondent 
intervjuades. Detta tillvägagångssätt valdes dels för att resultatet varken hade blivit giltigt 
eller trovärdigt om en icke potentiell respondent hade intervjuats, med tanke på 
urvalskriterierna, och dels för att materialet skulle kunna användas om intervjun var 
tillräckligt bra. Efter den genomförda pilotintervjun analyserades hela intervjun i relation till 
syftet, detta för att överblicka huruvida intervjufrågorna var tydliga och väsentliga för syftet. I 
analysen tillsammans med min handledare framgick det att intervjun gav förhållandevis ytliga 
svar och att det krävdes mer konkretisering för att gå mer på djupet. Jag genomförde då en 
kompletterande intervju med respondenten där konkreta exempel efterfrågades kring det som 
tidigare nämnts mer generellt. Detta berikade intervjun och gav ett bättre utgångsläge för 
resterande intervjuer. 
 
Datainsamling 
Inledningsvis kontaktades matematikutvecklaren för rekommendationer på potentiella 
respondenter. Därefter tog jag kontakt med dessa via e-post där jag kort presenterade min 
studie samt bifogade mitt missivbrev. I samband med att de gav sitt medgivande för 
deltagande bokades en tid för intervjun. Intervjuerna genomfördes i enskilda rum för att 
respondenterna skulle känna sig trygga och för att minimera risken av att bli avbrutna eller 
störda. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon vilket bidrog till att jag kunde 
fokusera på att lyssna och observera respondentens kroppsspråk. Inledningsvis upprepades de 
forskningsetiska principerna och jag frågade återigen om de gav sitt medgivande till att delta. 
Jag använde frågorna som formulerats utefter studiens syfte som utgångspunkt för att få svar 
på studiens syfte men lät samtidigt samtalet präglas av lärarnas olika personligheter. I 
anslutning till varje genomförd intervju transkriberades ljudinspelningen ordagrant med plats 
för anteckningar i marginalen.  
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ANALYS 
När det gäller att analysera kvalitativ information uppmanar Merriam (1994) till att analysera 
kontinuerligt under datainsamlingen. Hon betonar också att forskarens kreativa förmåga är 
betydande i avseende att lyfta fram det som är relevant för studien och skapa mening med 
hjälp av den analyserade informationen. Mycket tid har avsatts för ett grundligt arbete vid 
analys av intervjuerna. Malmqvist (2007) poängterar att materialet bör studeras både i sin 
helhet men också i detalj. Först analyserade jag intervjuerna genom att jag skapade olika 
dokument utifrån de övergripande frågorna jag utgick från i intervjuerna, exempelvis ”hur 
utformar du undervisningen för att stimulera elevernas intressen”. Detta genomfördes för att 
undersöka och synliggöra relevansen i resultatet i relation till studiens syfte. Efter det skrevs 
dokumenten ut och analyserades ytterligare genom att tyngdpunkterna i innehållet markerades 
och klipptes ut. Sedan funderade jag kring rubriker och skrev dessa på olikfärgade papper där 
jag sedan fäste de utklippta ”stolparna” med häftmassa. På så sätt bearbetades materialet 
samtidigt som jag kunde få en tydlig överblick att utgå från och lätt kunde göra justeringar i. 
Jag använde dessa stolpar som utgångspunkt för att skriva resultatet men kontrollerade även 
mot både intervjuanalyserna och de ordagranna transkriberingarna. Malmqvist betonar att det 
kan finnas uppgifter som först inte upplevs relevanta men som under analysarbetets gång får 
större betydelse. När resultatdelen upplevdes färdig lästes samtliga intervjuanalyser återigen 
igenom för att kontrollera om det överensstämde med den skriftliga sammanfattningen.  
 

VALIDITET OCH RELIABILITET 
För att studien ska uppnå hög validitet, det vill säga giltighet, menar Merriam (1994) att det 
krävs att studiens syfte verkligen är det som studeras och att deltagarnas uppfattning av 
verkligheten skildras på ett ärligt sätt. Intervjuerna har haft sin utgångspunkt i frågeställningar 
formulerade i relation till syftet och har därför bidragit till att syftet besvarats. Omsorgsfulla 
analyser av intervjuerna har framställt ett helhetsintryck av de deltagande lärarna. Både 
Merriam och Lantz (1993) betonar att kravet på validitet och reliabilitet inte minskar när det 
är det subjektiva, individers uppfattningar, som är föremål för studien men att det kräver en 
förflyttning av fokus och bör värderas utifrån andra kriterier. Istället för att diskutera huruvida 
resultatet är generaliserbart på en större population läggs fokus på i vilken utsträckning 
resultatet speglar källan och bidrar till en förståelse för det undersökta. ”En väl genomförd 
intervju skall möjliggöra resultat som är tillräckligt tillförlitliga och giltiga för att vara nyttiga 
och användbara för andra och kunna komma andra till del” (Lantz, s.10). Merriam (1994) 
betonar att det är hur lärarna upplever och beskriver sin uppfattning som ska synliggöras. 
Därför har de deltagande lärarna, för att höja validiteten i studien, fått läsa och godkänna min 
tolkning. För att förtydliga resultatbilden i studien avslutas avsnittet med en sammanfattning.  
 
Lantz (1993) poängterar aspekten att den intervjuade själv bestämmer vad som ska berättas 
som en eventuell brist i intervjumetodens reliabilitet. Reliabilitet står för tillförlitlighet och är 
beroende av att resultatet är oföränderligt och att undersökningen skulle kunna upprepas med 
samma resultat. Merriam (1994) poängterar problematiken med detta men påpekar att ett 
tydligt klargörande av utgångspunkter som styrt undersökningen samt en detaljerad 
beskrivning av genomförande och analys förstärker studiens reliabilitet. Lantz (1993) betonar 
att en pilotstudie ökar både syftets validitet och reliabilitet samt bidrar till att intervjufrågorna 
formuleras så att de motsvarar studiens syfte. Pilotintervjun som genomfördes och 
analyserades med min handledare, möjliggjorde en förbättring upplägget av intervjuerna. För 
att höja studiens reliabilitet påpekar Lantz att det är en fördel om intervjuerna spelas in så att 
fokus kan ligga på själva interaktionen med respondenten. Jag upplevde det som en klar 
fördel att spela in intervjuerna då det har gett mig ett välgrundat underlag att analysera. 
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RESULTAT 
NYA REFORMER I SKOLANS VÄRLD 
Från Lpo 94 till LGR11 
Samtliga intervjuade lärare upplever att LGR11 är tydligare än Lpo94. Tre av dem nämner 
uttryckligen att de upplevde Lpo94 mycket flummigare. Anna nämner att de i arbetslaget satt 
och skrev om kursplanen från Lpo94 för att de skulle förstå vad de skulle göra och att det 
samtidigt resulterade i deras egen tolkning. Hon tror att den nya läroplanen kommer att leda 
till att den svenska skolan blir mer likvärdig i den bemärkelsen att samtliga elever får möta 
samma innehåll oavsett var de befinner sig geografiskt men däremot kan de få möta det på 
olika sätt. Maria uttrycker att du vet vad du ska göra och du vet när du ska göra det men att 
det är upp till dig hur du ska göra det. De flesta lärarna uttrycker också att de upplever LGR11 
som mer omfattande och att det ställs större krav på eleverna tidigare. Lars påpekar att ”det 
känns som det är större förändring så därför måste man nog titta mer nu”. Lena benämner 
LGR11 som ett ”levande dokument” mer än vad hon någonsin använt Lpo94 och trycker 
framför allt på betydelsen av att de har fått en omfattande implementering kring den nya 
kursplanen. Maria poängterar också att hon tror att lärare måste ta tillbaka undervisningen. 
”Genom undervisning ska eleverna öka sin förmåga och kunskap” säger hon och relaterar till 
LGR11. Hon betonar att en elev skulle kunna planera på mängdnivå men att läraren måste 
ansvara för att välja typen av progression i uppgifterna.  
 
Kursplanen i matematik 
Johan upplever att ”kunskapen har gått ner i åldrarna, till exempel så har det ju tidigare inte 
jobbats med klot och pyramider i trean men det måste man göra nu” och Lena uttrycker det 
som att ”vissa saker har de väl flyttat ner nu då, som man ska göra lite mer redan i de lägre 
åldrarna, uppskattning är ett tydligt exempel”.  
 

”Det centrala innehållet är ganska omfattande, det är mycket på det 
här spannet 1-3 som du ska hinna och det är inte förhandlingsbart, det 
är något du ska göra. Kravet på kunskaper och förmågor har ökat, 
centrala innehållet är massivt, alla de där bitarna tar längre tid och 
ändå har inte timplanen, än så länge, ändrats.” Maria 

 
Lena upplever att hon tittar på de långsiktiga målen, på syftet, på kunskapskraven och på det 
centrala innehållet för att vara säker på att det som hon har tänkt göra håller mot LGR11. 
Detta nämns också av övriga lärare och Anna upplever att hon har fått en annan bild av 
matematik genom att hon har fått sätta sig in i kursplanen så ordentligt och hon tycker att det 
har blivit roligare att undervisa i matematik. Eva är inne på samma spår och uttrycker det som 
att ”man kan göra så oerhört mycket mer i matten idag än för säg, kanske 20 år sedan”.  
 

LÄROMEDELSSTYRD UNDERVISNING 
När det gäller att använda läromedel i sin matematikundervisning framkom väldigt varierande 
svar. Det var både de lärare som uppgav att de försökte hitta andra alternativ för att använda 
läromedel så lite som möjligt och de som medvetet använde sig mycket av läromedel i sin 
undervisning. Det gemensamma är att samtliga lärare uppger att de planerar sin undervisning i 
områden och att de flesta lärarna lyfter att de skulle vilja arbeta mer vid sidan av läromedel. 
Eva, Lena, Maria och Anna betonar att det skulle vara svårt och ta alldeles för mycket tid att 
skapa ett helt eget material. De poängterar också att befintligt material givetvis ska användas 
men inte ”bara för att” utan det ska finnas en didaktisk tanke bakom.  
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Anna säger att ”matteämnet är väldigt lätt att planera utifrån en bok” och hon tror att ”många 
faller i den fällan”. Hon upplever att hon har förändrat sitt sätt att lägga upp 
matematikundervisningen och att hon istället för att utgå helt från matteboken i sin planering 
utgår från LGR11 och därefter ser efter vad i matteboken hon kan använda. På så sätt 
upplever hon att det har blivit roligare att undervisa i matematik. Hon påpekar att 
användningen av läromedel också påverkas av vilket ämnesområde som behandlas. Eva och 
Johan uppger att de gallrar och hoppar mycket i sitt läromedel. En av fördelarna de ser med 
detta är att eleverna inte längre jämför och tävlar på samma sätt som förut, om vilken sida 
eller uppgift de befinner sig på, det blir inte lika tydligt vem som tar längre eller kortare tid på 
sig. Däremot upplever Johan att matteboken är något som många elever själva uppskattar och 
att de därför inte har tagit bort läromedel helt från undervisningen.  
 
Lena upplever att läromedel görs alldeles för gedigna för att hinnas med under en termin och 
resulterar i en känsla av att ständigt vara stressad. Hon uttrycker att hon gärna skulle se mer 
lättsamma riktlinjer, ”tänk så här men jobba på ditt sätt”. Hon poängterar att det säkert skulle 
kunna gå att tolka läromedlet och jobba utifrån sig själv ändå men menar att hon lätt hamnar i 
den situationen att hon utgår från läromedlet för att vara säker på att få med alla områden som 
ska behandlas. Även Lars lyfter detta och refererar till den studiegång som oftast presenteras i 
ett läromedel. Han uppger att han använder sig förhållandevis mycket av läromedel i sin 
matematikundervisning men att han tidigare har använt det ännu mer.   
 
Eva upplever att hon ”utan att blinka” har den säkerheten att kunna stryka eller hoppa över 
delar i läromedlet utan att för den sakens skull bli stressad om hon skulle bli ifrågasatt av 
elever, kollegor, rektor eller föräldrar. Maria vinklar det lite annorlunda och berättar att hon 
trots sin långa erfarenhet inom yrket inte skulle våga utesluta läromedel helt i 
matematikundervisningen.  
 

”Jag beundrar dem som inte har en lärobok, för hur kan de orka och 
se till att alla bitar som finns idag, alltså kunskap och förmågor där 
kraven har ökat, det centrala innehållet.. hur kan de vara säkra på att 
de får med alla de bitarna så det inte bara blir happening och roliga 
grejer utan att det verkligen är progression och röd tråd.” Maria 

 
Lars trycker, liksom Maria, på vikten av att välja läromedel med omsorg så att det 
överensstämmer med LGR11. De poängterar att det givetvis kan upptäckas brister i 
läromedlet som inte uppmärksammats vid urvalet men att ett noggrant urval minimerar den 
risken. Lena upplever att även det läromedel hon använder idag är för mastigt och blandar 
ihop områden. Däremot är hon positiv till att det är kopplat till LGR11 och att det framförallt 
märks då det fokuseras mycket på samtalet kring matematiken. Hon upplever också att det 
alltid går att få tips och idéer från lärarhandledningen, även till aktiviteter vid sidan av 
läromedlet. Maria anser att det låter negativt att vara ”styrd av läroboken” men betonar att det 
är motiverat ”om man har hittat nån som är i ens egen anda”. Det läromedel hon använder i 
dagsläget uppger hon bygger på den senaste forskningen, är helt kopplad till LGR11 och att 
det involverar en omfattande lärarhandledning. ”Det är en matematik som tar tillvara på 
barnens intresse och ordet förståelse står allra högst upp” säger hon och poängterar att det 
läromedlet har gett henne ”kompetensutveckling och modet av att undervisa på ett annat sätt”. 
Maria tror dock att det är förödande att låta elever jobba på i sin egen takt i matteboken då 
eleverna i en sådan situation inte ges utrymme till det väsentliga matematiska resonemanget.  
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MOTIVATION 
Positiva förväntningar 
Jenny och Maria trycker mycket på att berömma eleverna för alla framsteg, speciellt med 
fokus på deras tankeprocess. Om eleven har en bra tankegång men inte kommer fram till rätt 
svar menar de att det är viktigt att lyfta dem genom att berömma ”vad smart du tänkte”. Vänja 
barnen vid att få beröm för att de vågar utmana sig själva. Maria vill att eleverna ska tänka att 
”jag kan och jag vågar försöka och det gör ingenting om jag misslyckas”.  
 

”Jag tror att man får ha ett genuint intresse för hur barn tänker. Man 
får vara lite fascinerad utav hur de tänker. Jag hade ett barn som sa 
häromdan till mig, ”åh, när man förstår, då är det så roligt”, att göra 
så att de får en möjlighet att förstå, genom utmaningar och 
undervisning, så att de har en möjlighet att utvecklas. Det tror jag, för 
då tror jag många skulle tycka att matte är ett roligt ämne.” Maria 

 
Maria berättar också att hon avslutar varje skolvecka med att hon går igenom veckan som gått 
och så får eleverna tala om ”den här skolveckan är jag mest nöjd med detta”. Vilket också 
Lena påpekar att de gör på fredagar när eleverna får skriva ner vad de är mest nöjda med i sin 
veckodagbok. Båda motiverar momentet med att eleverna ska få gå hem och känna sig stolta 
och med en känsla av att de har åstadkommit något bra under veckan. Jenny berättar att de 
brukar få besök av ”Clownen Carmencita” ibland och att det är ett tillfälle för eleverna att få 
känna att de kan mycket matematik. Från början utger sig Clownen Carmencita för att vara 
väldigt duktig i matematik vilket Jenny berättar att eleverna snabbt genomskådar. Hon 
uttrycker det som ett tillfälle där eleverna får växa i sin självkänsla, ”himla kul för barna att 
känna att, nä vet du va, jag kan det här mycket bättre”. Maria anser att eleverna måste 
utmanas för att stimuleras och förklarar att hon brukar fråga sina elever om de antar en 
utmaning. Hon poängterar dock att hon aldrig ger en utmaning hon inte tror att de skulle klara 
av men att det kan ta lite tid. ”Att få dem till att känna glädje och tilltro till sitt eget kunnande 
och att verkligen vilja visa vad de kan, det tycker jag är viktigt, att utmana dem” säger hon.  
 
Lärarnas erfarenheter 
När det gäller lärarnas erfarenheter av matematik från deras egen skolgång var det stor 
utsträckning på svaren. Eva och Johan berättar att de hade lätt för matematiken och att de 
tyckte om ämnet väldigt mycket. Maria och Jenny berättar också att de hade lätt för 
matematiken och tyckte att det var roligt men de poängterar också att de inte hade förståelse 
för vad de gjorde. ”Jag var en typisk härmare, som flyttade siffror och inte förstod vad jag 
gjorde” säger Maria och Jenny uttrycker det som att hon hade lätt för att lära in och sedan 
”rapade upp” kunskapen, ”jag fick aldrig nån förklaring till varför man skulle göra” berättar 
hon. Hon påpekar också att det inte var så mycket variation utan snarare ”samma sak 3 
miljoner gånger”. Anna minns inte matematikundervisningen specifikt men säger att hon 
tyckte om skolan och Lars var aldrig speciellt intresserad av matematik i skolan. Lena å sin 
sida berättade att hon alltid har upplevt matematiken som något hon har haft svårt för, vilket 
hon lyfter som en positiv aspekt i sin yrkesroll då hon känner att hon har stor förståelse för de 
elever som tycker att det är svårt med matematik. Samtliga nämner dock minnet av att räkna 
sida upp och sida ner i matteböcker, som i allra högsta grad dominerade undervisningen och 
som också finns förvarade hos flera av dem. Lars upplever att ”det var mycket, mycket 
svårare förr, för jämförbara åldrar idag”. Jenny påpekar också att om det var någon som fick 
sitta och plocka med laborativt material förr så berodde det på att eleven inte kunde och då var 
det dessutom väldigt utpekande för den eleven. ”Idag ska ju alla plocka och röra och pyssla 
men det existerade inte då” säger hon.  
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Föräldrarnas attityd 
Samtliga lärare nämner någon form av relation till elevernas föräldrar, mest förekommande är 
en informativ kommunikation, där föräldrarna informeras om vad som har hänt/ska hända i 
skolan och om kommande läxor eller aktiviteter, framförallt genom veckobrev. Maria 
framhåller vikten av en god relation till föräldrarna och berättar att de under höstterminen har 
introducerat föräldrakvällar en gång i månaden, med fokus på matematiken. Den kvällen är 
klassrummet öppet för föräldrarna mellan 18.30 och 19.30. Timmen är uppdelad i tre delar, 
först får föräldrarna titta runt lite i klassrummet och på elevernas arbeten, sedan blir de 
informerade om vad som är på gång både i skolan och vilka läxor som de kommer att få hem 
och lite tips till föräldrarna om hur de kan stötta sina barn i det. Hon brukar också uppmana 
föräldrarna till att anteckna hur det går med läxan hemma, också det som ett stöd i sin 
planering. Ibland får de även prova på någon gemensam problemlösning, men som hon 
betonar ”aldrig så att någon förälder ska känna sig utsatt, för matte är ett väldigt känsloladdat 
ämne”. Sista stunden ges föräldrarna möjlighet att ställa frågor. Maria berättar att det har gett 
henne mycket att involvera föräldrarna så pass mycket som hon har gjort och betonar att det 
snarare har underlättat hennes planering än att det har ökat hennes arbetsbelastning. Eftersom 
det ser annorlunda ut idag jämfört med när elevernas föräldrar gick i skolan ser både Maria 
och Jenny en utmaning i att försöka få föräldrarna till att ha positiva förväntningar om dagens 
matematikundervisning. ”Det är ju vad andra runt omkring säger som påverkar barn väldigt 
mycket… i deras förväntningar och i deras syn på sig själva” säger Maria.  
 
Vardagsnära innehåll 
Samtliga intervjuade lärare framhåller vikten av att diskutera matematikens roll i vardagen 
med eleverna så att de får en förståelse för hur viktigt det är att lära sig. ”Att de utvecklar nåt 
logiskt tänkande” betonar Eva. Lärarna ger olika exempel på tillfällen i vardagen som ofta 
kommer på tal med eleverna och där matematiken blir synlig för dem. Framförallt 
exemplifieras situationer där pengar är inblandade, ”hur mycket kostar det? Räcker pengarna? 
Hur mycket får du över?” etc. Jenny säger att ”pengar är spännande för barn” och upplever att 
det ofta blir tydligare för dem när det handlar om pengar. Anna påpekar att även tid är ett 
tydligt moment som är lätt för eleverna att förstå vikten av. Även aspekter som att mäta och 
jämföra nämns av flera lärare, Lars refererar till slöjduppgifter och Anna nämner 
möblering/tapetsering av ett rum. Johan berättar att han har sagt till sina elever att ”i alla 
yrken som finns så måste man kunna matematik” vilket de har försökt motbevisa, än så länge 
utan resultat. Han säger också att ”de fyra räknesätten är väsentliga för att du ska kunna klara 
din vardag”. Maria tror att det är viktigt att ta vara på det eleverna säger och berättar att de 
alltid pratar mycket på morgonen: 

 
”Då kan det t.ex. vara att nån säger att de har sett filmen 101 
dalmatiner och då måste man ju skriva 101 på tavlan, vi tittar på 
tallinjen, vi bygger med pengar, varför skriver man 101 med 1, 0, 1? 
Sen så kan de va nån som berättar om en älgmamma och två 
älgkalvar, å då får de ju först berätta den glädjen, och sen då, hur 
många ben är det, ja det är 4+4+4.” 
 

Maria berättar att hon tidigare var dålig på att se matematiken runt omkring sig och att hon 
under en period försöka vara mer uppmärksam och ha fokus i sig själv. Resultatet av det ledde 
till att hon införskaffade ett par symboliska matteglasögon till klassen. Om eleverna 
uppmärksammade någon matematik fick de sätta på sig matteglasögonen och berätta för sina 
klasskamrater varför det var viktigt att kunna matematik där, till exempel vid klockan. Maria 
påpekar också att de elever som begär ledigt från skolan och åker på semester får ta med sig 
matteglasögonen, göra lite anteckningar om de upptäcker någon matematik och sedan delge 
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sina klasskamrater när de kommer tillbaka. Hon tror att det bidrar till en förståelse för hur 
viktigt det är med matematik. ”Vi måste visa barnen att det är värt att satsa lite på räkning i 
klassrummet för det finns en anledning till att vi räknar, och den är utanför klassrummet” 
säger hon.  
 
”Vi håller på med diagram nu” säger Lena och beskriver att de har gett eleverna i uppgift att 
ställa lite frågor hemma, kring skostorlek, favoritmat och tv-program. Gemensamt i klassen 
har de sedan sammanställt svaren och byggt diagram över svaren med centikuber och sedan 
ritat upp diagram både på tavlan och på papper. Nu ska de börja med ”veckans diagram” då 
eleverna själva får komma en ny ja/nej-fråga varje vecka och så får samtliga elever sätta sin 
klädnypa i den stapeln de lägger sin röst. Något som Jenny poängterar är att ta tillfället i akt 
och utnyttja de tillfällen som uppstår i vardagen för att uppmärksamma matematiken och 
förtydligar genom att referera till leken och idrottslektionerna.  
 
Elevernas intressen 
Lärarna är överens om att det är fördelaktigt att ta tillvara på elevernas intressen när det gäller 
undervisningen. De har också en gemensam bild av att det är lättare att lära om det är roligt 
samtidigt. Alla nämner att de upplever det positivt att ta in spel i matematikundervisningen. 
Eva berättar att hon gärna samlar eleverna i halvklass på golvet och visa material, bygger tal, 
leker och så säger hon att hon brukar ”använda eleverna som material” genom att exempelvis 
räkna ben och armar med de fyra räknesätten. Det är något hon upplever väcker elevernas 
nyfikenhet och intresse genom att de lyssnar bättre och har bättre fokus. Lena betonar vikten 
av att ta sig tid till att fråga varje elev ”vad tycker du är roligt, vad tänker du om matte, vad 
tycker du skulle va kul att göra”?  Både hon och Johan poängterar att eleverna kan tycka att 
det är tråkigt både för att de inte förstår, för att de redan kan eller för att det helt enkelt inte 
faller dem i smaken. Anna är övertygad om att det är viktigt att hålla sig uppdaterad kring vad 
i samhället som fångar elevernas intressen och låta matematikundervisningen inspireras av 
det. Hon nämner evenemang som OS, melodifestivalen och vasaloppet och menar att det finns 
en hel uppsjö med uppgifter att göra i samband med det. Jenny betonar vikten av att hålla sig 
uppdaterad kring figurer, leksaker och tv-program som florerar i barnens vardag och använda 
sig av det befintliga intresset hos eleverna för att lägga upp en stimulerande 
matematikundervisning. Äventyrspedagogik är också något som Jenny talar varmt för och 
som hon har ambitioner att låta eleverna få vara med om minst en gång per termin. 
Ämnesområde kan variera men hon har haft lite extra fokus på matematiken. Kortfattat 
handlar äventyrspedagogik om att klara sig igenom olika världar genom att lösa vissa 
uppgifter, i det här fallet som är inriktade på ämnet matematik. Hon poängterar att det 
hemlighetsfulla fångar elevernas uppmärksamhet. Ett äventyr som hon har producerat 
behandlar särskilt de geometriska formerna och heter ”Rädda Rikard Rektangel”: 

 
”Stackars Rikard Rektangel är tillfångatagen av Fjodor den 
förskräcklige som inte vill ha några former här i världen. När du har 
tillträckligt många ledtrådar så att du kan hitta Rikard Rektangel så 
flyr Fjodor den Förskäckliga och Cissi Cirkel, Tina Triangel & Kalle 
Kvadrat vågar komma fram.”  

 
Jenny påpekar att det visserligen tar lång tid att tillverka ett sådant material men betonar 
också att det är väl värt det arbetet eftersom du kan använda det till flera elevgrupper, även 
om du kan behöva ha några olika äventyr att varva med. Jenny nämner också att en föreläsare 
inom äventyrspedagogik håller på att framställa ett färdigt material, som ett läromedel med 
enbart matteäventyr. I början av varje vecka berättar Maria att de brukar göra ”veckans 
uppskattning” där eleverna ges möjlighet att uppskatta olika föremål. Hon berättar att det kan 
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handla om alltifrån stenar eller en stor istapp som en elev har hittat till en påse bilar, 
pepparkakor eller en klase vindruvor. ”Matte är gott” brukar de säga när det handlar om 
uppskattning med något ätbart.  I anslutning till uppskattningen får eleverna diskutera kring 
sitt tal på olika sätt, vilket Maria påpekar ger mycket om positionssystemet på ett lättsamt sätt. 
När alla har sagt sin uppskattning sorterar läraren hälften av föremålen och så ges eleverna 
möjlighet att ändra sin uppskattning genom att öka eller minska. ”Jag vill ju att de ska lyckas, 
att de ska komma så nära som möjligt” säger Maria. 
 

VARIATION 
Lärarens roll 
Samtliga lärare är överens om att de behöver hitta olika infallsvinklar ”så att så många barn 
som möjligt förstår” säger Jenny. Utrymme behöver också ges till att förklara och arbeta på 
många olika sätt, som Johan uttrycker det ”det är ju inte viktigast att göra som alla andra”. De 
lyfter också att de behöver arbeta mer laborativt än vad de har gjort tidigare, så att det inte 
bara blir den teoretiska biten som dominerar undervisningen. Samtidigt poängterar de allihop 
att de upplever att matematiken är ett ämne som kräver mycket planeringstid, i synnerhet om 
de försöker frångå läromedlet. Anna berättar att hon försöker ha en matematiklektion i veckan 
där läromedlet inte används alls, framförallt för att visa eleverna att det inte bara är i boken 
som det finns matematik. Alla påpekar att de planerar i ämnesområden och att de upplever 
vissa områden och moment som lättare att variera och arbeta mer laborativt med än andra. 
Som exempel lyfter de geometri som ett område där variationsrika arbetssätt och uppgifter är 
vanligt förekommande. Eva, Anna, Lars och Jenny betonar att de varierar undervisningen 
med genomgångar, gemensam problemlösning, grupparbete och enskilt arbete. Anna 
poängterar vikten av att ”titta vad som står i kursplanerna egentligen, så vi inte lägger fokus 
på fel saker” vilket var en väckarklocka för henne för några år sedan i samband med ett 
nationellt prov.  
 
Individualisering 
Oavsett vilken lärare jag intervjuade så var samtliga eniga om att alla elever lär på olika sätt 
och att undervisningen måste anpassas därefter. Däremot uppvisas en viss frustration över 
känslan att inte räcka till, att veta vad som skulle behöva göras men inte lyckas få det att 
fungera. ”Hur sjutton ska jag få med mig de som inte riktigt nådde dit? Eller hur ska jag 
motivera de som är bra mycket längre?” är frågor som Jenny ställer sig. Lärarna är splittrade 
när det gäller vilken aspekt som är svårast att tillgodose. Hälften upplever att det är svårast att 
få med sig de elever som behöver extra mycket stöd medan hälften uppger det motsatta, att 
det är ”de duktiga som får stryka på foten, för de klarar sig, de andra måste du få med” som 
Jenny uttrycker det. Framförallt betonar lärarna att det gäller att variera undervisningen och 
hitta nya, alternativa vägar och material. Eva berättar att hon ibland väljer att nivågruppera, 
även om hon inte tycker om uttrycket. När hon nivågrupperar ger hon samtliga elever 
utmaningar på sin nivå. ”Jag har delat in mina elever i mattekamrater, bara när vi löser 
problem”, säger Maria och berättar att hon då har utgått från att eleverna ska vara på hyfsat 
samma nivå och vara trygga med varandra så att de vågar bolla idéer. Lena upplever att 
svårigheten ligger i att hitta material till de elever som behöver lite extra stöd och att det finns 
hur mycket som helst att hitta till de eleverna som är duktiga i matematik men poängterar 
samtidigt att ”det gäller att se dem också”. De elever som är i behov av mer stöttning försöker 
hon hitta utrymme att sätta sig ner och samtala med så att de får möjligheten att känna sig 
förstådda. Jenny trycker på att om undervisningen varieras så ökar chanserna att eleverna 
uppskattar och tar till sig undervisningen. ”En kan tycka att det är skittråkigt att spela spel och 
jätteroligt med en räkneramsa, och tvärtom, får de då både ock, så är båda nöjda” säger hon. 
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”En lärobok visar oftast på en väg men det finns fler vägar, både eleverna och jag kan ha flera 
vägar som är roliga att få fram” uttrycker Lars. Både Maria och Anna beskriver att de ibland 
ger eleverna ett flertal uppgifter med olika strategier där eleverna inte behöver lösa 
uppgifterna utan enbart tala om vilken strategi som bör användas. Flera av lärarna trycker på 
vikten av att låta eleverna delge varandra sina olika strategier. Eva betonar att eleverna med 
bra stödstruktur från läraren och ett successivt överflyttande av ansvar ”lär sig att bli 
självständiga och ta eget ansvar för sitt lärande”.  
 
Anna upplever att det är viktigt att vara uppmärksam under lektionerna och om hon ser att 
”aha, den här eleven har förstått hur man gör en algoritm” då kan hon ge den eleven varierade 
uppgifter kring algoritmer istället för att behöva sitta och göra 25 likadana. Maria berättar att 
hon relativt nyligen har insett hur hon kan utnyttja eventuella resurser i klassen på bästa sätt. 
Tidigare har det extra stödet givits efter den gemensamma genomgången i klassen. Nu har 
hon istället ”vänt på steken” och låter dessa elever få möjlighet att testa i en liten grupp först 
och sedan vara med på genomgången i klassen. På så sätt upplever hon att de eleverna ges 
möjlighet att ”växa i självtillit inför de andra” genom att de kan vara delaktiga i den 
gemensamma diskussionen på ett annat sätt. ”Det kräver ju inte mer resurs, bara att du vänder 
på hela tänket”, säger hon. 
 
Elevernas kreativitet 
Maria nämner att det är viktigt att ge eleverna möjlighet och utrymme för kreativitet vilket 
hon betonar kräver förberedelser, ”de måste få tiden att tänka”. Hon förklarar att hon lät sina 
elever illustrera egna talsystem, med utgångspunkt i en diskussion kring mayafolkets och 
romarnas talsystem där femman är stark. Maria berättar även att hon visade två exempel. 
Detta diskuterade de i skolan ena dagen och innan eleverna gick hem berättade hon att de 
skulle få göra egna talsystem dagen efter, allt för att ge dem förutsättningar att förbereda sig. 
Resultatet blev hon mäkta imponerad av: 

 
”En gjorde tänder som låg i ett glas, en gjorde bilar som åkte uppför 
en backe, en gjorde grodyngel som var på näckrosblad, en gjorde 
fotbollar i ett fotbollsmål, en gjorde fiskar i ett akvarium, en gjorde 
skolbarn som gick in i en skola…”  

 
Det som Maria ville få fram med detta exempel var att det är viktigt att ha respekt för 
elevernas egna tankar och idéer och ta tillvara på deras kreativitet. ”Ta tillvara på deras 
förslag så de märker att du seriöst tar vara på deras förslag.” Hon berättar att hon under åren 
har fått en väldig ödmjukhet för jobbet och eleverna och trycker på att det är viktigt att 
bemöta alla likvärdigt, att inte fördöma någons förslag utan ge det en chans. Hon har den 
uppfattningen att om deras kreativitet uppmuntras växer den och sprider sig till hela klassen. 
Även Anna betonar vikten av att låta elevernas kreativitet ta plats i undervisningen och 
berättar att de brukar utgå från någon problemlösning och kanske löser den med hjälp av 
laborativt material och sedan får eleverna försöka komma på hur de kan få ner det till en 
beräkning eller en formel. 
 

LABORATION 
Åskådliggöra matematiken 
Lärarna påpekar att de oftast börjar arbeta laborativt för att eleverna ska få en förståelse för 
vad de gör och sedan övergår till det mer teoretiska. ”Man får ju inte fastna i det här praktiska 
utan du ska ju så småningom få ner det i nåt teoretiskt, men först måste du ju förstå det på nåt 
sätt” säger Anna. Johan exemplifierar med arbete kring division och hans uppfattning är att 
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eleverna inte skulle förstå någonting om han som introduktion hade skrivit 12/4 på tavlan utan 
att det behöver synliggöras, med hjälp av laboration, innan de kan förstå det rent teoretiskt. 
Lena har tränat positionssystemet genom att de har arbetat med algoritmer som synliggjorts 
med kapsyler som eleverna själva har haft med sig. Maria berättar att hon tänker sig fyra 
faser, ”den laborativa fasen, den representativa fasen, den abstrakta fasen och befästarfasen”. 
Hon är övertygad om att eleverna måste få plocka med material först och då påpekar hon att 
de alltid måste gruppera materialet för att få en inre bild av talet. Om de lägger materialet 
huller om buller upplever hon att eleverna fastnar i att behöva peka och räkna på varje 
föremål. När de har skapat sig en inre bild av talet får de förklara eller skriva ner och efter det 
får de räkna i boken, sedan gäller det att hålla kvar kunskaperna. ”Att gå från det konkreta upp 
till det abstrakta, det är det största steget i ett barns matematiska utveckling”, säger Maria.  
 
Även om de flesta lärarna påpekar att de inte riktigt har kommit igång med det laborativa så 
som de önskar framkommer flera exempel på hur de arbetar laborativt. Utomhusmatematik är 
något som Johan lyfter att han brinner för och som han upplever väcker lusten hos eleverna. 
Som exempel nämner han att det lätt går att ”arbeta med algoritmer genom att använda kottar 
och pinnar så att eleverna ser hur det blir”. Skogen är en miljö som Eva nämner att de brukar 
besöka när de har matematik. Hon berättar att eleverna får olika uppdrag som kan ha att göra 
med exempelvis fler/färre än, dubbelt/hälften, uppskattning, längd och vikt. Jenny nämnde en 
aktivitet där eleverna får bygga figurer med klossar, dels genom att följa skriftliga eller 
muntliga instruktioner, dels genom att försöka bygga efter ritning. Hon uttryckte också att hon 
låtit dem bygga en egen figur och sedan fått måla av den. ”Vi gjorde en sannolikhetsövning 
med tärningar som var en riktig aha-upplevelse för många” säger Lars som upplevde att 
situationen blev väldigt tydligt för eleverna och att det bidrog till en stark förståelse. Både 
Lena och Jenny trycker också på att det går att arbeta med mönster på många olika sätt, både 
från grunden och genom att fortsätta på någon annans. Exempel de nämnde var att eleverna 
får måla mönster, klippa mönster, bygga/lägga mönster med olika föremål och rita av samt att 
höra mönster. Läraren berättar också att hon brukar måla och sätta upp tio snarlika mönster på 
tavlan och säga ”jag tänker på ett mönster, vilket är det” och så får eleverna olika ledtrådar för 
att kunna komma på vilket mönster det är, genom att utesluta de mönster det inte kan vara. 
Geometri uttrycktes av flera lärare som ett tacksamt område att laborera med och 
exemplifierades också på olika sätt. Eva berättar att eleverna brukar få göra olika geometriska 
figurer med pentamino, tangrampussel och geobrädor. Johan nämner att eleverna får leta 
geometriska figurer ute i närmiljön samt tillverka ett kollage med figurer. Anna uttrycker att 
både moment som skala och väga/mäta är lättare att göra rent konkret, ”de kan jobba med 
händerna på ett annat sätt än att bara räkna på ett papper eller i en bok”.  
 
Matematikverkstad 
Alla lärare är positiva till det matematikprojekt de deltagit i och den matematikverkstad de har 
byggt/håller på att bygga upp. När det gäller matematikverkstaden är samtliga överens om att 
de skulle behöva mer tid för att gå och sätta sig in i allt material för att kunna känna att de kan 
använda det obehindrat. ”Det händer ingenting bara för att vi har grejerna utan vi måste veta 
vad vi kan ha det till” som Lars uttrycker det. Jenny poängterar dock att beskrivningarna med 
förslag på aktiviteter, som lärarna hjälpts åt att skriva och fördelat i respektive låda, gör det 
enkelt att snabbt sätta sig in i nya aktiviteter. Lärarna är också överens om att det blir som en 
idébank där de kan hämta förslag på aktiviteter, samtidigt som de har möjlighet att 
vidareutveckla eller enbart använda det som inspiration. En som framförallt använder 
matematikverkstaden till att hämta laborativt material är Maria. Hon berättar att hon aldrig har 
varit där med elever men att hon själv går dit för att söka inspiration. Lena, Anna och Jenny 
uttrycker att den största vinsten är att det finns mycket material och att allt material finns 
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samlat på ett ställe, de behöver inte leta efter material som tidigare mest funnits ”undangömt” 
i olika klassrum. Jenny lyfter också att det finns ett flertal lärarhandledningar till olika 
läromedel samt böcker för inspiration när det gäller olika aktiviteter. 
 

REFLEKTION 
Matematik som språk 
”Det hörs när de tänker” säger Maria och anspelar på det matematiska resonemang som 
värderas högt i dagens klassrum. Gemensamt för lärarna i studien är att de alla berättar att de 
strävar efter att eleverna ska kunna sätta ord på sina tankar och vägen fram till svaret. ”Vi vill 
ha ett flerstämmigt klassrum, där vi lär av varandra” framhäver Johan. Språket måste kopplas 
på för att eleverna ska få förståelse för det de gör, poängterar Maria. För att eleverna ska ges 
förutsättningar att kunna förklara hur de har tänkt och löst en uppgift berättar hon att alla 
elever är med på hennes genomgångar. Hon uttrycker en tanke om att det är bättre om alla är 
med på ett ordentligt matteresonemang än att de hinner en mängd uppgifter, ”hellre kvalitet 
på det jag gör än att bara hafsa för att sidan i boken ska vara gjord”. Både Anna, Maria och 
Jenny poängterar att de vill att eleverna lägger energi på att förtydliga tankeprocessen med 
ord eller bild även när de arbetar enskilt med skriftliga uppgifter. De påpekar att eleverna ofta 
har en tendens att sudda sina anteckningar och uträkningar. Jenny brukar säga ”rita, gör det 
lätt för dig” till sina elever, vilket också brukar resultera i positiv respons från eleverna som 
tycker att det blir mycket lättare. ”Men jag tror också det ligger nånting i, sen gammalt, man 
ska bara kunna, jag ska bara veta, det ska inte märkas att jag har tänkt utan jag ska bara veta” 
uttrycker hon skulle kunna vara en möjlig anledning till att eleverna inte vill visa sina 
anteckningar. Maria poängterar att elevernas tankar måste bekräftas och uppmuntras, ”visa 
dem att det är viktigt, jag är intresserad av hur du tänker, för det är ju mitt enda sätt att veta 
om de har en bra strategi” säger hon. Samtliga lärare i studien poängterar vikten av att 
eleverna får delge varandra sina olika strategier genom att låta dem förklara och visa hur de 
har tänkt. ”Det handlar om att hitta sin väg till att lösa ett problem” säger Eva. Jenny är inne 
på samma spår och poängterar att en diskussion kring olika strategier kan hjälpa elever att 
upptäcka andra, bättre strategier än vad de har använt sig av tidigare. Maria upplever ibland 
att eleverna lättare tar till sig en strategi som en klasskamrat förklarar för dem än om hon står 
och undervisar om den. Jenny betonar också vikten av att utgå från uppgifter med flera 
möjliga vägar fram till svaret när de har matematiska diskussioner och resonemang i grupp för 
att undvika att hamna i ”rätt och fel”.  
 
Problemlösning 
Johan poängterar vikten av att det är elevernas ord som ska styra samtalen vid problemlösning 
och inte hans. Han och Anna poängterar också vikten av att eleverna får utrymme till att först 
fundera enskilt innan de får diskutera med sina klasskamrater. Maria har en uppfattning om 
att problemlösning bör ske i flera steg. Hon använder sig av en modell som kallas 
”Fingerfemman” och som består av fem delar: läs, förstå, rita, mattespråk och rimlighet. När 
hon introducerar ett problem brukar de först läsa uppgiften tillsammans och sedan ha en 
gemensam diskussion kring elevernas tidigare erfarenheter. ”Om problemet handlar om bilar 
på en parkeringsplats så får de först berätta vad de har för erfarenheter av just bilar och 
parkeringsplatser” säger hon och återkopplar till vikten av att eleverna kan föreställa sig inre 
bilder. De diskuterar också vad de har fått reda på och vad det är de ska ta reda på. Efter det 
får de rita sin uträkning lite enkelt innan de skriver på ”mattespråket” det vill säga med 
matematiska begrepp och siffror. Slutligen får eleverna också stanna upp och reflektera över 
om svaret är rimligt, ”om de ska veta om de har löst ett problem på ett bra sätt, då måste det ju 
vara från deras erfarenhetsvärld så att de kan tala om ifall svaret är rimligt” poängterar hon. 
Maria berättar också att hon ”alltid knyter ihop säcken i slutet av lektionen och diskuterar 
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med eleverna, hur kunde man tänka och kunde man tänka på flera sätt?”. Hon nämner också 
att det har blivit svårare för eleverna att ”ta igen” när de är frånvarande, eftersom de inte får 
med sig det matematiska resonemanget de har i klassen. När det gäller att anknyta till tidigare 
erfarenheter nämner Lars att han inför nya ämnesområden brukar göra jämförelser med vad de 
har gjort tidigare för att leda in eleverna på vad det ska handla om. I övrigt nämner de flesta 
lärare att de vid behov avsätter tid för kort repetition inledningsvis på lektionerna för att sedan 
kunna arbeta vidare.  
 
Utvärdering, bedömning och utveckling av verksamheten 
Lärarna uttrycker att de kontinuerligt funderar över huruvida den undervisning de bedriver 
överensstämmer med LGR11. Anna, Lars och Johan nämner att de har ett ”verktyg” via 
Internet som följer styrdokumenten, där de skriver sina skriftliga omdömen och individuella 
utvecklingsplaner (IUP) och som är tillgänglig även för elever och föräldrar. Anna berättar att 
hon skriver ut de målen som hon skriver tillsammans med eleverna i deras IUP och så får 
eleverna sätta in dem i sin planeringsbok där de skriver upp individuella aktiviteter de ska 
göra under veckan, med utgångspunkt i IUP-målen. På så sätt blir målen synliga för både 
Anna och eleverna och finns med i deras planering. Många lärare berättar också att de vid 
introduktionen av ett nytt ämnesområde diskuterar vad som står i LGR11 och försöker 
tydliggöra syftet för eleverna. Anna berättar även att det i läromedlet finns mål på vad 
eleverna ska kunna efter genomgånget kapitel och det brukar de försöka skriva om så att det 
överensstämmer med LGR11 innan de går igenom det med eleverna och de sätter in dem i sitt 
räknehäfte. Efter avslutat kapitel berättar hon att eleverna brukar få utvärdera sig själva. Hon 
anser att mål och förväntningar på eleverna behöver bli tydligare redan i årskurs 1-5.  
 
Lärarna lyfter att de tror på variation även i utvärdering och bedömning av eleverna. Johan 
och Lars påpekar att de brukar sysselsätta sig med kortare aktiviteter där eleven får skriva 
svaret på en liten whiteboardtavla, vilket gör att alla elever måste vara aktiva samtidigt och 
lärarna kan göra en övergripande bedömning. ”En diagnos du aldrig behöver rätta” säger 
Maria och berättar om ett liknande system som hon kallar ”minutare” där hon ställer en fråga 
eller säger ett påstående och eleverna får visa sitt svar genom att hålla upp ett spelkort eller ett 
skrivet svar etc. Hon betonar att det är en övning som passar bra både i början och i slutet av 
en lektion, samt om eleverna upplevs rastlösa mitt i lektionen. Johan och Eva berättar att de 
brukar låta eleverna göra egna uppgifter till varandra och Maria berättar att hon brukar be 
eleverna förklara matematiska begrepp och operationer för varandra. De menar att det är ett 
bra sätt för dem att kunna överblicka hur väl eleverna förstår och hur de behöver arbeta 
vidare, om det är med fler uppgifter eller med en tydligare förklaring. Anna och Lena berättar 
att de gärna sätter sig enskilt med eleverna och pratar med dem för att få en bild av vad det är 
för strategier de använder och hur hållbara de strategierna är. Johan nämner också att han 
brukar genomföra små tester efter varje område för att se ”om det verkligen har fastnat” och 
har det inte det, då vet han att han måste avsätta mer tid för undervisning i det området innan 
han kan gå vidare. De kollage som tidigare nämnts att Johan låter eleverna göra är också 
något han använder sig av i sin bedömning. Lena berättar att hon under ett års tid genomförde 
matematiska textuppgifter där eleverna skulle måla och skriva sin uträkning och att det sedan 
var ett bra underlag för bedömning där också eleverna kunde ta del av sitt lärande.  
 
Innan matematikverkstaden började byggas upp rent praktiskt hade lärarna, på båda skolorna, 
en studiecirkel där tid och utrymme gavs för gemensamma, pedagogiska diskussioner kring 
matematikundervisningen. ”Man får chans att bolla med kollegor och få lite tips och idéer, 
och prata matte, det hinner vi nästan aldrig med annars” säger Eva som liksom övriga lärare 
talar positivt om projektet. Johan uppger att han tror att samtliga lärare har fått lite fler 
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infallsvinklar och en bild av att matematik kan läras in på ett lekfullt sätt, ”det är bara fantasin 
som sätter gränser” konstaterar han.  

 

SAMMANFATTNING 
 
Vilka uppfattningar har lärarna kring meningsfullhet i matematikundervisningen? 
Lärarna är överens om att det i och med LGR11 har skett en stor förändring. Delvis med tanke 
på dess omfattning och att större krav ställs på eleverna tidigare men också för att de upplever 
det som ett användbart verktyg och ett levande dokument. Många lärare lyfter att den nya 
kursplanen inspirerar till ett annorlunda sätt att undervisa och att det i sin tur har lett till att de 
har blivit mer engagerade. Det framkommer en varierad bild av läromedelsanvändning och 
några ger uttryck för att försöka undvika läromedel så mycket som möjligt och i stället skapa 
eget material för att stimulera eleverna. Andra betonar fördelen med en tydlig studiegång i 
läromedel, där progression och en röd tråd förtydligas. Det poängteras dock att undervisning 
utifrån läromedel kräver en didaktisk säkerhet hos läraren och ett medvetet val av läromedel. 
Föräldrarna värdesätts av flera av lärarna som en viktig del för sina barns utveckling i 
matematik, framförallt förknippat med inställningen till ämnet. 
 
Hur utformar lärarna sin undervisning för att eleverna ska uppleva den meningsfull? 
Lärarna poängterar att eleverna måste ges utrymme att utveckla positiva förväntningar till 
både sin egen förmåga att lära samt matematikämnet. Genom utmaningar och ett innehåll som 
fångar elevernas intressen och tidigare erfarenheter tror de att undervisningen kan uppfattas 
meningsfull. Några av de konkreta exempel som framkommit är att fånga aktuella händelser i 
vardagen, bära symboliska matteglasögon för att se matematiken och äventyrspedagogik där 
matematiken krävs för att lyckas med olika uppdrag. Samtliga lärare poängterar vikten av att 
eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse för vilken användning de kommer att ha av 
matematik. Variationer i undervisningen förekommer både när det gäller arbetssätt, 
representationsformer och enskilt/grupparbete, för att försöka ge samtliga elever 
förutsättningar för lärande och en chans att uppleva matematiken meningsfull. En frustration 
uttrycks dock av lärarna över att inte räcka till för att ge samtliga elever de utmaningar de 
behöver i alla lägen.  
 
Lärarna ger uttryck för ett varierat och laborativt arbetssätt där de strävar efter att eleverna ska 
bygga upp en förståelse innan de får möta den abstrakta delen av matematiken. Samtliga är 
positivt inställda till det matematikprojekt de deltagit i, som gett dem utrymme att prata 
matematik och dra nytta av varandras erfarenheter. Matematikverkstaden ser de som en 
idébank som underlättar det laborativa arbetet. Det betonas också att reflektion och samarbete 
är faktorer som ges mycket utrymme i undervisningen. Det trycks på att språket är en 
förutsättning för att utveckla förståelsen och att eleverna måste ges möjlighet att sätta ord på 
sina tankar och dessutom få dem bekräftade. Lärarna uppmärksammar även på vikten av att 
tydliggöra mål och syfte med undervisningen så att eleverna vet om vad som förväntas av 
dem och därmed kan ta ansvar för sitt eget lärande. Även när det gäller bedömning trycker 
lärarna på vikten av att variera sina metoder. 
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DISKUSSION 
RESULTATDISKUSSION 
Nya reformer i skolans värld 
Samtliga lärare ger uttryck för en tydligare och mer lättarbetad läroplan i LGR11 samt en 
instämmande attityd till de abstrakta målformuleringar i Lpo94 som i betänkandet (SOU 
2007:28) betonas ha påverkat undervisningen negativt. Lärarna uppskattar också den 
omfattande implementeringen som genomförts och betonar att den var näst intill obefintlig i 
samband med att Lpo94 introducerades. Det kan sättas i relation till Persson (2009) som 
trycker på att tryggheten i yrkesrollen är väsentlig för att lärarna ska kunna ta utgångspunkt i 
styrdokumenten när de planerar sin undervisning. Möjligheten att få sätta sig in i kursplanerna 
grundligt har inspirerat lärarna i studien. Anna uttrycker att de tydligare riktlinjerna i LGR11 
kommer att främja den likvärdiga skolan som eftersträvas (Prop. 2008:09:87). Samtidigt som 
lärarna upplever en uppstramning när det gäller både kunskapskrav och innehåll är de måna 
om att poängtera friheten i att kunna planera hur de ska lägga upp sin undervisning. Den 
årskursindelning som gjorts med centralt innehåll och kunskapskrav tydliggör dock vad som 
ska behandlas och utvecklas under de tre åren. Den problematik som belyses av Persson 
(2011) kring omformulering av mål till kunskapskrav kan synas i lärarnas uppfattning av att 
större krav ställs på eleverna tidigare. Samtidigt är det troligen också en effekt av att 
kunskapskrav numera uttrycks redan i årskurs 3. Jag upplever att LGR11 används relativt 
flitigt av dessa lärare och tolkar det i sig som en bekräftelse på utveckling. Lärarna betonar 
också sin egen betydelse för elevernas lärande och lägger inte all vikt vid styrdokumenten. 
Även om lärarna uppfattar kursplanen som mer omfattande och krävande är de positiva till de 
förmågor som är i fokus för ett meningsfullt och användbart lärande för hela livstiden.  
 
Läromedelsstyrd undervisning 
En variation i både användning av och attityd till läromedel framkom i intervjuerna, likt 
resultatet i Skolinspektionens (2009) rapport. De flesta lärarna uttalar en uppfattning om en 
negativ stämpel över användningen av läromedel vilket överensstämmer med Carlgren och 
Marton (2000) som däremot förtydligar att det är bilden av den ”traditionella matematiken” 
som påverkar negativt. Den konstanta tävlingsinstinkten, jämförandet och den nivågruppering 
som Ahlberg (2001) lyfter ofta uppstår i relation till individuellt räknande i läromedel menar 
både Johan och Eva har upphört när de har börjat gallra. Beskrivningen av lärarnas 
användning av läromedel i undervisningen visar på att det har skett en förändring under deras 
yrkesverksamma tid, men också att det ligger mycket tradition och trygghet i det. Både Lars 
och Maria nämner den tydliga studiegång som oftast beskrivs i ett bra läromedel vilket går i 
enlighet med det som Malmer uttrycker om läromedlet som en mall för undervisningens 
innehåll. Det uppges att det är på grund av de otydliga målen som läromedel har använts så 
pass frekvent tidigare (SOU 2007:28). Även lärarna ger uttryck för att de tidigare har planerat 
sin undervisning utifrån läromedlet, vilket Löwing och Kilborn (2002) uttrycker full förståelse 
för med tanke på de utvidgade arbetsuppgifterna och de tidigare vaga målen. I dagsläget 
uppger lärarna att de snarare utgår från LGR11 och sedan väljer lämpliga delar att använda sig 
av i läromedlet. Lars och Maria uppmärksammade på vikten av att kritiskt granska och välja 
läromedel, vilket även lyfts av Löwing och Kilborn. Även Skolinspektionen (2009) lyfter 
detta och påpekar att det är lärarens förmåga att välja och hantera ett läromedel som påverkar 
huruvida undervisningen svarar mot kursplanen. Jag tror att tydligheten i LGR11 kan 
underlätta för lärare att göra denna kritiska granskning. Samtidigt tror jag också att 
läromedelsförfattarna granskar LGR11 minst lika mycket och förhoppningsvis kan den 
förtydligade kursplanen även skapa bättre förutsättningar för dem att skriva ett heltäckande 
läromedel. Om de tidigare otydliga, tolkningsbara målen har påverkat lärarna och skolans 
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likvärdighet negativt borde ju också läromedelsförfattarna välkomna och anamma en tydligare 
kursplan både vad det gäller centralt innehåll, kunskapskrav och förmågor. Både Lena och 
Maria uttrycker i positiv anda att de redan nu använder ett läromedel som är tydligt kopplat 
till LGR11 med en inspirerande lärarhandledning som hör till. Lenas uppfattning om att 
läromedel görs för gedigna kanske kan ha att göra med hennes egna upplevelser av matematik 
som hon uttrycker är en aspekt som begränsar henne i ämnet.  
 
Det är intressant att se hur Eva och Maria på olika sätt uttrycker sin trygghet i yrkesrollen, 
vilket också Björkman och Reistad (2010) lyfter som en viktig aspekt när det gäller att vara 
säker på att undervisningen överensstämmer med LGR11. Eva nämner förmågan att gallra i 
läromedel och att kunna motivera sin undervisning medan Maria fokuserar på vikten av att 
använda läromedel för progressionen och den röda trådens skull. De säger egentligen inte 
emot varandra men de har lagt fokus på två olika aspekter. Som många av lärarna påpekar 
måste det vara tidskrävande att planera ett helt eget material och som Maria betonar, med en 
bra progression och röd tråd. Utan en strukturerad tidsplan riskerar undervisningen att bli 
osammanhängande men kan med fördel inspireras av föreslagen studiegång i ett noggrant 
utvalt läromedel. De flesta lärarna påpekar att det egentligen inte finns någon anledning till att 
utesluta läromedel helt utan snarare att de behöver förändra sättet de använder läromedel på. 
Dessutom behöver de som både Skolverket (2003) och Skolinspektionen (2009) betonar, 
komplettera undervisningen med andra metoder och annat innehåll. Om undervisningen är 
alltför styrd av läromedel ges eleverna enligt Skolinspektionen inte möjlighet att utveckla de 
förmågor som eftersträvas. Undervisningen kan ha sin utgångspunkt i ett läromedel om 
läromedlet är utformat i meningsfull anda med fokus på det gemensamma, sociokulturella 
lärandet och om läraren är väl förtrogen med läromedlet. Ett alternativ skulle kunna vara 
läromedel som lyfter varierade övningar, med en studiegång som först fokuserar på att 
utveckla djup förståelse genom exempelvis laboration för att sedan övergå till den teoretiska 
biten. Även i läromedlet bör utrymme också ges för reflektion, förslagsvis genom 
diskussionsfrågor och samarbetsuppgifter. Läromedlet skulle också kunna frångå uppdelning 
baserat på årskurs och istället fokusera på ett temaområde inom matematiken där det är 
progressionen som är i fokus. I Bruners (1996) synsätt på meningsfullhet bekräftas att det är 
läraren som har störst betydelse för elevernas lärande. Boaler (2011) poängterar lärarens 
betydelse även när det gäller användning av läromedel. Användning av läromedel är inte 
automatiskt dåligt, men läraren måste ha ett tydligt syfte med det, liksom med övriga delar i 
undervisningen. Det är säkerligen en trygghet i att ha ett läromedel att utgå från, men precis 
som Anna påpekar att risken att ”fastna i fällan” är större i matematikämnet, så är det nog 
viktigt att vara uppmärksam och frångå läromedlet för att tvinga sig själv att tänka till.  
 
Motivation 
Positiva förväntningar 
Matematik är ett känsloladdat ämne vars första intryck enligt Dash (2006), Ahlberg (2001) 
Skolverket (2003) och Boaler (2011) kan vara förödande om eleverna sätter det i relation till 
misslyckande. Ahlberg (2001) poängterar att första skolåret spelar stor roll för elevernas 
attityd till matematik. Som lärare i grundskolans tidigare år är en av de viktigaste uppgifterna 
att ge eleverna möjlighet att känna att de lyckas, så att de utvecklar en positiv inställning till 
matematikundervisningen. Maria och Jenny poängterar vikten av att genom utmaningar låta 
eleverna växa genom att de får visa att de kan och berömma eleverna för alla framsteg de gör, 
framförallt deras tankeprocesser. Speciellt i de yngre åldrarna där målet är att de ska utveckla 
en känsla av att vilja och våga utmana sig själva. Lärarnas förväntningar på eleverna 
betonades även i Skolverkets (2009) rapport ha betydelse för elevernas lärande. Stor vikt 
ligger givetvis vid lärarens förmåga att utmana eleven på rätt nivå, såsom Vygotskij 
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(1934/2001) betonade och som Maria påpekar att hon är väldigt noga med, att ge eleverna 
utmaningar som hon vet att de med lite tanke kan klara av. Tillit till den egna förmågan och 
en positiv inställning till matematik tycks vara en förutsättning för lärande. Jenny gav ett 
inspirerande exempel på ”Clownen Carmencita” som hon använder när hon arbetar med att 
stärka elevernas självkänsla. Jag tror definitivt att aktiviteter likt dessa kan motivera eleverna 
till att känna glädje för matematiken. Även om en sådan typ av aktivitet givetvis behöver 
anpassas med hänsyn till elevernas ålder så är det viktigt att inte sluta med det för tidigt. Den 
positiva inställningen kommer eleverna att behöva hela skolgången och då behöver den också 
stimuleras kontinuerligt.  
 
Lärarnas erfarenheter och föräldrarnas attityd 
Gemensamt för lärarna i studien är att de alla är engagerade av matematik idag, men 
erfarenheterna från deras egen skolgång ser olika ut och har givetvis påverkat dem på olika 
sätt. Däremot nämner alla minnet av att undervisningen endast bestod av att räkna enskilt i 
matteböckerna. Allsopp et al. (2007) betonar att det är större chans att lärare med positiva 
erfarenheter värdesätter matematiken mer men lärarna i studien som har negativa erfarenheter 
uttrycker att de snarare har nytta av dessa i sin yrkesroll. De lärare som upplevde matematiken 
som svår eller tråkig i skolan har behövt övervinna den känslan och har den med sig i 
lärarrollen. Lena uttrycker det som att hon känner att hon har en stark förståelse för de elever 
som upplever matematiken som svår. Kanske kan det vara en fördel att ha den förståelsen, 
samtidigt som det har varit en lång resa för Lena att ta sig dit hon är idag. Maria och Jenny 
uttrycker erfarenheter av att ha lätt för matematiken men trycker på att det inte grundlades 
någon förståelse för vad de skulle göra eller varför. En sådan upplevelse kan tolkas förstärka 
insikten av att verkligen hjälpa eleverna att utveckla en förståelse. Föräldrarnas attityd till 
matematiken påverkar självklart eleverna, i vilken grad kan säkert variera och även huruvida 
det är positivt eller negativt inflytande, vilket även diskuteras i rapporten från Skolverket 
(2009). Föräldrarna behöver informeras och få förståelse för dagens matematikundervisning, 
som skiljer sig från deras egen skolgång. Marias föräldrakvällar låter väldigt inspirerande och 
tillmötesgående. Föräldrarna uppmärksammas på hur betydelsefulla de är och ges samtidigt 
verktyg för att kunna hjälpa och stötta sina barn. Förutsättningarna ser dock olika ut hos 
föräldrar och det kan vara svårt att motivera dem, speciellt innan de vet vad de skulle kunna få 
ut av det. Om de har negativa erfarenheter kanske de inte har möjlighet att värdesätta den 
möjligheten som erbjuds även om det kanske hade berikat både dem, eleverna och läraren. 
 
Vardagsnära nivå 
Det är lättare att sätta in nya kunskaper i ett sammanhang om det finns kännedom eller 
erfarenheter kring det sedan tidigare. Alltså måste det vara ett genidrag att utgå från elevernas 
vardag och erfarenheter i undervisningen, speciellt inledningsvis. Det leder också till en 
individualisering av undervisningen i relation till elevernas olika förutsättningar, vilket 
Malmer (2002) menar kan bidra till att fler elever känner sig motiverade. Om de som Ahlberg 
(2001) lyfter, har fått möta matematik på en väldigt kontextbunden basis i hemmet eller i 
förskolan, måste också matematiken i skolan inledas inom elevernas erfarenhetsvärld. Lärarna 
poängterar vikten av att ta vara på det eleverna säger och att matematiken finns överallt runt 
omkring oss. Det är viktigt att hela tiden benämna matematiken i undervisningen och 
vardagen och sätta ord på vad som egentligen är matematik. Exemplet med de symboliska 
matteglasögonen är inspirerande då det blir både tydligt och synligt för eleverna. Lärarna 
uttrycker det som att det är vanligt förekommande att relatera innehållet i 
matematikundervisningen till verkligheten och vardagen. De lyfter matematik som ett ämne 
som är både värdefullt och relativt lätt att argumentera för, speciellt med fokus på framtiden, 
vilket av Dewey (2004) betonas som viktig aspekt för meningsskapande. Däremot är det 
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starkt förknippat med elevernas tilltro till sin eget lärande, som Ahlberg (2001) lyfter. Det 
påstående Johan har sagt till sina elever om att matematik krävs i alla yrken, kan inte bara ses 
som en koppling till det vardagsnära utan också till det utforskande. Det verkar på Johan som 
att eleverna är väldigt engagerade och undersöker alla möjliga yrken vilket också leder till att 
de tar reda på matematik i alla olika former och vart det förekommer. Exemplet Lena nämner 
med att de arbetar med diagram utifrån undersökningar i elevernas familjer kan relateras till 
den eftersträvade föräldrasamverkan. De blir indirekt delaktiga och får inblick i sina barns 
skolgång. Dessutom låter det som ett lättsamt sätt att ta in ett moment som diagram, som 
säkerligen skulle kunna upplevas väldigt abstrakt om det inte hade introducerats genom frågor 
i elevernas erfarenhetsvärld samt laborativt arbete.  
 
Elevernas intressen 
Lärarna i studien är överens om att det är lättare att lära sig om du har roligt under tiden, 
vilket även Carlgren och Marton (2000) lyfter som viktigt när det gäller motivation kring 
dagens matematikundervisning. Samtliga lärare betonar vikten av att stimulera elevernas 
intressen i undervisningen, likt Bruners (1996) tankar om meningsskapande. Några av lärarna 
fokuserar mer på att stimulera elevernas egna, redan befintliga intressen medan några ger 
exempel på aktiviteter som väcker elevernas intresse. Båda infallsvinklarna är viktiga men en 
tydlig struktur för progressionen och med en röd tråd i åtanke är också viktigt, precis som 
Maria lyfter. Lena tar upp det som även Allsopp et al. (2007) presenterar, att genom att ställa 
frågor till eleverna samla underlag för undervisningsplanering som utgår från elevernas olika 
förutsättningar. Något som egentligen kan upplevas som både vardagsnära och intressant är 
att som Anna beskriver ta del av aktuella händelser i sin undervisning vilket också skulle 
kunna möjliggöra temaarbete i större utsträckning. Äventyrspedagogiken som Jenny berättar 
om låter stimulerande och användbar med tanke på den spända förväntansfulla känslan som 
ofta uppstår när det är lite hemlighetsfullt och äventyrligt. Det i sin tur leder i de flesta fall 
också till nyfikenhet och engagemang. Här kan paralleller dras till Clarks (2007) 
matematikprojekt kring barnlitteratur, som också fokuserade på att väcka elevernas intresse. 
Behovet av att använda matematik för att klara olika situationer kan förknippas med den 
betydelse matematiken har i våra liv och som eleverna måste ges möjlighet att utveckla 
förståelse för. Skolverket (2003) poängterar att ingen metod eller arbetssätt på egen hand 
motiverar samtliga elever till lärande utan understryker att det krävs variation. Det är viktigt 
att hålla elevernas strävande lärandemål vid liv och försöka planera undervisningen så att det 
inte är prestationsmål som präglar elevernas motivation. Mycket i det ligger i att 
uppmärksamma rätt situationer och vara medveten om att eleverna ser läraren som en 
förebild. Om läraren informerar om hur många uppgifter eleverna ska göra exempelvis, 
förflyttas fokus från kvalitet till kvantitet och utrymme ges för prestationsmål att utvecklas. 
Ett tydligt exempel på hur fokus kan läggas på kvaliteten är ”veckans uppskattning” som 
Maria berättar om. Återigen trycker hon mycket på att eleverna ska få utveckla en känsla av 
att lyckas samt få sätta ord på sina tankar.   
 
Variation 
Lärarens roll 
Det som genomsyrar studiens resultat flitigast är vikten av varierad undervisning och fler 
infallsvinklar. En variation av både metoder och innehåll som möjliggör att fler elevers 
förutsättningar anammas och därmed ges möjlighet att uppskatta matematiken. Carlgren och 
Marton (2000) beskriver att det i andra skolämnen är mer vanligt med varierad undervisning 
vilket säkerligen är påverkat av att det i andra ämnen inte funnits läromedel som täcker upp 
helheten på samma sätt som i matematikämnet där traditionen också har varit att använda det. 
Eftersom lärare redan tidigare har arbetat mycket med att variera undervisningen i andra 
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ämnen kan det faktum att matematikämnet hamnat på efterkälken och fastnat i det 
individuella räknandets värld ifrågasättas. Samtidigt verkar det ändå som att lärarna är 
engagerade och verkligen inser vikten av variationen nu, vilket kan vara en effekt av den nya 
kursplanen som trycker mer på de förmågor som eleverna ska utveckla. Boaler (2011) lyfter 
att eleverna endast lär sig använda matematik på det sätt som de undervisas i. Med fokus på 
att eleverna ska kunna sätta in matematiken i ett sammanhang kräver det av läraren att 
synliggöra dessa sammanhang för eleverna. Till skillnad från den traditionella matematikens 
enskilda räknande nämner lärarna exempel som genomgångar, diskussioner, grupparbeten, 
problemlösning och laboration när det gäller att variera undervisningen. Dagens kursplan 
förutsätter en varierad undervisning då ingen metod, uppgift eller uttrycksform i sig själv kan 
utveckla samtliga förmågor som kommer att krävas genom hela livet, vilket också påpekas av 
både Ahlberg (2001), Malmer (2002) och Boaler (2011). Att det har blivit mer tidskrävande 
att både planera, genomföra och utvärdera matematikundervisningen borde kanske inte vara 
så överraskande men det är givetvis ett dilemma att ta hänsyn till och något som både lärarna i 
studien och Björkman och Reistad (2010) lyfter. Det är nog viktigt att försöka fokusera på 
vilka fördelar ett varierat arbetssätt bidrar till och se det som en långsiktig vinst. Många av 
lärarna ger också uttryck för att de inspireras av varandra och samarbetar mer än tidigare. 
Även när det gäller varierad undervisning trycks det på vikten av lärarens ämnes- och 
didaktiska kompetens för att kunna motivera sina beslut och formulera tydliga syften med 
sina aktiviteter.  Anna påpekar liksom Folkesson (2004) också vikten av att sätta den 
planerade undervisningen i relation till kursplanen för att se så att det fokuseras på rätt saker. 
 
Individualisering 
Med tanke på elevernas olika förutsättningar är det en självklarhet att undervisningen måste 
anpassas därefter, vilket poängteras av samtliga lärare. Det kräver enligt Malmer (2002) att en 
lärare är flexibel och tydlig med sina mål för undervisningen. Lärarna påpekar dock att det är 
lättare sagt än gjort och uttrycker en frustration över att inte räcka till. Det är ingen av lärarna 
som uppger att de är tillfredsställda med hur de har individanpassat undervisningen. Alla ger i 
olika utsträckning uttryck för att de upplever att det är svårt. De upplever dock att eleverna 
stimuleras mer genom varierad undervisning och att det är större chans att nå ut till fler elever 
om de presenterar olika infallsvinklar. Samtidigt verkar det inte rimligt att göra en enskild 
planering för varje elev inom deras närmsta utvecklingszon till varje moment i 
undervisningen. Precis som Carlgren och Marton (2000) betonar, är det nog viktigt att hitta en 
balans mellan aktiviteter som kan genomföras i grupp och individuellt. Eget arbete är något 
som Anna nämner att de brukar ha vilket kan relateras till Carlgren och Martons förslag på 
individuella beting. Anna berättar att eleverna med stöd från läraren får planera aktiviteter 
utifrån sina IUP-mål. De aktiviteter som genomförs i grupp kan med grund i dagens kursplan 
också sättas individuell prägel på, genom att eleverna deltar efter sin förmåga. Genom 
varierad undervisning utmanas också eleverna att på olika sätt visa att de har förståelsen och 
kan sätta in matematiken i olika sammanhang vilket leder till ett tydligt och mer användbart 
lärande. Detta kan också sättas i relation till Säljö (2000) som trycker på vikten av att knyta 
tidigare erfarenheter med nya kunskaper och sätta det i relation till vilken användning de 
kommer att ha av det. Dessutom ges läraren möjlighet att tydligare upptäcka detta, precis som 
Anna påpekar. De olikheter som eleverna uppvisar borde tas tillvara på och utgöra en grund 
till den varierade undervisningen, olikheterna bör ses som möjligheter snarare än problem, 
vilket också poängteras av Ahlberg (2001). Även variation i strategier och lösningar bedöms 
som viktiga att lyfta fram, både genom undervisning av läraren men också genom att eleverna 
får delge varandra sina strategier. Det förutsätter givetvis att utrymme ges för detta och att det 
är ett tryggt klimat i elevgruppen. Marias nya förhållningssätt till användning av resurser i 
klassen kan tolkas som en självklarhet för att ge dessa elever så bra förutsättningar som 
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möjligt. I relation till vardagen och behovet av att lära sig nya saker, exempelvis nya 
arbetsuppgifter etc. förtydligas inte instruktionerna efteråt så varför det skulle vara mer 
lämpligt i matematikundervisningen kan diskuteras. Det är en grundläggande aspekt att ta 
hänsyn till för att dessa elever på ett ärligt sätt ska ges rätt förutsättningar att förstå och 
därigenom utveckla den positiva känslan av att lyckas. 
 
Eleverna ska uppmuntras till ett aktivt deltagande där de utvecklas till att ta ansvar för sitt 
eget lärande, betonar Malmer (2002). Eva uttrycker en liknande åsikt i intervjun och påpekar 
att lärarens roll är att ge eleven stöttning genom att successivt lära dem att ta ansvar. Maria 
poängterar, liksom Boaler (2011) att eleverna ska uppmuntras till kreativitet i undervisningen. 
Vilket även Maria lyfter men förespråkar att eleverna då ska ges tid att förbereda och 
exemplifierar genom aktiviteten med egna talsystem. Den aktiviteten sätter hon i relation till 
att ha respekt för elevernas tankar och bemöta deras idéer med öppenhet.  
 
Laboration 
Åskådliggöra matematiken 
Samtliga lärare uttrycker en föreställning om att förståelse framförallt utvecklas genom aktivt 
deltagande och laboration. De ger många inspirerande exempel på hur laborativt arbete 
används i deras undervisning och lyfter positiva exempel där elevernas förståelse blivit synlig. 
Samtidigt poängteras vikten av att inte fastna i det konkreta görandet utan att med hjälp av 
den förståelsen som det laborativa kan innebära, överföra det till den teoretiska nivån och 
underlätta den processen. Lärarna nämner också det Löwing (2006) och Malmer (2002) 
poängterar, att det pedagogiska inte ligger i själva materialet som används eller aktiviteterna 
som utförs utan hur läraren hanterar och använder det tillsammans med eleverna. Genom att 
inleda med laborativt arbete och följa upp med det teoretiska innehållande bland annat 
matematiska symboler ges eleverna dels större förståelse för det momentet men de ges också 
en möjlighet att relatera det till ett konkret sammanhang, vilket också efterlystes av Dewey 
(2004). Sterner och Lundberg (2002) betonar liksom Maria att elevernas inre bilder är oerhört 
viktiga för förståelsen. Maria trycker på relationen mellan det konkreta och det abstrakta, likt 
Säljös (2000) förtydligande om att dessa aspekter måste utvecklas parallellt. Hon förtydligar 
relationen genom att beskriva upplägget av undervisningen med de fyra faserna: laborativa, 
representativa, abstrakta och befästarfasen. Förutom att ha en medveten tanke bakom sin 
undervisning är det också viktigt att ha en tydlig struktur på de aktiviteter som genomförs i 
undervisningen så att eleverna ges möjlighet att generalisera sin kunskap. En intressant aspekt 
är att de flesta lärarna lyfter vissa moment som lättare att arbeta laborativt med, bland annat 
geometri. Vad som orsakar den uppfattningen är dock oklar, om det har en längre tradition i 
matematikundervisningen, att det är lärarnas personligheter och erfarenheter som avgör vilka 
områden som upplevs enklare att planera laborativt eller om det påverkas av uppfattningen 
kring hur användbart det är och hur det relateras till vardagen.  
 
Matematikverkstad 
Det råder inga tvivel om att det är en positiv anda kring matematikverkstaden när det gäller 
dessa lärare. Samtliga har uttryckt en önskan om att arbeta mer laborativt i undervisningen, 
framförallt för att stimulera fler elever. De visar uppskattning gentemot de möjligheterna som 
allt material kan komma att innebära i deras undervisning. Men alla är också medvetna om att 
bollen ligger hos dem för att utveckla verksamheten med hjälp av materialet. Det är lärarnas 
uppgift att rekommendera olika aktiviteter med materialet i relation till LGR11. Den läraren 
som sedan använder något material har friheten att använda rekommendationerna som 
inspiration, ”rakt av” eller genom att vidareutveckla det. För att förtydliga är det fortfarande 
viktigt att lärarna har en egen pedagogisk tanke bakom även om de använder en 
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rekommendation så som den är beskriven, Rystedt och Trygg (2005) poängterar betydelsen av 
att göra sig själv uppmärksam på de didaktiska frågorna: vad, hur och varför. Detta kan tolkas 
som en möjlighet att dra nytta av varandras intressen och kunskaper inom matematik och 
samarbeta mer. Lärarna upplever att de skulle behöva mer tid för att sätta sig in i materialet. 
Om det ska utvecklas till något hållbart och för att lärarna ska bibehålla den där känslan av att 
vilja vidareutveckla sin undervisning är det dock viktigt att processen får ta lite tid. Rystedt 
och Trygg påpekar till och med att en matematikverkstad aldrig blir färdig utan att den ska 
uppdateras kontinuerligt för att behålla aktualiteten.   
 
Reflektion 
Matematik som språk 
”Det hörs när de tänker” säger Maria och det kan knappast bli mer tydligt än så. Det 
sociokulturella perspektivet återspeglas i lärarnas helhetssyn på elevernas lärande. Eleverna 
lär av varandra genom kommunikation, vilket också Ahlberg (2001) poängterar vikten av. 
Sterner och Lundberg (2002), liksom flera av lärarna tar upp språkets betydelse för att lära 
matematik, både individuellt och tillsammans med andra. Lärarnas uppgift är att ge eleverna 
utrymme för matematiska resonemang för att få sätta ord på sina tankar. Om matematiska 
resonemang förs i helklass, eller åtminstone gemensamt, ges eleverna möjlighet att utveckla 
sin egen förmåga att uttrycka sig vilket är i enlighet med det sociokulturella perspektivet, 
lärande genom samspel. Inte minst påpekar Dash (2006) och Allsopp et al. (2007) att läraren 
har stor betydelse som språklig förebild vilket också framgår av Marias betoning på kvaliteten 
i undervisningen och att alla elever är med på hennes genomgångar för att få med sig ett 
ordentligt resonemang. Dessutom får eleverna ta del av varandras strategier och resonera 
kring deras för- och nackdelar vilket lyfts av både Allsopp et al., Boaler (2011) och Runesson 
(1995). Säljö (2000) är angelägen om att en grundläggande förståelse för matematiska 
begrepp och strategier krävs för att kunna tillägna sig matematiken fullt ut. Runesson (1995) 
och några av lärarna upplever dessutom att elever ibland förstår sina klasskamraters 
förklaringar bättre då språkanvändningen är på en mer likvärdig nivå.  
 
Både Anna, Maria och Jenny betonar att det är elevernas tankeprocess som ska uppmuntras 
och eleverna ska med lärarens hjälp utveckla förståelse för att vägen fram till svaret är det 
viktigaste och mest intressanta, både i skriftliga och muntliga uppgifter. Maria påpekar, 
liksom Runesson (1995), att lärarens bemötande av eleverna är av allra största vikt för deras 
fortsatta lärande. Kopplat till att skapa en positiv inställning till matematik kan det låta 
självklart att alla svar ska bemötas likvärdigt men det kräver förmodligen en medvetenhet hos 
läraren, likt den Maria beskriver. Det är intressant att se hur stor plats språket tar i den 
matematikundervisning som eftersträvas idag med tanke på den tradition av enskilt räknande 
som tidigare dominerat ämnet. Maria presenterar ”fingerfemman” som ett verktyg vid 
problemlösning. Modellen ger eleverna ett förhållningssätt till uppgifter som de sedan kan 
tillämpa enskilt. Kotsopoulos och Lee (2012) beskriver ett liknande tillvägagångssätt och 
uttrycker att en koppling till elevernas förförståelse är grundläggande för deras fortsatta 
lärande. Båda strategierna kännetecknar stödstruktur från läraren vilket är en förutsättning för 
elevernas lärande. Även lärarna betonar vikten av att knyta undervisningens innehåll till 
elevernas tidigare erfarenheter och även till tidigare ämnesinnehåll i avseendet att de ska 
utveckla en djupare förståelse. Maria lyfter en problematik i att frånvarande elever inte fullt ut 
kan tillägna sig det de har missat eftersom de inte får ta del av det matematiska resonemanget. 
Något enstaka tillfälle kanske inte är avgörande för elevens framtida utveckling men 
långsiktigt skulle det kunna påverka negativt. Givetvis ska inte elever bestraffas för sjukdom 
utan insatser av hjälpande slag bör självfallet eftersträvas. Däremot kan det ses som en 
förbättring av statusen på skolan och dess faktiska betydelse för elevernas lärande.  
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Utvärdering, bedömning och utveckling av verksamheten 
Jag upplever att lärarna är aktiva när det gäller att planera undervisning som överensstämmer 
med LGR11. När det gäller att göra eleverna medvetna om vilka krav som ställs på dem och 
vad som förväntas av dem är det framförallt Anna som på olika sätt ger uttryck för det. Övriga 
lärare benämner det framförallt vid introduktion till ett nytt område. Enligt Skolverket (2003) 
är det en förutsättning att eleverna uppmärksammas på krav och förväntningar för att de ska 
kunna bilda sig en uppfattning om sitt eget lärande och därmed också kunna påverka sitt 
lärande, vilket även kan relateras till Bruners (1996) tankar om meningsskapande. LGR11 är 
ett bra hjälpmedel som med viss omformulering kan användas direkt med eleverna. Det är 
viktigt att eleverna får insikt i att det finns en anledning till att de ska lära sig vissa saker i 
skolan och att det inte är något som varje enskild lärare plockar ur luften utan att det finns 
styrdokument, regler, för vad vi ska göra i skolan. Samtidigt måste också det motiverande 
syftet med aktiviteterna benämnas och exemplifieras för att eleverna ska kunna sätta det i ett 
sammanhang. Anna beskriver att eleverna är med och formulerar egna mål vilket också kan 
bidra till att de känner sig delaktiga i undervisningen. Det kan också upplevas motiverande. 
 
Folkesson (2004) lyfter att lärarna förväntas vara delaktiga i skolans utveckling men att det 
avsätts för lite utrymme för det. Lärarna i studien har haft fördelen att få delta i ett 
matematikprojekt som förarbete till matematikverkstaden, vilket de också är positiva till. 
Framförallt betonas att de har fått utrymme till gemensamma pedagogiska diskussioner, att 
prata matematik. För att kunna bedriva undervisning där språket är i fokus är det en 
förutsättning att lärarna uppmärksammas på språkets betydelse i matematik samt att de får 
utrymme att anpassa sig till det. Dessutom har lärarna i studien haft möjlighet att utbyta 
erfarenheter med varandra, vilket kan sättas i relation till det sociokulturella perspektivet som 
också eftersträvas i undervisningen. Skolverket (2003) belyser att kompetensutveckling i 
matematik är något högt eftertraktat bland verksamma lärare och trycker också på vikten av 
att utnyttja den befintliga kompetens och det intresse som finns lokalt. Lärarna i studien 
upplever ett ökat samarbete efter projektet och att de frågar varandra om förslag på aktiviteter 
mycket mer än tidigare vilket är positivt ur ett sociokulturellt perspektiv. Det i sin tur kan 
synliggöra vikten av att eleverna får möta samma typ av lärande i undervisningen. För att 
bedriva en meningsfull undervisning menar lärarna också att bedömning och utvärdering 
måste ske variationsrikt. Exempel som figurerar bland lärarna är enskilda samtal med 
eleverna, observation av eleverna vid grupparbete, att eleverna får förklara för varandra och 
göra egna uppgifter, gemensam problemlösning där svar skrivs på t.ex. whiteboardtavla och 
små kunskapstest. Förslag som också förekommer bland Dash (2006), Malmer (2002) och 
Runesson (1995). En variationsrik bedömning skulle också ge en nyanserad bild av eventuella 
brister i elevernas förståelse och på så sätt kan planeringen av den fortsatta undervisningen ta 
sin utgångspunkt i dessa förutsättningar.  
 

SLUTSATS 
Vilka uppfattningar har dessa lärare kring meningsfullhet i matematikundervisningen? 
Oavsett vilka och hur mycket resurser och material som används för att utveckla matematiken 
är det ingenting som förändras av sig självt, däremot kan det ge stöd på vägen. Det gäller 
dock att som lärare ha ett medvetet, didaktiskt tänk kring sin undervisning och hur de kan 
utforma den på ett sätt som eleverna upplever meningsfullt. Förståelse är ett nyckelord i 
studien då lärarna beskriver det som grundläggande för att kunna sätta in matematiken i ett 
sammanhang och uppleva den meningsfull. De begrepp som kontinuerligt uttrycks i relation 
till meningsfull matematikundervisning är motivation, variation, laboration och reflektion.  
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Hur utformar lärarna sin undervisning så att eleverna ska uppleva den meningsfull?  
Studien beskriver många konkreta exempel utifrån lärarnas uppfattningar om meningsfullhet. 
När det gäller motivationen är det viktigt att positiva förväntningar ställs på eleverna redan 
tidigt så att de utvecklar ett intresse för matematik. Händelser ur elevernas vardag och deras 
intressen tas tillvara och påverkar aktiviteterna i matematikundervisningen. Genom att inleda 
nya moment med laborativa och muntliga övningar ges eleverna möjlighet att bygga upp en 
förståelse innan det teoretiska tar vid och fortsättningsvis sker parallellt. I studien framhävs 
också att eleverna måste ges utrymme att reflektera, både enskilt och tillsammans, för att sätta 
ord på sina tankar vilket också bidrar till en djupare förståelse. Dessa aspekter bör eftersträvas 
och varieras i undervisningen för att samtliga elever ska ges så goda förutsättningar som 
möjligt för att uppleva matematiken som något meningsfullt. 
 

METODDISKUSSION 
Eftersom det är djupare kunskaper om en viss situation samt i sammanhanget betydande 
personers tolkning av situationen som eftersträvas i undersökningen, lämpar sig fallstudie som 
metod. Undersökningen skildrar ett konkretiserat tillvägagångssätt som bjuder in till 
reflektion kring ett meningsfullt upplägg av matematikundervisningen. Detta har möjliggjorts 
med stöd i det sociokulturella perspektivet, att lärande sker i samspel med andra, genom de 
intervjuer som genomförts med lärarna. I relation till studien, för att uppfattningar kring 
meningsfull matematikundervisning skulle vara i fokus, tillsammans med frågan hur lärarna 
utformar sin undervisning tillfrågades sju särskilt engagerade lärare att delta. Risken med ett 
slumpmässigt urval hade kunnat vara att lärarna själva inte upplever matematiken som 
meningsfull. Det skulle också kunna vara så att de inte upplever att de arbetar särskilt 
meningsfullt i matematikundervisningen och därför ha svårigheter med att beskriva sitt 
upplägg av en sådan undervisning. Av den anledningen upplever jag att både metoden och 
urvalet har varit relevant i relation till studien och har dessutom besvarat studiens syfte.  
 
Konsekvenserna kring ett noggrant genomtänkt urval har lett till att de intervjuer som 
genomförts har gett innehållsrik både konkretiserad och inspirerande data. Framförallt tror jag 
att det beror på formuleringen av frågorna och genom att lärarna ombads vara så konkreta 
som möjligt och ge exempel på de områden som belystes. Jag upplever att jag har fått fram en 
helhetsbild av lärarnas uppfattning kring företeelsen, så som de upplever och beskriver vilket 
Merriam (1994) betonar är ett av målen med fallstudie. Min tolkning har också bekräftats av 
lärarna som fått läsa igenom min sammanställning. Nackdelen med fallstudie är som det 
nämnts tidigare att resultatet är svårt att generalisera till en större grupp vilket också gäller för 
denna studie. Däremot har en diskussion kunnat föras i relation till den tidigare forskning som 
finns på området och som presenteras i studien. Pilotintervjun som genomfördes bidrog till ett 
bättre utgångsläge inför de övriga intervjuerna. Jag upplevde det som ett bra sätt att garantera 
att studiens syfte skulle bli besvarat och att de deltagande lärarna skulle ges möjlighet att lyfta 
fram sina uppfattningar kring företeelsen. Det var också fördelaktigt att spela in intervjuerna, 
dels för att kunna fokusera på samtalet och samspelet under själva intervjun men också som 
underlag för analysen efteråt.  
 

DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
Jag upplever att studien skildrar lärarnas uppfattningar av meningsfull matematikundervisning 
på ett sätt som gör det möjligt för andra att inspireras. Tyngdpunkten i studien är lärarens 
betydelse för elevernas möjlighet till lärande. Läromedel i matematikundervisningen kräver 
en trygghet i yrkesrollen och ett didaktiskt tänk men kan, om det väljs med omsorg, bidra till 
tydlig progression och röd tråd i undervisningen. Oavsett vilken del av undervisningen som är 



 

40 

i fokus, är det didaktiska förhållningssättet det mest betydelsefulla för god kvalitet. Lärare 
måste kunna motivera sin undervisning för såväl elever, kollegor, föräldrar och sin rektor.  
 
I relation till den meningsfulla matematikundervisningen framkommer det i studien att det 
framförallt är viktigt att variera både metoder och innehåll. Betydelsen av att elever får testa 
sig fram genom olika representationssätt för att utveckla en djupare förståelse för 
matematiken är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Eleverna bör dessutom ges möjlighet att 
visa sina kunskaper i varierade former och situationer. Ur ett sociokulturellt perspektiv, är det 
av stor vikt att både elever och lärare får lära av varandra. Undervisningen bör ge utrymme för 
mycket samarbete, mycket reflektion och diskussion samt erfarenhetsutbyten. Det är 
dessutom grundläggande att hålla fokus på det som är relevant och viktigt och där har 
kursplanen en betydande roll. En förutsättning för elevernas lärande är att de får känna sig 
motiverade. De ska ges möjlighet att förstå varför de ska lära sig olika moment och områden 
inom matematik, vilken nytta de kan ha av matematik och framförallt ska de kunna sätta det i 
ett sammanhang. Först då kan de uppleva en meningsfullhet i matematiken.  
 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Om jag hade velat stämma av mer huruvida lärarna faktiskt arbetar så som de själva upplever 
att de gör hade observationer kunnat genomföras. Det valde jag dock bort inledningsvis i 
denna studie då jag upplevde att fokus låg på att fördjupa kunskaperna kring den här typen av 
lektionsupplägg och didaktiskt tänk. Dessutom hade det varit svårt att observera något så 
omfattande på den relativt korta tid som c-uppsatsen sträcker sig över.  
 
Elevernas uppfattning av matematikundervisningen och vilken betydelse de upplever att 
matematiken har för dem i deras vardag är en intressant vinkling på vidare forskning. Deras 
syn på vad de upplever är meningsfullt i relation till matematikundervisningen är givetvis av 
hög relevans för yrket.  
 
Det hade varit intressant att följa en eller ett par av dessa engagerade lärare i matematik under 
en längre tid, genom observationer och återkopplande intervjuer. Syftet skulle kunna vara 
detsamma, att undersöka hur de lägger upp matematikundervisningen på ett sätt som eleverna 
upplever meningsfullt. Resultatet skulle bland annat kunna redogöras för, i form av en rapport 
eller pedagogiska planeringar. Med tanke på de intressanta infallsvinklar denna studie har gett 
mig kan jag bara tänka mig hur berikande ett sådant projekt skulle kunna vara.  
 
Aktionsforskning skulle vara en annan intressant infallsvinkel. Ett matematikprojekt med 
elever där fokus givetvis ligger på det meningsfulla lärandet. I denna studie har tips som att 
utgå från barnlitteratur och äventyrspedagogik presenterats och det finns säkerligen många 
liknande utgångspunkter - om fantasin får flöda.  
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AVSLUTANDE ORD 
 
 

 
 
 
 
 
 

The mediocre teacher tells. 
The good teacher explains. 

The superior teacher demonstrates. 
The great teacher inspires. 

 
William Arthur WardWilliam Arthur WardWilliam Arthur WardWilliam Arthur Ward    
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BILAGA 1 
MISSIVBREV 
    
Hej!  

 
Jag heter Hanna Qarlsson och jag är lärarstudent vid Högskolan i Borås. Detta är min nionde 
och sista termin i lärarutbildningen och det är nu dags för mitt examensarbete. Studiens fokus 
ligger på matematikundervisningen i skolan och tanken är att jag ska intervjua några 
verksamma lärare för att skildra hur upplägget för matematikundervisningen kan se ut.  
 
Allt deltagande (du, dina svar och din arbetsplats) kommer att förbli anonymt i studien. Det är 
upp till dig om du vill delta och i vilken mån du vill delta. Jag är ute efter att ta reda på din 
uppfattning om matematikundervisning och hur du resonerar och funderar kring planeringen 
av din undervisning. Intervjun kommer att spelas in för att jag ska kunna fokusera helt på 
samtalet och denna inspelning kommer att raderas så fort uppsatsen är färdig. Intervjuerna 
kommer inte att användas för något annat ändamål än denna studie.  
 
Jag kommer att vilja boka in ett tillfälle för intervju så snart som möjligt. Markera gärna 
eventuella tider som passar dig i kalendern redan nu.  
 
Om du är intresserad av att delta och vill boka in en tid för intervju eller om det är något du 
funderar över och vill fråga om, så hör gärna av dig: 
 
Hanna Qarlsson  
Telefon: xxxx-xxxxx 
E-post: Xxxxxxx@student.hb.se 
 
Som tack för ditt deltagande kommer du att tilldelas ett exemplar av uppsatsen. Studien 
kommer efter färdigställande också att publiceras på Internet via BADA (Borås Akademiska 
Digitala Arkiv). 
 
Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 
 

Hanna 
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BILAGA 2 
ÖVERGRIPANDE INTERVJUFRÅGOR 
 
 
 
Vad har du för erfarenheter från matematikundervisningen under din skolgång?  
 
Hur utformar du undervisningen för att … 
 
… stimulera elevernas intressen? 
 
… stimulera elevernas kreativitet? 
 
… innehållet ska ligga på en, för eleverna, vardagsnära nivå? 
 
… ge eleverna möjlighet till reflektion & kopplingar till tidigare erfarenheter? 
 
Vad är dina reflektioner kring matteprojektet och matteverkstaden? 
 


