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BAKGRUND:  Vi har i vår bakgrund tagit upp aktuell forskning kring olika sätt 

att bedriva matematikundervisning i grundskolan. Vi har valt att se 
på detta ur ett sociokulturellt perspektiv när det gäller elevers 
lärande. 

 
SYFTE:  Syftet med undersökningen är att få kunskap om några lärares och 

elevers uppfattningar om den egna undervisningen i matematik. 
 
METOD:  Vi har använt oss av kvalitativ fallstudie, där vi gjort vår 

datainsamling genom kvalitativa intervjuer, med två pedagoger 
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RESULTAT:  Vi har i vår undersökning kommit fram till att undervisningen i 
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1. Inledning 
Anledningen till att vi har intresserat oss för konkret matematik grundar sig på vår egen 
skolgång. Vi gick ur grundskolan 1993 respektive 1999, men kan efter diskussion inte se 
några stora skillnader i hur matematikundervisningen bedrevs. Så som vi minns vår egen 
undervisning skedde den enbart i läroböckerna, matematikdiskussioner och laborativ 
matematik förekom sällan eller aldrig. Vi kan inte minnas att pedagogerna gav några konkreta 
exempel till varför vi räknade matematik och matematiken relaterades mycket sällan till 
vardagslivet. 
 
Under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder (VFU), och även när vi har vikarierat 
inom skolans värld, har vi märkt att synsättet på matematik överlag inte har förändrats sedan 
vår skoltid. Lektionsplaneringen utgår fortfarande mestadels från läroböckerna och arbetet 
sker nästan uteslutande enskilt.  
 
Matematik är ett ämne som vi människor ständigt stöter på i vardagen och som vi använder 
dagligen i olika situationer. Vi anser att många elever har bristfällig kunskap om att 
matematik finns runt omkring dem hela tiden och hur nödvändigt det är i deras fortsatta liv. 
För att eleverna ska kunna utveckla sitt matematiska kunnande anser vi att det krävs en 
varierad undervisning där eleverna får möjlighet att prova på olika arbetsformer. Under 
lärarutbildningen har vi lyssnat till föreläsningar samt läst litteratur som förespråkar en 
varierad matematikundervisning. Vi har tillägnat oss nya kunskaper i hur elever inhämtar 
kunskap och insett vikten av att matematikundervisningen konkretiseras och varieras. Även 
kursplanen för matematik Skolverket (2000) lyfter fram att undervisningen skall kopplas till 
elevernas vardag. De poängterar även att man skall diskutera och kommunicera matematik i 
relevanta och meningsfulla situationer. 



 2 

2. Syfte 
Syftet med undersökningen är att få kunskap om några lärares och elevers uppfattningar om 
den egna undervisningen i matematik. 

2.1 Frågeställningar 

• Vilka konkreta hjälpmedel används i undervisningen? 
• Uppfattar eleverna att deras matematikundervisning kopplas till deras vardag? 

2.2 Begreppsdefinition 
I denna del förklarar vi hur vi tolkar olika begrepp och deras innebörd. 

2.2.1 Laborativ matematik 

Med laborativ matematik avser vi en undervisning där eleverna praktiskt får arbeta med 
matematik. Arbetet kan ske enskilt eller i grupp och diskussionen av elevernas olika lösningar 
är en central del. Eleverna får möjlighet att arbeta med många olika material för att underlätta 
förståelsen av det som de lär sig. Exempel på material kan vara byggklossar, spelkort och 
olika former av mätinstrument. 

2.2.2 Konkret matematik 

Med konkret matematik avser vi en undervisning där eleverna får förståelse till varför de 
räknar matematik. Undervisningen bygger på elevernas intresse och vardag och kopplas till 
situationer som eleverna är bekanta med. De skall förstå sammanhangen och veta när de kan 
använda matematiken som de lär sig. Detta för att göra matematiken stimulerande och 
meningsfull samtidigt som man ökar elevernas motivation till matematisk inlärning. 
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3. Bakgrund 
Bakgrunden är uppdelad i olika underrubriker för att försöka tydliggöra och väva samman 
tidigare forskning inom ämnet. De rubriker som vi har valt hänger samman med varandra och 
ibland kan gränsen mellan de olika rubrikerna vara minimal. 

3.1 Meningsfull matematik 
Enligt kursplanen för matematik skriver Skolverket (2000) att matematikundervisningen skall 
ge eleverna kunskaper som kan relateras till vardagslivet. Undervisningen skall därför bygga 
på meningsfullhet och relevans. I flertalet av strävansmålen nämns vikten av att kunna 
kommunicera och diskutera matematik. Skolverket lyfter också fram betydelsen av att 
eleverna ges möjlighet att använda matematik ämnesövergripande och på detta sätt utöka sitt 
matematiska kunnande. Nilsson (2005) menar att matematikundervisningen har dubbla syften. 
Undervisningen skall bygga på vardagliga händelser samt att den skall förbereda eleverna för 
eventuella framtida studier. Vardagsmatematiken kräver inte en bred begreppsförståelse 
medan den förberedande matematiken kräver att eleven lär sig att hantera matematikens olika 
termer och begrepp. Ahlström (1996, s.16) menar att matematikundervisningen inte får styras 
av matematikboken. För att kunna uppnå målen i matematik måste undervisningen infatta 
andra moment. Det är upp till pedagogen att utforma intressanta problem som ger eleverna en 
relevant utmaning. 
 
Matematikdelegationen (SOU 2004:97, ss. 88-89) förklarar att flera rapporter visar att elever 
förlorar sitt intresse för matematik runt 10-12 års ålder. Vissa elever uppfattar matematik som 
obegripligt och endast massa formler som ska läras in. Författarna menar att genom att visa 
sammanhang och ge möjlighet till att argumentera och diskutera så utvecklas ämnet till något 
förståligt. Att arbeta tillsammans kan göra ämnet mer levande och ökar även engagemanget 
till nya kunskaper.  
 
”Matematiken är en viktig del av vår kultur och utbildningen skall ge eleven insikt i ämnets 
historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle.” (Skolverket 2000 s.1). Kilpatrick, 
Swafford och Findell (2001 i Nilsson 2005) menar att det krävs fem olika komponenter för att 
man skall kunna förstå matematik. Det krävs begreppsförståelse, färdigheter, strategisk 
kompetens, resonemangsförmåga och produktiv ansats. Med begreppsförståelse menas att 
man förstår och känner sig trygg med olika matematiska begrepp. Färdigheter bygger på att 
man är flexibel i sitt tänkande och kan använda olika former av matematik för att lösa ett visst 
problem. Strategisk kompetens innebär att man kan uttrycka sig och lösa matematiska 
problem. Med resonemangsförmåga menar författarna att man på ett logiskt sätt kan komma 
fram till matematiska slutsatser. Produktiv ansats innebär att man förstår matematikens 
användningsområden. Dahlgren (1990) anser att förståelse grundar sig i att undervisningen är 
meningsfull. Med meningsfull undervisning menar Dahlgren att den skall vara både begriplig 
och relevant. Innehållet bör kopplas till de kunskaps- och färdighetsbehov som finns i det 
dagliga samhället. 
 
Löwing & Kilborn (2002, ss.200-201) förtydligar att erfarenheterna och förkunskaperna vi har 
är betydelsefulla för de tolkningar vi gör av ny information. Det är därför viktigt att 
pedagogerna försöker konkretisera det de undervisar om. Löwing & Kilborn förklarar att detta 
kan göras på olika sätt. Man kan skapa en laborativ miljö där man använder lämpliga 
praktiska material för att belysa det som skall läras. Man kan som pedagog även konkretisera 
utan material, då knyter man istället an till gemensamma erfarenheter som hänvisar till det 
nya kunskapsfältet. 
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3.2 ”Learning by doing” 
Dewey (1980) betonar betydelsen av att undervisningen skall kunna kopplas till praktiska 
problem som kan uppstå i vardagen vilket stämmer väl överens med vårt syfte. Dewey bygger 
sin teori på uttrycket learning by doing. Med uttrycket learning by doing menar Dewey att 
man praktiskt skall kunna tillägna sig de teoretiska kunskaperna, dvs sätta den nyvunna 
kunskapen i nya, abstrakta sammanhang.  
 
Eleven ses inte bara som en centralfigur i lärandet utan också som en potentiell 
samhällsutvecklare. 
 

Uttrycket leaning by doing återspeglar i sin förenkling en syn på människan som aktiv gentemot 
sin omvärld där utveckling är en arbetsuppgift för människan. I utbildningen måste då eleven 
ges möjligheter att aktivt pröva och experimentera. (Dewey 1980 s.15) 

 
Han menar inte att utbildningen är fri och kravlös utan förespråkar ett aktivt arbete där 
individens intresse ligger i fokus. Läraren skall besitta stora pedagogiska kunskaper för att 
kunna stimulera elevers utveckling.  

3.3 Laborativ matematik 
Skolverket (2003) förtydligar att man som pedagog behöver olika innehåll, material och 
arbetsmetoder till olika elever/elevgrupper för att de ska ha en så god chans som möjligt att nå 
målen i matematik. Kroksmark (1989) beskriver hur Dewey ansåg att undervisningen skulle 
se ut. 
 

Det är barnens egen aktivitet som bildar alla ämnens centrum … Skolan skall inte ta till 
undervisning i matematik, läsning och skrivning utan att ta upp innehåll från barnens naturliga 
miljö utanför skolan; från leken och hemmet. (Kroksmark 1989 s. 134) 

 
Kroksmark menar att man lär genom att praktiskt tillämpa kunskaper och att skolan bör ses 
som ett laboratorium och inte ett auditorium. Hagland, Hedrén och Taflin (2005, ss. 7-9) 
menar att man genom att använda problemlösning i undervisningen kan åstadkomma både 
variation och arbetsglädje. Problemlösning ger också eleverna möjlighet att uttrycka sig på 
olika sätt och lösa uppgifterna på olika sätt och får därmed en chans att uttrycka sitt kunnande 
på det sätt som passar just dem bäst. De menar vidare att problemlösning bör vara ett 
regelbundet återkommande inslag i matematikundervisningen, tillsammans med andra 
moment som laborationer och experiment. Runesson (2005) menar att en nödvändighet för 
lärande är att man får möjlighet att lära på olika sätt. Hon beskriver att “From a variation 
theory position, learning is defined as a change in the way something is seen, experienced or 
understood. Central to this theoretical position is that the learner, in one way or another, 
experiences that which is learned”. (Runesson 2005 s.70). Målet för pedagogen är att 
undervisningen skall utveckla elevernas kapacitet att lösa olika problem och hantera olika 
situationer. 
 
Löwing & Kilborn (2002, s.60) lyfter fram att det även finns risker i att använda mer 
spännande arbetsformer. De menar att det är lätt hänt att man som pedagog väljer medel utan 
att ha själva målet klart för sig. Faran blir att man riktar största fokus på metoden, när man 
istället bör lägga kraft på innehållet och elevens behov. 
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3.4 Konkret matematik 
Löwing & Kilborn (2002, s.41) förklarar att konkretisering spelar en betydande roll i 
matematikundervisningen, men ställer sig frågande till hur undervisningen ser ut på skolorna 
idag? De frågar sig var den vanliga människans matematik finns? Den matematik som bygger 
på konkretisering, där lösningen på problemet inte grundas på abstraktion utan på 
vardagserfarenheter. Löwing och Kilborn (2002, s. 204) poängterar vikten av att inte benämna 
ett laborativt material som ett konkret material. Det är inte materialet i sig som är konkret utan 
det viktiga är att man använder sig av materialet på ett konkretiserande sätt.  
 
Skolverket (2003) förklarar att det kan vara stora skillnader mellan elever i förmågan att gå 
från det konkreta sammanhanget till ett mer abstrakt tänkande. Det tycks vara så att många 
elever alldeles för tidigt måste arbeta med matematik med tal och skrift som enda hjälpmedel, 
trots att de förmodligen har behov av en mer konkret undervisning. 
 

Problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet. Många problem kan lösas i 
direkt anslutning till konkreta situationer utan att man behöver använda matematikens 
uttrycksformer. ... För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 
problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 
uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som elever i 
behov av särskilda utmaningar. (Skolverket 2000, s.1) 

 
Runesson (2006) beskriver att man förstår matematik genom att kunna associera till händelser 
som man upplevt. Varierade upplevelser bidrar till att man ökar sin förståelse och kan urskilja 
samband mellan det upplevda och de abstrakta uppgifterna. Löwing (2006, s. 115) menar att 
man måste gå från det konkreta till det abstrakta. Hon menar att för att eleverna skall förstå 
matematiken måste undervisningen bygga på en situation som eleverna känner igen. Genom 
att använda olika material och arbeta laborativt så får eleverna en koppling till det abstrakta. 
Hon lyfter fram att denna koppling mellan de laborativa övningarna och det abstrakta 
tänkandet måste vara tydlig. Annars kan man inte kalla det för en konkretisering.  
 
Enligt Ahlström (1996, s.15) är det viktigt att eleverna kommunicerar matematik och att 
undervisningen är laborativ. Författarna anser att man måste starta med det konkreta för att 
kunna tänka matematik och är viktigt att eleverna får möjlighet att koppla till situationer som 
de känner igen innan man gör undervisningen mer abstrakt.  

 
I det sociala samspelet i klassrummet kan varierade arbetssätt och arbetsformer ge eleverna 
möjlighet att tillägna sig matematik på olika sätt och med olika metoder. Man kan möta elevers 
olika behov i ett klassrumsklimat där elevers tankar respekteras och tas på allvar. (Ahlström. 
1996, s. 16). 

3.5 Matematik i vardagen 
Skolverket (2003) menar att det blir lättare för eleverna att förstå matematiken om det handlar 
om någonting utanför skolan, eftersom de då får en förståelse över hur man kan använda den. 
De anser vidare att en undervisning som enbart grundar sig på ett teoretiskt plan gör det svårt 
för många elever. För att förstå nyttan med den abstrakta matematiken behövs därför konkreta 
upplevelser och praktiska tillämpningar. Man anser att en god pedagog klarar av att knyta an 
undervisningen till verkligheten och engagerar elever i diskussioner. De utgår även från egna 
erfarenheter och bygger inte enbart på läromedlet. Runesson (2005) menar att sättet man har 
upplevt något har betydelse för lärandet, dvs om man har en tydlig bild av en situation kan 
man lättare koppla den till sammanhanget i undervisningen. Löwing & Kilborn (2002, s.26) 
konstaterar att människan under sitt liv hamnar i en rad olika situationer där hon måste ta 
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ställning till problem av matematisk karaktär. De menar att en av skolans viktigaste uppgifter 
är att förbereda eleverna för detta. Matematikdelegationen (SOU 2004:97, ss.14-15) beskriver 
i sin handlingsplan att matematiken skall vara relevant. De elever som besitter högre 
kunskaper skall ges utmaningar som breddar och fördjupar deras befintliga kunskaper. 
Författarna menar även att matematikundervisningen skall vara användbar i vardagen och i 
samhället samt i elevernas kommande yrkesliv.  
 
Skolverket (2003) menar att matematik idag är en problemlösande verksamhet som ständigt 
utvecklas. Matematiska begrepp, modeller och metoder används både i yrkeslivet och 
vardagslivet. Skolverket anser att det är en demokratisk rättighet att få möjlighet att kunna 
delta i samhälleliga beslutsprocesser och alla elever skall därför ha möjlighet att skaffa sig 
kunskaper i matematik. 

3.6 Vikten av kompetens 
Matematikdelegationen (SOU 2004:97, ss. 12 o 92) menar att tillgången på utbildade lärare i 
matematik måste utökas. Som det ser ut nu så är det många lärare som undervisar i matematik 
utan att ha någon utbildning inom ämnet. Detta leder tyvärr till att undervisningen blir 
traditionell dvs. undervisningen är väldigt styrd av läromedel. Författarna menar att det finns 
stor motivation hos lärarna att kompetensutveckla sig inom ämnet matematik men flera olika 
aspekter sätter stopp för detta såsom brist på tid och resurser.  
 
Matematikdelegationen (SOU 2004:97, s. 44) beskriver att läraren är mycket viktig för 
eleverna och att eleverna kräver att lärarna har en bred kunskap inom ämnet.  
 

En huvudslutsats är att lärares kompetens är det resursslag som har störst betydelse för elevers 
resultat. I Sverige går en mindre andel av skolans resurser till undervisning än i många andra 
länder. Sammanfattningsvis visar resultaten att klasstorlek och lärarkompetens är två viktiga 
resursfaktorer, där lärarkompetens är mer betydelsefull. Minskning av antal elever per klass 
innebär behov av fler lärare och fler klassrum. Om tillgången på kvalificerade lärare är 
begränsad kan detta leda till sämre snarare än bättre resultat. (Matematikdelegationen SOU 
2004:97, s.44) 

 
Matematikdelegationen (SOU 2004:97, s 96) menar att det är viktigt att det finns ett 
samarbete mellan olika skolor och även inom den egna skolan för att utveckla undervisningen 
i matematik. Genom att diskutera matematik med andra pedagoger kan allas kompetens föras 
samman och man kan utveckla en förbättrad undervisning för eleverna. 
 

Lärare måste ges tid, resurser och reella möjligheter att diskutera matematik och 
matematikundervisning med sina kollegor och delta i fortlöpande kompetensutveckling för att 
kunna utveckla verksamheten och stärka sin yrkesidentitet. (Matematikdelegationen SOU 
2004:97, s. 15) 

3.7 Sammanfattning 
Den forskning vi studerat menar att det är viktigt att undervisningen i matematik är 
meningsfull. Med detta menar flera av författarna att undervisningen skall kunna kopplas till 
situationer som eleverna upplevt. Genom att laborera och praktiskt tillämpa matematiken så 
får eleverna en konkret bild av ämnet. De abstrakta siffrorna konkretiseras så att eleverna 
lättare kan ta till sig undervisningen. Flera av författarna lyfter fram vikten av diskussion i 
klassrummet. Genom att diskutera matematik får man möjlighet att se hur andra resonerar och 
man kan lära av varandra. För att kunna genomföra en stimulerande och varierad 
undervisning krävs att pedagogen har rätt kompetens samt ges stöd och tid att utforma denna 
form av undervisning. 
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4. Teoretisk ram 
I vår undersökning har vi valt att använda oss av ett sociokulturellt perspektiv. I ett 
sociokulturellt perspektiv kan människans utveckling förstås på olika sätt. Dels kan den syfta 
på individens aktivitet i förhållande till omvärlden, men den kan också ta sin utgångspunkt i 
att omvärlden kommer in i våra liv genom gemensamma och kollektiva situationer. Säljö 
(2000, s.66) menar alltså att vi lär oss att beskriva verkligheten och agera i den, på det sätt 
som omgivningen uppmuntrar oss att göra. Han poängterar också att tankarna om en slutpunkt 
i mänsklig utveckling är omöjlig. De kulturella, psykologiska och språkliga redskapen 
förändras ständigt, vilket medför att människornas kunskaper och intellektuella förmåga 
kommer utvecklas i liknande riktning.  
 
En utgångspunkt för ett sociokulturellt perspektiv på lärande är att man intresserar sig för hur 
man både individuellt och i grupp förvärvar och använder fysiska och kognitiva resurser. 
Samspelet mellan individ och grupp är i fokus i ett sociokulturellt perspektiv. Hur vi 
människor lär är enligt Säljö (2000, ss. 18-21) en fråga om hur vi tillägnar oss de verktyg för 
att tänka och utföra praktiska uppgifter som är delar av vår kultur och vardag. Dessa 
kunskaper har med innebörd och mening att göra och är alltså ursprungligen inte en biologisk 
företeelse utan en mer kommunikativ. Färdigheterna kommer från insikter som byggts upp 
historiskt i samhället och som vi blir delaktiga i genom interaktion med andra människor. Den 
historiska utvecklingen är alltid närvarande men det är genom kommunikation som 
sociokulturella resurser skapas och förs vidare. 
 
Säljö (2000, ss.34-35) menar att vi människor genom språket har en unik förmåga att kunna 
dela erfarenheter med varandra. Vi kan ta hjälp av våra medmänniskor och vi byter ständigt 
information, kunskaper och erfarenheter för att utveckla både vårat eget tänkande och andras. 
Det mänskliga språket är alltså en oerhört viktig komponent för att skapa ny kunskap. Säljö 
menar även att vårt sätt att bete oss, tänka, kommunicera och uppfatta verkligheten har sitt 
ursprung i sociala och kulturella erfarenheter, vilket förutsätter en stor spridning på 
läroprocesser för både individ och kollektiv. 
 
Enligt Vygotsky (1978 i Säljö 2000, ss.35-36) sker en individs utveckling på två olika nivåer. 
För det första sker en biologisk mognad, alltså en förmåga att bli en del av omvärlden. Vi 
utvecklar våra fysiologiska kunskaper, att gripa föremål med handen, att krypa och i 
förlängningen att gå. För det andra är människan en kommunikativ varelse och är inriktad mot 
att samspela med andra. (Säljö, 2000 s.36). Säljö (2000, s.36) förklarar att olika kulturer och 
samhällen har skillnader och redan i tidig ålder socialiseras barnet in i den kultur som det 
samspelar med. Förväntningar och kulturella normer på hur barnet skall bete sig och vilket 
ansvar de bör ta i olika situationer är några av de punkter som barnet tidigt socialiseras in i. 
Säljö menar vidare att ett barns utveckling övergår från att bestämmas av biologiska faktorer 
till att avgöras av sociokulturella förhållanden. De biologiska faktorerna som hjärna, 
nervsystem och kropp är givetvis viktiga men de utgör endast basen. Det är istället formen av 
lärande och utveckling som sker inom den sociokulturella sfären, som är avgörande för hur 
människor tillägnar sig färdigheter, förståelse och kunskap. De kommunikativa processerna 
blir därför oerhört viktiga i ett sociokulturellt perspektiv på lärande och mänsklig utveckling. 
Genom kommunikation blir individen delaktig i kunskaper och färdigheter.  
 
Säljö (2000, s.22) förklarar att redskapen som ingår i kulturen nästan uteslutande har både 
intellektuell och praktisk karaktär.  
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Det abstrakta och konkreta går hand i hand och de lever inte separata liv som de kan uppfattas 
göra i formell utbildning. De intellektuella redskapen tillåter oss att gripa in och hantera 
vardagen i praktiska sammanhang. Genom att vi kan räkna, kan vi hantera pengar och avgöra 
om vi har råd att köpa ett hus … Intellektuella redskap löser således praktiska problem som 
människor har, de hjälper oss att handla i en fysisk verklighet. (Säljö, 2000 s.22) 

 
Säljö (2000 s.16) påpekar att även om det lanseras fler och fler tekniska hjälpmedel, innebär 
inte det att vi inte längre behöver lära oss vad de olika räknesätten står för. Tvärtom, ju fler 
redskap vi använder, desto viktigare är det att vi förstår hur matematiska operationer fungerar 
och vad nyttan med matematiken är. Han menar att lärandet i sig inte är något problem utan 
den stora frågan är vad människor lär sig av de situationer de deltar i. Människor som utåt sett 
inte tycks engagera sig i lärandet kan vara i full gång med att utveckla kunskaper av helt andra 
slag, ”människor kan inte undvika att lära”. (Säljö, 2000 s.28). Vidare menar han att kunskap 
är knutet till argumentation och handling i sociala sammanhang, där människan aktivt 
försöker att förstå och hantera världen på ett specifikt sätt. Kunskapen är ofta ett resultat av 
kamp och engagemang. (Säljö, 2000, s.26) 
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5. Metod 
I denna del beskriver vi vårt val av ansats och dess innebörd. Vi beskriver kvalitativ fallstudie 
och redskapet intervju som vi valt att använda oss av i undersökningen. Vi förklarar även vårt 
urval och hur bearbetningen av empirin har gått till. Vi tar även upp de etiska regler som vi 
har arbetat utifrån och diskuterar undersökningens giltighet. 

5.1 Kvalitativ fallstudie 
I vår undersökning har vi valt att använda oss av en kvalitativ fallstudie som ansats då vi 
undersöker en speciell företeelse i skolan. Lantz (1993) menar att det lättaste sättet att få 
information är att ställa frågor kring hur någon uppfattar saker och ting. Vidare beskriver hon 
att det som utmärker en kvalitativ undersökning är att man går djupare in i de delar man vill 
veta mer om, t ex bakomliggande fakta kring ett svar. Hon förklarar att man i en kvalitativ 
undersökning söker det subjektiva till skillnad från kvantitativ undersökning då man är ute 
efter en mer objektiv bild av ämnet man undersöker. 
 
Lantz (1993) menar att man måste gå tillbaka till begreppen kvalitet och kvantitet för att 
förstå skillnaden mellan respektive undersökningssätt. Hon menar att kvantitet bestämmer 
mängd och kvalitet bestämmer art.  
 

Den öppna och den öppet riktade intervjun gör det möjligt att undersöka och genom en analys 
dra slutsatser om kvaliteter. …Kvalitativa analyser innebär en möjlighet att öka förståelsen av 
nya fenomen. (Lantz 1993 s.31) 

 
Genom att använda en fallstudie anser vi att vi får en bred bild av företeelsen som vi avser att 
undersöka. Merriam (1994) och Backman (1998, s.49) menar att en fallstudie är ett sätt att 
systematiskt studera en företeelse. ”En kvalitativ fallstudie är en intensiv och holistisk 
beskrivning och analys av ett begränsat fenomen – t ex ett utbildningsprogram, en institution, 
en person, ett skeende eller en social enhet. ”(Merriam 1994 s.11). Hon förtydligar att 
fallstudier är att föredra då syftet är att undersöka ett aktuellt skeende och att metoden är 
särskilt anpassad till praktiska problem. 
 
Merriam (1994, ss.25-27) förklarar att följande egenskaper är utmärkande för kvalitativt 
inriktade fallstudier, de är partikularisitska, deskriptiva, heuristiska och induktiva. Att 
fallstudien är partikularistisk innebär att man fokuserar på en speciell företeelse eller situation, 
i vårt fall matematikundervisningen i skolan. Fallet i sig är viktigt eftersom det åskådliggör 
företeelsen och genom att intervjua elever och pedagoger får vi ett helhetsperspektiv av 
företeelsen. Fallstudien ger också möjlighet att få fram känslor, tankar och önskningar som de 
inblandade känner. Deskriptiv betyder att beskrivningen av företeelsen man undersökt är tät, 
det vill säga att den är omfattande. Själva beskrivningen är oftast kvalitativ, vilket innebär att 
man använder ord för att beskriva resultatet och göra det tydligt. För att ytterligare förtydliga 
kan man också använda citat, exempel och händelser. Att slutprodukten är heuristisk innebär 
att läsaren kan utveckla sin förståelse av den situation som studeras. Fallstudien kan skapa nya 
innebörder och utöka läsarens erfarenheter. Att en fallstudie är induktiv innebär att de 
generaliseringar och hypoteser man bildar har sin grund i kontexten till det man studerar.  
 
Merriam (1994, ss.28-29) menar att kunskapen vi kan tillägna oss genom fallstudier skiljer sig 
från annan vetenskaplig forskning, uppdelat i fyra punkter. De två första punkterna handlar 
om att kunskaper vi får från fallstudier är mer konkreta och i större utsträckning kopplade till 
vår erfarenhet eftersom de är levande, snarare än abstrakta och teoretiska. Den tredje aspekten 
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innefattar att forskarens tolkning är en betydelsefull del i fallstudien. Forskaren för in sin egen 
erfarenhet och förståelse, vilket leder till generaliseringar som blir en del av kunskaperna från 
fallstudiens resultat. Med en fjärde och sista punkten menas att insikter från fallstudier i större 
grad baseras på en specifik referenspopulation som forskaren avgör. Forskaren har alltså alltid 
en viss grupp människor i åtanke vid genomförandet av undersökningen. Detta bidrar till en 
utökad generalisering till olika referenspopulationer. 
 
Merriam (1994) menar att man med hjälp av en fallstudie samlar in och organiserar 
information som man senare sammanställer till en speciell slutprodukt. Informationen 
rapporteras genom att dokumentera händelser samt använda direkta citat. Kvalitativa 
fallstudier kan alltså definieras som ”en intensiv, helhetsinriktad beskrivning och analys av en 
enda enhet eller företeelse.” (Merriam 1994, s.29) Det vanligaste är att ”man använder 
fallstudier för att få en bild och förståelse av specifika frågor och problem som rör den 
pedagogiska praktiken.” (Merriam, 1994, s.36)  
 
Hon anser att fallstudier ofta är den bästa metoden för att hantera de problem där det är 
nödvändigt att tillägna sig en förståelse, innan man kan förbättra praktiken. De kvalitativa 
data man får fram ”består av detaljerade beskrivningar av situationer, händelser, människor, 
samspel och observerade beteenden, av direkta citat från olika personer om deras erfarenheter, 
attityder, åsikter och tankar...” (Merriam, 1994, s.83) Det tydligaste syftet med kvalitativ 
fallstudie är att förstå innebörden av en specifik företeelse, upplevelse eller situation. Man 
strävar ständigt efter att förstå hur de olika delarna samverkar för att bilda en helhet. I 
kvalitativ forskning utgår man ifrån att verkligheten är subjektiv och att det finns många olika 
verkligheter. Dessa verkligheter måste tolkas och därmed ligger åsikter och uppfattningar till 
grund för undersökningen. För att få reda på dessa tankar krävs det att forskaren ger sig ut på 
fältet och söker upp människor och situationer.  Det är högst väsentligt att träffa dem i deras 
naturliga miljö. (Merriam, 1994, ss.30-33) och (Backman 1998, s.47) 
 
Merriam (1994, ss.40-42) förklarar att själva slutprodukten av en fallstudie är beskrivande, 
tolkande eller värderande. En beskrivande studie visar en detaljerad redogörelse av den studie 
som undersöks. Man gör i en beskrivande studie inga värderingar och ger inga allmänna 
hypoteser utan koncentrerar sig på information om ett visst pedagogiskt område. Den tolkande 
fallstudien inbegriper också många beskrivningar, men informationen används även till att 
stödja eller ifrågasätta teoretiska förutsättningar. Våran tyngd ligger på den värderande 
fallstudien som inte bara beskriver och förklarar utan också bedömer och utvärderar resultatet. 
Syftet med en värderande fallstudie är främst att bedöma hur det man undersökt fungerar i 
verkligheten.  

5.2 Intervju 
Kvale (1997, ss.25-26) skiljer mellan tre olika typer av intervjuer, ett vardagligt samspel, en 
professionell utfrågning och som filosofisk dialog. Den professionella utfrågningen ligger till 
grund för våra intervjuer. Författaren förklarar att det finns olika typer av professionella 
intervjuer men att alla mer eller mindre har en systematisk form av utfrågning. I 
forskningsintervjun, som är en typ av professionell intervju, fokuseras ett dynamiskt samspel 
mellan intervjuare och respondent och det är betydelsefullt att som forskare vara kritiskt 
uppmärksam på det som sägs.  
 
Det finns vissa risker med att göra intervjuer. Man kan göra misstaget att ställa ledande 
frågor, vilket kan leda till att man inte får ett korrekt svar. Doverborg & Pramling Samuelsson 
(2000) beskriver tydligt hur man skall gå till väga när man utför en intervju med barn. Hon 
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menar på att en intervju skall luta sig mer åt ett samtal och får absolut inte verka som ett 
förhör, då barnet kan dra sig tillbaka och inte vill delge sina åsikter på ett ärligt vis. Ett annat 
problem med intervjuer är att man låter sin egen uppfattning styra och dessutom ställer för 
krångliga frågor. Kvale (1997, s.123) menar att intervjufrågorna bör vara korta och enkla. 
Merriam (1994, ss.93-95) förtydligar att det mest avgörande för hur mycket information 
intervjuerna ger är att konstruera och ställa bra frågor under intervjun. Ett bra sätt är att i 
förväg avgöra vad man vill få ut av intervjun. Exempelvis kan det vara att lyfta elevernas 
åsikter, erfarenheter, känslor och/eller kunskaper om ett visst ämne. Merriam poängterar även 
att ledande frågor ska undvikas, beroende på att eleverna riskerar att svara på det vis de 
förväntas. Det finns också särskilda risker när man intervjuar barn. 
 

En barnintervju kan få oss vuxna att ändra på våra förutfattade uppfattningar om vad som rör sig 
i barnens huvuden. Barnen kan förstås å sin sida anpassa sina svar efter vad de tror att de vuxna 
förväntar sig.  (Løkken & Søbstad 1995. s 109). 

 
Detta är givetvis ett problem som man måste ha i åtanke när man skapar intervjufrågor samt 
förbereder sig inför intervjutillfället. Det är även viktigt att man intar en professionell roll där 
egna åsikter ställs åt sidan. Detta har vi haft i åtanke då vi ska skapade våra intervjufrågor 
samt vid vårt bemötande av eleverna. Merriam (1994, s.50) anser att forskaren är det 
viktigaste instrumentet i fråga att samla in och analysera materialet. Det är dock viktigt att ha 
klart för sig att ”forskaren som ett mänskligt instrument är begränsad av just egenskapen att 
vara människa – dvs han eller hon begår misstag, missar en del möjligheter och låter 
personliga värderingar färga undersökningen.” (Merriam, 1994, s.50) 
 
Merriam (1994, s.90) menar att det inte går att undvika den mänskliga faktorn när man 
genomför intervjuer, men påpekar vikten av att försöka minimera fallgroparna. Det är 
betydelsefullt att vara neutral och icke-bedömande, men man ska också låta bli att 
argumentera och försöka vara en god lyssnare. Att bli en skicklig intervjuare kräver således 
mycket träning. 

5.3 Urval 
Vi har genomfört våra intervjuer i två olika klasser på en skola i utkanten av en medelstor 
svensk stad. Skolan har en mångkulturell elevskara, och på skolan går det omkring 300 elever. 
Vi har valt att intervjua sex elever i årskurs 4 och sex elever i årskurs 6. Urvalet av elever var 
delvis aktivt då vi valde att intervjua tre flickor och tre pojkar i respektive årskurs. Valet av 
individer skedde däremot slumpvis. Vi har även intervjuat respektive klass matematiklärare. 
Detta urval kallas enligt Merriam (1994, s.63) för ett kvoturval. ”Här identifierar forskaren de 
mest relevanta grupper som finns i en miljö och väljer sedan ut ett godtyckligt antal individer 
från varje kategori.” Merriam (1994, s.63) 
 
I årskurs 4 går det 22 elever, 14 pojkar och 8 flickor. Man har tillgång till ett rymligt klassrum 
där eleverna sitter könsfördelat i grupper om fyra och fyra. Eleverna har även möjlighet att 
utnyttja två grupprum, där det får plats fyra elever i respektive rum. Pedagogen i klassen är 
medelålders och har arbetat som lärare i grundskolan under en längre tid. I grunden har hon en 
grundskollärarutbildning mot de tidigare åldrarna inom svenska och de samhällsorienterade 
ämnena. Hon har under hela sin verksamma karriär undervisat i matematik. 
 
I årskurs 6 går det 29 elever, 17 pojkar och 12 flickor. Klassrummet är trångt då elevantalet är 
högt och eleverna sitter könsfördelat i par eller i grupper på tre. Eleverna har tillgång till ett 
grupprum där det får plats fyra elever. De har även möjlighet att sitta i en korridor där det 
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finns tre bord uppställda. Vid varje bord kan tre elever sitta. Pedagogen i klassen är 
medelålders och har arbetat som lärare i grundskolan sedan 2004. I grunden har hon en 
grundskollärarutbildning mot de tidigare åldrarna inom svenska och de samhällsorienterade 
ämnena. Hon har under hela sin verksamma karriär undervisat i matematik. Under 
matematiklektionerna har hon för det mesta tillgång till en resurslärare i klassen. Dessa 
resurslärare brukar fokusera på de elever som för tillfället behöver mer stöd men hjälper även 
till i övriga klassen. 

5.4 Genomförande 
Första steget i undersökningen vara att ta kontakt med berörd skola och de klasser som deltog 
i undersökningen. Efter att vi fick godkänt av respektive klass så delades ett missivbrev (se 
bilaga 1) ut till de elever som blivit utvalda för ändamålet. Dessa missivbrev tog eleverna med 
sig hem till sina vårdnadshavare som fick ta ställning till deras barns deltagande i 
undersökningen. Ett missivbrev (se bilaga 2) delades även ut till berörda lärare för att ge 
information om undersökningen och dess syfte. 
 
När vi fått in alla godkännanden från vårdnadshavarna, påbörjade vi undersökningen. 
Intervjuerna med eleverna hölls i ett grupprum i anslutning till respektive klassrum för att 
skapa en ostörd och trygg miljö. Anders intervjuade eleverna i år 4 samt pedagogen i år 6 
medan Niklas intervjuade eleverna i år 6 och pedagogen i år 4. Under intervjuerna använde vi 
oss av diktafoner för att dokumentera empirin. Vi placerade oss mittemot eleverna och 
inledde varje intervju med en beskrivning om undersökningens syfte och elevernas rättigheter. 
De elever som intervjuades fick samma frågor i likadan ordningsföljd. Vid behov av 
utvecklande av deras svar ställdes följdfrågor. 
 
Intervjuerna med pedagogerna (se bilaga 3) skedde på liknande sätt men intervjuerna hölls i 
respektive klassrum. 
 

5.5 Bearbetning och analys 
Vi började med att tillsammans lyssna igenom intervjuerna och föra ner korta anteckningar av 
materialet. Johansson och Svedner (1998) och Kvale (1997, s.171) beskriver att man som 
forskare skall hitta den struktur som döljer sig i empirin och presentera den på ett enkelt och 
överskådligt sätt. Med tanke på detta gjorde vi tankekartor över intervjusvaren för att skapa en 
överblick av de olika svaren. På tankekartorna valde vi att sammanfatta elevsvaren klassvis 
medan vi gjorde separata tankekartor av lärarintervjuerna. Vi valde även att skriva ner varje 
intervju i sin helhet för att försäkra oss om att vi inte missat relevant information. Kvale 
menar vidare att det är det viktigt att klarlägga det väsentliga ur intervjuerna och eliminera 
överflödigt material som upprepningar och avvikelser.  
 
Patel och Davidsson (2003) påpekar att talspråk och skriftspråk skiljer sig åt. När man 
transkriberar en intervju är det lätt att viktiga delar försvinner såsom gester, betoningar, 
pauser och kroppsspråk. De menar vidare att man lätt ändrar det ursprungliga intervjuerna till 
skriftspråk vilket kan leda till att man ändrar innebörden i svaren. Genom att vi har haft 
ljudupptagningen tillgänglig under vår transkription har vi förhoppningsvis lyckats eliminera 
dessa oklarheter. Patel och Davidsson anser att målet med bearbetningen utav materialet är att 
finna mönster i intervjusvaren.  



 13 

5.6 Etiska regler 
När man gör en undersökning måste man ta hänsyn till vissa etiska regler för att deltagarna 
ska känna sig trygga att deltaga. Vår har valt att tillämpa de etiska regler som Vetenskapsrådet 
(2005) givit ut, detta för att alla som deltar i undersökningen ska vara medvetna om sina 
rättigheter. Det är även en bekräftelse på att undersökningen går rätt till. Dessa etiska regler 
består av fyra huvudkrav, vilka vi har beskrivit nedan.  

5.6.1 Informationskravet  
Kravet innebär att man som undersökare har skyldighet att informera alla berörda parter om 
vad som ska ske och varför. Det är viktigt att informera deltagarna om deras rätt att avbryta 
undersökningen närhelst de vill, det är frivilligt att delta. Vi har i enlighet med 
informationskravet delgivit elever, föräldrar och lärare både muntligt och skriftligt om vad 
undersökningen handlar om och hur den ska genomföras. 

5.6.2 Samtyckeskravet  
De medverkande har givits tillfälle att reflektera kring huruvida de vill vara med i 
undersökningen eller inte och därför informerades samtliga deltagare i god tid före 
undersökningen. För barn under 15 år krävdes ett intyg från vårdnadshavare innan deras 
medverkan i undersökningen kunde godkännas. Vi lämnade ut information och 
medgivandeblankett till vårdnadshavare som de fick till uppgift att ta del av och besvara. Vi 
har också haft i åtanke att vi som bedriver undersökningen inte pressar eller påverkar 
deltagarnas medverkan. 

5.6.3 Konfidentialitetskravet  
Det här kravet innebär att de inblandades identitet och andra personliga uppgifter, som inte 
obehöriga bör ta del av, ska hållas hemliga, allt i enlighet med sekretesslagen. Eftersom vi 
som pedagoger har tystnadsplikt har vi tagit hänsyn till detta vid intervjuerna. Vi har skyddat 
individernas namn och deras respektive skolors namn. I texten använder vi fingerade namn 
och inspelningarna av intervjuerna har raderats efter bearbetningen av resultaten.  

5.6.4 Nyttjandekravet 
Information som inhämtats ifrån undersökningen ska och bör inte hamna i orätta händer. Det 
är viktigt att man har kontroll över sin insamling av data och att informationen inte 
offentliggörs på ett sätt som kan skada de inblandade. Med detta i åtanke har vi vidtagit vissa 
försiktighets- och säkerhetsåtgärder vid behandling av det aktuella materialet, dvs. förvarat 
materialet oåtkomligt för obehöriga och heller inte delat det med någon utanför 
arbetsgruppen. Om så önskas kan de inblandade få ta del av det färdiga resultatet, helt i 
enlighet med nyttjandekravet. 

5.7 Tillförlitlighet och giltighet  
För att vår undersökning skall vara tillförlitlig och korrekt är det enligt Patel och Davidsson 
(2003) viktigt att syftet är synligt genom hela studien. Detta har vi tänkt på när vi genomfört 
våra intervjuer och granskat de data vi erhållit. Det är betydelsefullt att alltid ha syftet väl 
synligt i allt vi gör.  
 

En professionellt 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 
1993 s.13) 
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Det är viktigt att resultaten är tillförlitliga och giltiga samt att intervjun skall vara möjlig att 
kritiskt granskas av omvärlden. För att detta skall kunna ske så måste den professionelle 
intervjuaren kunna redovisa sina metoder och hur slutsatserna dragits.  
 
Enligt Lantz (1993) är det viktigt att man som intervjuare är medveten om att de emotionella 
aspekterna har en stor betydelse för resultatet av en intervju. Man påverkar och påverkas av 
intervjuobjektet samt sina egna åsikter om det berörda forskningsämnet. Detta kan vara en 
risk då det har stor inverkan på de data man får in och man måste försöka lägga de 
emotionella aspekterna åt sidan. 
 
En annan synvinkel är att barn kan känna sig obekväma i intervjusituationen. Lantz (1993) 
beskriver att intervjuerna bör genomföras i en miljö som eleven känner sig trygg i. 
Intervjuerna har ägt rum i en sådan miljö så att eleverna känt sig säkra och bekväma. 
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6. Resultat 
I denna del av studien presenteras resultatet av vår fallstudie. Först presenteras utsagorna från 
den klass vi har valt att benämna Skutan, år 4, och därefter utsagorna från klassen som 
benämns Loket, år 6.  

6.1 Resultat Skutan 

6.1.1 Lärarens tankar 

Pedagogen Karin bedriver sin matematikundervisning som traditionell. ”Vi jobbar väldigt 
mycket efter boken. Vi har först genomgångskapitel som vi jobbar mycket tillsammans med 
och sen gör dom diagnosen och sen fortsätter dom på egen hand”. Karin beskriver att även 
genomgångar i helklass är hämtade ur läromedlet. Karin förklarar att ”jag känner mig inte 
jättetrygg och därför håller jag mig ganska mycket till läromedlet för att veta att allt ska bli 
rätt”.  
 
Karin beskriver att matematikboken är uppdelad i flera olika spår som har olika 
svårighetsgrad. Först är det en grundläggande del som följs upp av en diagnos. Efter detta 
följer ett spår som är repetition av den första delen och till sist ett spår som har för avsikt att 
fördjupa kunskaperna. Karin förklarar att hon inte tyckte om matematik innan de bytte 
läromedel. ”Då kände jag att det är en bok som passar mig bra och då tycker jag matte är 
mycket roligare.” Hon anser dock att läromedlet har vissa brister på uppgifter som kan 
relateras till elevernas vardag. ” I alla fall i fyrans bok så det har väl inte med barnens vardag 
att göra. Det handlar ju inte om fotbollsträningar och när dom åker och rider så … men ändå 
så håller den ju sig till ämnen som dom vet vad det handlar om, men dom skulle behöva 
mycket mycket mer vardagsnära saker.” 
 
Karin däremot anser att eleverna lär sig bäst ”i samtal och diskussioner och mycket 
gemensamt arbete där man får vrida och vända och prata om uppgifter som vi gör, och sen att 
dom får försöka på egen hand”. Hon lyfter också fram att ”dom känner sig nog trygga när vi 
gör de gemensamma uppgifterna och tar till sig det bäst”. Karin beskriver att det mesta arbetet 
sker enskilt men att arbete i par förekommer.  
 
Karin är osäker på om eleverna vet varför de lär sig matematik. På frågan om hon tror att 
eleverna vet varför de lär sig matematik svarar hon: ”Nä, frågar man dom så svarar dom 
säkert att man ska lära sig räkna, men frågar man varför dom ska lära sig räkna så vet jag inte 
om dom vet.” Men hon anser samtidigt att det är viktigt att eleverna vet varför de sitter och 
räknar tal efter tal, ”ja, det är klart. Vi jobbar ju med dom målen som dom ska kunna men 
varför dom ska lära sig just det, det kanske dom inte vet. Dom vet att det är något som dom 
ska lära sig i fyran men just det där vad man ska ha matten till, eller varför dom räknar i sista 
änden, det vet jag inte om dom vet”. Hon anser även att detta är något som hon skulle vilja 
arbeta mer med. ”Ja, det skulle jag nog behöva göra.” Karin har dock en uppfattning av att 
eleverna trivs med matematiken, ”jag tror att dom tycker det är roligt. Majoriteten i denna 
klassen tycker det”.  
 
Karin beskriver att hon skulle vilja utveckla sin undervisning på flera olika sätt. ”Oj, jag 
skulle vilja utveckla den mycket för jag har ju inte så mycket matte i min utbildning … jag 
känner att jag skulle behöva lära mig mer hur barn tänker kring matte, just det här hur dom lär 
sig bäst och hur jag skulle kunna göra på olika sätt.” Hon förklarar att hon i början av sin 
lärarkarriär har haft laborativ matematik men på grund av bristen på nya idéer känt sig 
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tvungen att ändra sin undervisning. Hon känner även att om hon går ifrån boken finns risken 
att hon missar något viktigt moment. ”… men om man inte gör det som står i boken så kanske 
man missar något så då är det lättare att hålla sig till dom uppgifterna som finns där än att gå 
ut och mäta på skolgården istället för att göra dom 20 uppgifterna i boken.” Karin vill ha fler 
övningar där eleverna får arbeta tillsammans i grupp eftersom hon anser att det är viktigt för 
tillägnandet av ny kunskap. Hon vill även använda fler uppgifter som kan relateras till 
elevernas vardag. 
 

6.1.2 Elevernas tankar 

Samtliga elever vi intervjuat uppfattar matematiken som rolig och trivs med arbetet som det 
är. Tess beskriver dock att ”arbete i grupp vore kul … för att man kan samarbeta o hjälpas åt”. 
Även Fia lyfter liknande önskemål. Hon menar att det vore bra ”om man fick sitta med den 
man ville och jobba gemensamt ibland och själv ibland”.  
 
Samtliga elever berättar att de nästan uteslutande arbetar i sina matematikböcker. Även 
genomgångar i helklass är hämtade ur läromedlet. Eleverna berättar att de ibland får arbeta 
med olika extrablad och stenciler. Tim beskriver ”vi räknar i matteboken och om man är klar 
får man göra extra stenciler”.  
 
Eleverna visar att de inte vet hur de lär sig matematik bäst. Det som de lyfter fram är att 
klassrumsklimatet måste vara lugnt för att de ska tillägna sig kunskap. De har även 
svårigheter att beskriva varför de ska lära sig matematik, men ger trots allt några exempel på 
situationer då de anser att matematik kan vara viktigt att kunna. Huvudsakligen anser de att 
man måste kunna räkna matte när man handlar. Ett annat svar de ger är att matematik är 
viktigt när man får jobb men de har svårt att utveckla varför. Tess beskriver: ”Man har nytta 
av det resten av livet … när man handlar … om man är företagschef”. Hon kan dock inte 
förklara varför man måste kunna matematik då. 
 
Eleverna ger varierande svar på när de själva använder matematiken som de lärt sig i skolan. 
Några av eleverna ger utförliga förklaringar och Eva beskriver att hon använder matematik ” 
Om jag ska köpa nått till mamma, det gör jag ganska ofta”. Hon förklarar att hon måste veta 
om pengarna räcker, ” Kostar grejen jag ska köpa 18 kr, då måste jag ha med mig en 20-lapp”. 
Andra elever har betydligt svårare att komma på situationer där matematiken är användbar. 
Zack förklarar att han använder matematik på datorn men kan inte förklara på vilket sätt. Han 
nämner också att han har användning för matematik ”om mina småsyskon behöver hjälp med 
läxorna”. Andra exempel som eleverna nämner är när de ska dela in lag i fotboll, lägga ihop 
mål i fotboll och anordna skoldisko. 

6.2 Resultat Loket 

6.2.1 Lärarens tankar 

Läraren, som vi har valt att kalla Kristina, förklarar att hon bedriver en traditionell 
undervisning där hon har gemensam genomgång i början på varje kapitel och sedan arbetar 
eleverna enskilt i sina matematikböcker. Matematikundervisningen grundar sig nästan 
uteslutande i matematikboken. Kristina beskriver att hon känner sig trygg att arbeta på detta 
sätt eftersom hon annars är rädd att missa något moment. Hon menar att ”man ska igenom alla 
moment”. Hon känner också att det är viktigt att hon känner sig säker på det hon gör, annars 
är hon rädd att undervisningen blir dålig.  
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Matematikboken är uppdelad i flera olika spår som har olika svårighetsgrad. Först är det en 
grundläggande del som följs upp av en diagnos. Efter detta följer ett spår som är repetition av 
den första delen och till sist ett spår som har för avsikt att fördjupa kunskaperna. Kristina 
förklarar att ”alla gör allt” och syftar här till arbetet i matematikboken. De svaga eleverna 
”behöver automatisera sina kunskaper”. Hon uppfattar läromedlet som relevant och att det till 
viss del kopplas till elevernas vardag. Ett exempel som hon lyfter är att i man ofta förklarar 
uppgifter med hjälp av frukter eller våfflor. 
 
Kristina anser att tillägnandet av ny kunskap är individuellt för eleverna. En del förstår bäst 
genom att arbeta enskilt medan andra kräver mycket förklaring. Vissa elever kräver även att 
man förklarar på flera olika sätt och här anser hon att hon har god hjälp av resurslärarna. 
Kristina har svårt att utveckla vilka alternativa arbetssätt som skulle kunna vara till hjälp för 
undervisningen. Hon känner sig även osäker på om eleverna vet varför de lär sig matematik. 
Hon svarar att ”jag vet inte om dom vet”. 
 
Kristina tror eleverna uppfattar matematiken olika, vissa tycker det är roligt medan andra 
tycker det är tråkigt. Hon vet inte riktigt varför vissa elever tycker matematiken är tråkig men 
säger att ”det är svårt att göra matematik roligt, det är så vardagligt på nåt sätt”. 
 

Kristina känner sig inte tillfreds med sin undervisning eftersom den är ganska enformig men 
tycker att det är svårt att förändra den. Hon lyfter fram att hon känner ”tidsbrist för 
planering”. Hon menar att ”det är svårare att planera exempelvis ett arbete om Afrika, medan 
man i matematiken har ett läromedel som redan är planerat”. Hon beskriver att mycket tid 
även går åt att rätta räknehäftena vilket begränsar planeringstiden ytterligare. Samtidigt vill 
hon utveckla sin undervisning och sina arbetssätt. Hon vill arbeta mer praktiskt men har svårt 
att ge konkreta förslag på hur hon kan förändra sin undervisning. Kristina ser också den stora 
elevskaran som ett hinder att bedriva denna typ av undervisning. Hon skulle vilja 
”experimentera mer men det är en överlevnadsfråga, matten får stryka på foten”.  

6.2.2 Elevernas tankar 

Elevernas uppfattning överensstämmer med Kristinas. Fredrik beskriver 
matematiklektionerna med att de ”typ bara räknar i boken”. Per svarar på liknande sätt och 
säger ”räkna på i boken…”. Flera av eleverna känner därmed att undervisningen ofta blir 
enformig. Mia beskriver att ”det är typ samma varje gång” och Per förklarar att 
matematiklektionerna är ”… typ samma för man räknar bara i boken”. Elevernas uppfattning 
om matematiklektionerna varierar. Fredrik uppfattar matematiken som tråkig och förklarar att 
”jag gillar inte matte”. Mia säger att matematiken är ”ganska kul men ibland är det tråkigt”. 
Hon förklarar att det är kul när man får räkna lite olika roliga uppgifter. De flesta eleverna 
trivs dock med att arbeta i matematikboken eftersom de anser att de lär sig mycket på det. 
 

På frågan om hur eleverna skulle vilja arbeta med matematik och hur de anser att de lär sig 
bäst varierade svaren ganska mycket. Fredrik känner att han vill ha mer ”tavelgenomgångar 
för att förstå mer … om man har genomgång på tavlan så blir det lättare att förstå”. Felicia 
anser däremot att man ska ”ta bort genomgångarna på tavlan för det är så jobbigt när det går 
så segt”. Mia har svårt att komma på någon förbättring men efter en stunds funderande säger 
hon: ”Jag tycker det skulle vara roligt att jobba mer i grupper … för dom (klasskamraterna) 
liksom berättar hur man ska göra och då fattar jag mer för när läraren visar då förstår jag inte 
riktigt”. 
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Vi märker att flera av eleverna har svårt att ge exempel på andra arbetssätt. Erik svarar ”vet 
inte, jag har aldrig provat så jag vet inte”. Vissa av eleverna saknar större utmaningar. Per 
säger att han skulle vilja ”räkna på utan stopp och få mer undervisning … lite svårare grejer”.  
 

Flera av eleverna har även svårt att komma på situationer där de använder matematik. Per 
svarar ”ingen aning”. Felicia svarar ”när man ska räkna ut något eller nånting … hur mycket 
det blir på nåt tal och sådär”. Hon kan dock inte ge några exempel på situationer då hon 
använder matematik. De situationer som några av eleverna nämner är när de handlar och när 
de ska ta reda på vad klockan är. Eleverna visar att de har problem att uttrycka varför de lär 
sig matematik. Erik svarar ”man får bättre jobb då” och Mia uttrycker sig ”när man blir 
gammal och ska få jobb”. Mia och Erik har svårt att utveckla sina svar. De flesta eleverna 
svarar på liknande sätt som Linda. Hon beskriver att ”det är viktigt att kunna sedan … när 
man går och handlar och sånt” men kan inte ge några fler exempel.  

6.3 Sammanfattning 
Båda pedagogerna beskriver sin undervisning som traditionell där läromedel har en central 
roll. Arbetet sker mestadels enskilt men det förekommer genomgångar i helklass. 
Pedagogerna anser att eleverna lär sig bäst genom att diskutera och arbeta praktiskt med 
matematik men de tillämpar inte denna typ av undervisning så ofta. De känner sig även osäkra 
på om eleverna vet varför de ska lära sig matematik. Båda pedagogerna känner att deras 
undervisning har brister och skulle vilja utveckla sin undervisning. De lyfter fram att en 
kompetensutveckling hade varit bra. Boken ser pedagogerna som en trygghet och poängterar 
att de är rädda att missa något moment om de går ifrån läromedlet. 
 
Eleverna uppfattar att matematikundervisningen nästan uteslutande sker i matematikboken. 
Som komplement får de stenciler om de hinner färdigt med ett kapitel. De har svårt att ge 
exempel på varför de ska lära sig matematik och även när de har användning av den 
matematik som de lär sig i skolan. Eleverna uppfattar matematikundervisningen på olika sätt. 
Eleverna i Skutan tycker överlag att matematikundervisningen är rolig medan de flesta 
eleverna i Loket uppfattar matematikundervisningen som enformig och tråkig. De flesta 
eleverna har svårt att ge exempel på hur de skulle vilja utveckla matematikundervisningen. 
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7. Diskussion  
I diskussionen försöker vi koppla samman resultatet med bakgrunden. Därefter granskar vi det 
som vi har kommit fram till och utifrån det drar vi slutsatser. Vi diskuterar även 
tillförlitligheten/giltigheten i vår undersökning och vad resultatet i undersökningen kommer 
att få för konsekvenser för vår framtida lärarroll. 

7.1 Resultatdiskussion 
Genom vår undersökning har vi skapat oss en bild över hur undervisningen ser ut i respektive 
klass. Det är intressant att se att undervisningen i dessa båda klasser inte skiljer sig nämnvärt 
från den undervisning som vi upplevde under vår grundskoletid. Den läroboksstyrda 
undervisning som pedagogerna bedriver anser vi vara ”gammalmodig” och främjar inte 
elevernas utveckling i matematik. Vi känner att det saknas en varierad undervisning där 
eleverna får arbeta med olika former av matematik. Matematikdelegationen (2004:97, ss.15-
16) anser att den individuella undervisning som bedrivs i många klassrum är skadlig. 
Runesson (2005) förtydligar att det är en nödvändighet för eleverna att lära på olika sätt. Hon 
menar att undervisningen måste innehålla olika och varierade uppgifter för att eleverna skall 
kunna koppla matematiken till upplevda situationer. Även Skolverket (2003) förtydligar 
vikten av en varierad undervisning där man bör använda olika innehåll, material och 
arbetsmetoder. En arbetsmetod som vi anser saknas är laborativ matematik där eleverna 
praktiskt får lösa uppgifter. Genom att arbeta laborativt får eleverna en möjlighet att se 
samband mellan de abstrakta talen och verkligheten. Kroksmark (1989) poängterar att man lär 
genom ett praktiskt arbete där eleverna får tillämpa sina kunskaper. Skolan bör ses som ett 
laboratorium och inte ett auditorium. 
 
Att pedagogerna inte vet ifall eleverna har någon uppfattning om varför de lär sig matematik 
anser vi är mindre bra. Deras tankar bekräftas av eleverna som har en väldigt begränsad 
uppfattning om matematikens mening. Det framkommer extra tydligt i intervjun med Tess. 
Hon beskriver att enda gången som hon använder matematik utanför är när hon gör sina läxor. 
De fåtal exempel som eleverna kunde ge till varför de räknar matematik visar att de inte har 
en förståelse för den matematik de lär sig. Enligt Skolverket (2000) skall eleverna få en 
uppfattning om att matematik är en del av vår historia, samt veta dess betydelse för dagens 
samhälle. Vi anser att elevernas brister delvis kan bero på att pedagogerna bedriver en väldigt 
ensidig undervisning där läromedlet tar allt för stor plats. Vi anser att om man bedriver en 
undervisning som i större utsträckning kopplas till elevernas vardag får eleverna större 
möjlighet att förstå varför de skall räkna matematik. Skolverket (2003) menar att om man 
kopplar matematiken till situationer utanför skolan så underlättar det elevernas förståelse för 
ämnet och dess användningsområden. Dahlgren (1990) poängterar att undervisningen måste 
vara meningsfull. Med det menar han att undervisningen skall vara begriplig och relevant. 
Genom att koppla undervisningen till vardagssituationer så ges eleverna en möjlighet att se 
kopplingar till varför de lär sig matematik och upptäcker att de kunskaper som de erhållit är 
användbara även utanför skolsalen. Löwing & Kilborn (2002) menar att 
matematikundervisningen i skolan har för avsikt att förbereda eleverna för situationer i som 
de kommer att uppleva i vardagen.  
 
Skolverket (2000) lyfter fram vikten av att kunna kommunicera och diskutera matematik. De 
menar att kommunikativa undervisningstillfällen skall vara ett återkommande inslag i 
matematikundervisningen. Detta är ett moment som vi anser till stor del saknas i 
pedagogernas undervisning. Den enda form av undervisning där eleverna har möjlighet att 
diskutera är vid de gemensamma genomgångarna. Vi anser att detta inte är ett forum för 
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diskussion då genomgångarna sker i stor grupp och styrs av pedagogen. Karin anser dock att 
pararbete förekommer i undervisningen, vilket elevernas svar inte ger någon som helst 
indikation på. De menar att arbetet uteslutande sker enskilt i matematikboken. Givetvis kan 
det vara så att eleverna inte minns att de har arbetat i par, men det anser vi är ett tydligt tecken 
på att om pararbete förekommer, sker det inte den omfattning som skulle vara behövligt för 
elevernas utveckling. Ahlström (1996, s. 15) poängterar vikten av att eleverna kommunicerar 
matematik i olika situationer. Säljö (2000 ss. 18-21) menar att ur det sociokulturella 
perspektivet står samspelet mellan individ och grupp i fokus. I detta perspektiv är man 
intresserad av hur man både individuellt och i grupp tillägnar sig och använder kognitiva 
resurser. Värt att notera är att båda pedagogerna anser att eleverna lär sig bäst genom att 
arbeta praktiskt och diskutera matematik. Vi tycker därför att det är märkligt att pedagogerna 
utesluter moment som innefattar gruppövningar där eleverna får prata matematik. Även 
eleverna anser att det skulle vara bra att arbeta mer tillsammans och kunna diskutera 
matematik med sina kompisar. Genom diskussion känner de att de lär sig bättre och de får 
ytterligare en eller flera förklaringar till hur man löser problemet. Flera av eleverna uttrycker 
att matematiklektionerna är enformiga, vilket vi kan förstå eftersom man nästan uteslutande 
arbetar i matematikboken. När frågan lyfts har Kristina problem att ge exempel på alternativa 
arbetssätt. Det hon främst lyfter fram är att matematiska svårigheter behöver förklaras olika 
för olika elever och känner att resurslärarna i klassen är en bra hjälp för detta ändamål. Vi 
hävdar att även eleverna kan vara till stor hjälp för varandra i undervisningen, vilket en av 
eleverna särskilt uttrycker. Mia menar att det vissa gånger är bättre när klasskamraterna får 
förklara, för då förstår hon mer. Denna aspekt verkar inte Kristina ha i åtanke. 
 
Båda pedagogerna förlitar sig väldigt mycket på läromedlet. Eleverna räknar de tal som står i 
läromedlet och genomgångarna är hämtade från samma material. Pedagogerna ser läromedlet 
som en trygghet och är oroliga att de ska missa viktiga moment om de frångår detta. De anser 
även att materialet är bra och att de infattar de viktiga delarna på ett bra sätt. Ahlström (1996 
s.16) menar att man inte kan uppnå målen för matematik genom att enbart arbeta med ett 
läromedel. Undervisningen måste kompletteras med andra former av uppgifter som är 
relevanta i sammanhanget. Löwing & Kilborn (2006 ss.200–201) beskriver att det är viktigt 
att pedagogen försöker att konkretisera undervisningen och att detta kan göras med hjälp av 
laborativa material och situationer som kan kopplas till upplevda situationer. Kroksmark 
(1989) menar att matematikundervisningen bör ses som ett laboratorium och inte ett 
audiotorium. Genom detta får eleverna möjlighet att lära på ett praktiskt sätt och därigenom 
skapar de en konkret bild av situationen som de kan använda när liknande svårigheter dyker 
upp. Dewey (1980) menar att man lär sig genom praktiska övningar som man sedan kan 
koppla samman till abstrakta kunskaper. Haglund m.fl. (2008, ss.7-9) lyfter fram 
problemlösning som ett sätt att göra undervisningen varierad och mer stimulerande för 
eleverna. De menar vidare att detta ger eleverna en möjlighet att lösa problemen på ett sätt 
som passar dem. Problemlösning tillsammans med laborationer och experiment är något som 
skall ha en stor del i undervisningen av matematik. 
 
Kristina poängterar att brist på tid är en faktor som är avgörande för hennes 
matematikplanering. Hon menar att det är många andra ämnen som kräver planering så 
matematiken får stå åt sidan eftersom hon anser att läromedlet är ”färdigplanerat”. Den 
tidsbrist för planering som Kristina upplever, eftersom hon är tvungen att lägga ner mycket tid 
och energi på att rätta elevernas böcker tror vi skulle kunna ändras om hon börjar variera 
arbetssätt. Om hon t ex börjar med grupparbeten blir det betydligt mindre att rätta och mer 
energi skulle kunna läggas på planering. Som situationen ser ut nu så rättas 
matematikböckerna väldigt ofta och detta är enormt tidskrävande. Om varje grupp istället 
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arbetar tillsammans så krävs det endast att hon rättar det som gruppen har kommit fram till. 
Denna rättning sker tillsammans med gruppen och ibland även i helklass. 
 
Det är viktigt att belysa att vi under undersökningen inte har tillägnat oss någon djupare 
inblick i läromedlet och det vore fel av oss att förkasta det helt och hållet. Läromedlet har 
bland annat bidragit till att Karin tycker att matematik är roligt att undervisa i, vilket måste tas 
på allvar. Olika läromedel kan skilja sig åt väldigt mycket och vara olika bra på att ha 
varierade och experimenterade övningar och vardagsrelaterade uppgifter. Därmed kan 
läromedlet till viss grad bidra till en varierad undervisning, men vi anser ändå inte att det 
räcker för att optimera elevernas förståelse för matematik. För det krävs exempelvis i större 
utsträckning fler diskussioner, fler gruppuppgifter samt fler laborativa övningar. Runesson 
(2005) menar att en nödvändighet för lärande är att man får möjlighet att lära på olika sätt. 
Skolverket (2003) tydliggör att många elever alldeles för tidigt är tvungna att arbeta med tal 
och skrift som enda hjälpmedel när de i själva verket behöver en mer konkret undervisning, 
där de får tillfälle att laborera och diskutera matematik. 
 
Kristina menar att tillägnandet av ny kunskap är individuellt och att eleverna behöver olika 
sätt att arbeta för att utveckla sitt kunnande. Matematikdelegationen (2004:97 ss.14-15) menar 
att de elever som besitter högre kunskaper skall få en undervisning som är anpassad till deras 
nivå. Vi anser därför att det är väldigt konstigt att eleverna gör exakt samma uppgifter i 
matematikboken. Eftersom boken är indelad i olika spår bör det vara lätt för pedagogen att 
låta eleverna i större utsträckning arbeta med de uppgifter som ligger på deras nivå. Under 
intervjun framkom det att någon elev saknar utmaningar under matematiklektionerna och 
detta kan vara en av anledningarna.  
 
Vi blir nedstämda när vi tar del av Karins tankar angående laborativt arbetssätt. Hon förklarar 
att hon tidigare har arbetat laborativt men känt sig tvungen att sluta med det pga. brist på 
idéer. Det känns inte alls bra att hon känner så och vi ställer oss frågan om det är betydligt 
mer krävande att arbeta laborativt än den bild vi har fått under utbildningen. Vi anser att det 
finns flera punkter som skulle kunna underlätta ett laborativt arbetssätt. För tillfället finns det 
inget samarbete överhuvudtaget mellan kollegorna och här anser vi att det finns mycket att 
utveckla. Diskussioner pedagoger sinsemellan skulle bidra till ett utbyte av idéer och positiva 
och negativa erfarenheter vilket vi anser skulle underlätta laborativa arbetsformer i 
undervisningen. Matematikdelegationen (2004:97, s.96) menar att det är viktigt att det finns 
ett samarbete mellan pedagoger och även mellan skolor för att utveckla undervisningen. En 
annan aspekt som är betydelsefull är vilket stöd pedagogen har från rektor och skolledning. Vi 
anser att det bör ligga i rektorns intresse att pedagogerna får det stöd de behöver att bedriva en 
bra undervisning. Pedagogen bör till exempel få hjälp med att hitta material för att få nya 
idéer om hur undervisningen kan se ut. Självklart har pedagogen också ett stort ansvar att 
informera rektorn om hur hon vill jobba och ge förslag på material hon vill köpa in.  
 
Båda pedagogerna saknar en pedagogisk utbildning i matematik. Detta anser vi har stor 
betydelse för hur pedagogerna planerar och genomför sin undervisning. 
Matematikdelegationen (SOU 2004:97 s.12) menar att de lärare som skall undervisa i 
matematik måste ha rätt kompetens för att undervisningen skall bli bra. Författarna beskriver 
att det i dagens svenska klassrum finns en brist på lärare med pedagogisk utbildning i 
matematik. Klassernas storlek och att pedagogerna oftast undervisar ensamma gör inte 
situationen lättare att hantera. Vi anser att det borde vara en självklarhet att en pedagog som 
undervisar i matematik har den kompetens som krävs för att kunna bedriva en undervisning 
som är stimulerande och givande för eleverna. Detta kan absolut inte skyllas på de berörda 
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pedagogerna utan är något som skolledningen måste ta tag i. Matematikdelegationen (2004:97 
s.92) förklarar att det finns en stor vilja hos dagens pedagoger att utveckla sin kompetens 
inom matematiken. Båda pedagogerna beskriver att de skulle vara i behov av en 
kompetensutveckling inom matematik för att kunna utveckla sin undervisning och då anser vi 
att det är upp till skolledningen att erbjuda detta.   
 

7.2 Metoddiskussion 
Vi anser att vårt val av kvalitativ intervju var positivt. Genom intervjuerna fick vi fram 
relevant material som kunde användas i vår studie. Intervjuerna gav oss också möjlighet att 
ställa följdfrågor när svaren var otydliga. Detta har lett till att intervjusvaren har blivit klara 
och tydliga. En annan aspekt som vi uppfattar som mycket positivt är valet att använda 
diktafon. Genom detta kunde man fokusera på intervjun istället för att behöva föra 
anteckningar över svaren. Det har även givit oss möjlighet att gå tillbaka och lyssna på 
intervjuerna igen för att förtydliga svaren. 
 
Det var positivt att vi under intervjuerna hade tillgång till klassernas grupprum eftersom det 
gav eleverna en trygghet att befinna sig i välkända lokaler. Det medförde även att vi utan 
störande moment kunde genomföra intervjuerna. Genom att vi besökte klasserna i samband 
med utdelandet av missivbrev fick vi och eleven chansen att bekanta oss med varandra, vilket 
ledde till en mer avslappnad miljö när vi genomförde intervjuerna.  
 
Informationen från eleverna var till viss del bristfällig. Detta anser vi hänger ihop med att våra 
intervjufrågor hade vissa brister och kunde ha utformats annorlunda. Eleverna hade svårt att 
uttrycka sig på ett beskrivande sätt och vi var tvungna att ställa många följdfrågor för att få 
fram användbar information. Vi försökte genomföra alla intervjuer på likartade sätt för att få 
ett rättvist resultat.  

7.3 Didaktiska konsekvenser 
När vi kommer ut som nyutexaminerade pedagoger känner vi att det är viktigt att vi får ett bra 
samarbete med de nya arbetskamraterna. Genom att byta idéer och diskutera undervisningen 
utvecklas både vår egen undervisning och förhoppningsvis kan vi bidra med goda förslag till 
förbättringar på hela skolan. Vi anser att undervisningen i de berörda klasserna för vår 
undersökning hade kunnat se annorlunda ut om samarbetsfrekvensen hade varit högre. Genom 
samarbetet ges också en möjlighet att byta material samt ta del av andra pedagogers 
lektionsplaneringar.  
 
Även om den klass vi skall arbeta med är stor och eleverna besitter olika mycket kunskap 
inom matematiken, är det viktigt att vi vågar prova olika former av matematiska arbetssätt 
samt våga misslyckas för att kunna utveckla undervisningen än mer. Det är även viktigt att vi 
vågar lita på elevernas förmåga och ser dem som en resurs i undervisningen. Genom att låta 
eleverna diskutera matematik lär de sig av varandra. De kan även till viss del få rätta sina 
uträkningar själva vilket kan underlätta för pedagogen tidsmässigt. 
 
Den tidspress som pedagogerna uppvisar i vår undersökning har vi full förståelse för och detta 
är något som vi måste fundera igenom när vi planerar vår undervisning. Något som kan vara 
svårt när man kommer ut som nyutexaminerad pedagog är att våga ställa krav på både 
kollegor och skolledning för att få förutsättningar att bedriva en stimulerande undervisning. 
Detta gäller även diskussioner om klasstorlek och anpassade lokaler. 
 



 23 

Även om vi anser att vi har en bred kompetens i nuläget så är det viktigt att vi inte nöjer oss 
med detta, utan fortlöpande försöker utveckla vår kompetens inom matematiken. 
Undersökningen har givit oss en inblick i att det kan vara tufft att hinna med att arbeta på ett 
stimulerande och varierat sätt, men vi ser även vikten av att inte ge upp. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

• Det skulle vara intressant att få en inblick i vad olika skolledningar anser om 
matematikundervisningen i skolan och hur de väljer att placera sina resurser? 

• Det skulle även vara intressant att studera hur undervisningen är utformad i 
grundskolans tidigare åldrar. Förekommer laborativ och konkret matematik i större 
utsträckning? 

• Hur ser olika läromedel ut och är dessa till hjälp för pedagogerna under utvecklandet 
av laborativ och konkret matematik? 
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 I 

Bilaga 1 
 

 

 
Konkret matematik i skolan 
 
Hej! 
Vi är två studenter från lärarhögskolan i Borås, som under hösten 2008 skall genomföra en 

undersökning av skolans matematikundervisning. Vårt syfte med undersökningen är att se hur 

konkret matematikundervisningen är. I vår undersökning behöver vi genomföra ett antal 

intervjuer med elever och lärare. För att kunna genomföra dessa intervjuer behöver vi ett 

medgivande av förälder/vårdnadshavare till deltagande elever. I undersökningen kommer 

eleverna att vara helt anonyma. Det innebär att de inblandades identitet och andra personliga 

uppgifter, som inte obehöriga bör ta del av, skall hållas hemliga, allt i enlighet med 

sekretesslagen. Eftersom vi som pedagoger har tystnadsplikt kommer vi att ta hänsyn till detta 

vid intervjuerna. Vi kommer att censurera elevens namn och deras skolas namn. I texten 

kommer fingerade namn att användas och inspelningarna av intervjuerna kommer att raderas 

efter bearbetningen av resultaten.  

Med vänlig hälsning 
Anders Magnusson 
Niklas Johansson 
 
FÖRÄLDRAMEDGIVANDE (kryssa för något av följande) 

� JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i undersökningen 

� NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn deltar i undersökningen 

  
 
……………………………………………………………………………………………   
Barnets namn 
  
 ………………………………………………………………………………………….. 
Datum och Målsmans underskrift 



 II 

Bilaga 2 
 

 

 
Konkret matematik i skolan 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från lärarhögskolan i Borås, som under hösten 2008 skall genomföra en 

undersökning av skolans matematikundervisning. Vårt syfte med undersökningen är att se hur 

konkret matematikundervisningen är. I vår undersökning behöver vi genomföra ett antal 

intervjuer med elever och lärare. För att kunna genomföra dessa intervjuer behöver vi ett 

medgivande av förälder/vårdnadshavare till deltagande elever. I undersökningen kommer 

eleverna att vara helt anonyma. Det innebär att de inblandades identitet och andra personliga 

uppgifter, som inte obehöriga bör ta del av, skall hållas hemliga, allt i enlighet med 

sekretesslagen. Eftersom vi som pedagoger har tystnadsplikt kommer vi att ta hänsyn till detta 

vid intervjuerna. Vi kommer att censurera elevens namn och deras skolas namn. I texten 

kommer fingerade namn att användas och inspelningarna av intervjuerna kommer att raderas 

efter bearbetningen av resultaten.  

 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anders Magnusson 
Niklas Johansson 



 III 

Bilaga 3 
 
Intervjufrågor - lärare 
 
Hur ser din matematikundervisning ut? 
Vilka arbetssätt använder ni? 
Vad för olika sorters material använder ni? 
Hur tror du eleverna uppfattar matematiken i skolan? 
Hur tror du eleverna bäst tillägnar sig ny kunskap i matematik? 
Hur skulle du vilja utveckla din undervisning i matematik? 
På vilket sätt har du hjälp av läromedel för att konkretisera matematikundervisningen? 
 
Intervjufrågor -Elev 
 
Vad tycker du om matematiklektionerna? 
Vad får ni göra på matematiken? 
Vilka praktiska övningar har ni utanför matematikboken? 
Hur lär du dig bäst matematik? 
Vilka matematiklektioner är roligast? 
Varför tror du att ni ska lära er matematik? 
När har du användning för matematiken du lär dig i skolan? 
Hur skulle din matematikundervisning kunna bli ännu bättre? 
 
 
 


