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Sammanfattning 

 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot grundläggande perspektiv på 

svenska, matematik och engelska 210 högskolepoäng. 

 

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet”  

 15 högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 

 

Titel: Alla lär vi olika! 

 

Lärares redogörelse om varför matematikundervisningen bör varieras 

och hur de brukar gå tillväga för att göra det. 

 

Engelsk titel:         Everybody learn in different ways! 

 

Teachers´ explanation of why mathematics teaching should be varied 

and how they tend to it. 

 

Nyckelord:  Variation, matematikundervisning, tillvägagångssätt, erfara.  

 

Författare:  Mariha Bruhn   

 

Handledare: Gunnar Nilsson  

 

Examinator: Anna Wernberg 

 

BAKGRUND: I bakgrunden har tidigare undersökningar och litteratur tagits upp som 

berör vikten av en varierad matematikundervisning i relation till 

elevers lärande. Utöver tidigare undersökningar görs även kopplingar 

till vår läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet, Lpo-94. Undersökningen utgår ifrån det socio-

kulturella perspektivet.  

 

SYFTE: Syftet med undersökningen är att ta del av verksamma lärares 

erfarenheter gällande en varierad matematikundervisning. Därigenom 

hoppas jag också att kunna vidga min egen kompetens inom området. 
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METOD:   Undersökningen har ett kvalitativt förhållningssätt där tillväga-

gångssättet är en Self report, det vill säga en intervju som skrivs ner 

av deltagarna.    

 

RESULTAT: Respondenternas svar visade på tydliga skäl till varför det är viktigt 

att variera undervisningen. I sina redogörelser beskrev även respond-

enterna flera olika hjälpmedel och aktiviteter som de använder sig av 

för att hjälpa eleverna i deras lärande.  
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1. Inledning  
 

Skolverket (2003) har gjort en sammanställning som visar på att elevers lust och intresse för 

ämnet matematik sjunker ju äldre de blir. Det är även något som många lärare under min 

verksamhetsförlagda utbildning tycks märka av. Flera lärare under min verksamhetsförlagda 

utbildning har sagt att ofta har barn som precis börjat skolan ett stort intresse för matematik 

och många av eleverna säger även att matematik är det roligaste ämnet i skolan. Men sedan 

händer något med elevernas intresse ju äldre de blir. Vad beror det sjunkande intresset på och 

vad kan vi som lärare göra för att hålla elevernas lust och intresse uppe? Det är frågor som fått 

mig att börja fundera över min egen rolls betydelse i matematikundervisningen. 

 

I Skolverkets rapport (2003) skrivs det om att undervisningen måste planeras på ett sådant sätt 

så att skolans matematik och elevernas vardagliga matematik förenas eftersom det är just där 

det brister för många barn. Denna sammankoppling kan enligt Skolverket lättare göras om 

undervisningen varieras samt om undervisningen blir relevant och meningsfull för eleverna. 

Att undervisningen skall utformas på ett sådant sätt så att den blir relevant och meningsfull 

för eleverna går även att läsa i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet, följande skrivs det som Lpo- 94 (Skolverket, 2009), vilket lärare har 

skyldighet att följa när det gäller planeringen av undervisningen. Vidare står det i Lpo-94 

(Skolverket, 2009) att undervisningen skall utformas på ett sådant sätt så att elevernas tidigare 

kunskaper kommer till användning samtidigt som eleverna även skall dra nytta av de nya 

kunskaperna i sitt vardagliga liv.  

 

Under utbildningens gång har jag fått möjlighet att utveckla mina egna kunskaper om olika 

hjälpmedel och arbetssätt när det gäller matematik. Dels har våra lärare visat oss mängder av 

olika material och hjälpmedel som finns, dels har de utmanat oss studenter genom diverse 

uppgifter där vi själva fått testa och prova oss fram. Genom att själv fått möjlighet till att testa 

och prövat mig fram har jag insett vikten av matematikundervisningen bör bedrivas på ett 

varierat sätt. Detta för att lättare tillgodose elevers olika behov samt öka deras intresse för 

matematik. En varierad matematikundervisning är något som jag personligen inte alltid 

upplevts ute under min verksamhetsförlagda utbildning, istället har jag sett att en stor del av 

undervisningen är lärobokstyrd, framförallt i de senare årskurserna. Därför vill jag genom 

denna undersökning studera verksamma lärares erfarenheter av en varierad matematik-

undervisning så att jag med hjälp av deras berättelser kan bredda min egen repertoar och 

använda det i min framtida yrkesroll.  
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2. Syfte  
 

Syftet med undersökningen är att ta del av engagerade lärares erfarenheter kring en varierad 

matematikundervisning. Genom att studera vad lärare beskriver som viktigt gällande en 

varierad matematikundervisning samt hur de går tillväga för att hjälpa eleverna att utveckla 

sitt lärande, hoppas jag kunna få en så nyansrik bild som möjligt av vad en varierad 

matematikundervisning kan innebära. 

 

Frågeställningar; 
 

 Varför tycker lärarna att det är viktigt att variera matematikundervisningen? 

 Vilka aktiviteter och hjälpmedel uppger lärarna att de använder sig av för att hjälpa 

eleverna i deras inlärning? 
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3. Bakgrund 
 

I bakgrunden kan du som läsare först och främst ta del av förklaringar till olika begrepp som 

är relevanta för vidare läsning. Sedan tas det i bakgrunden upp tidigare undersökningar samt 

litteratur som är relevanta för undersökningen. Vidare kommer även kopplingar till 

läroplanen, Lpo- 94, samt kursplanen i matematik att göras.  

3.1  Begreppsförklaring  

 

För att tydliggöra mitt syfte ytterligare väljer jag här att förklara vad en engagerad lärare 

innebär. Nationalencyklopedins
1
 beskrivning av engagerad kopplas till ordet engagemang. 

Deras förklaring av engagemang är stark och osjälvisk, samt att det finns intresse i något. 

Vidare kopplar Nationalencyklopedin sin beskrivning till ordet engagera, vilket de förklarar 

som att väcka och hålla kvar engagemang. Utifrån ovan beskrivna förklaringar innebär en 

engagerad lärare i denna undersökning en lärare som har ett speciellt intresse för ämnet 

matematik. Då läraren själv har ett stort intresse i ämnet leder detta till att han/hon arbetar 

med undervisningen på ett sådant sätt som främjar barns nyfikenhet inför ämnet. 

 

Sedan vill jag även förklara att jag innan påbörjandet av undersökningen redan gjort ett 

ställningstagande gällande matematikundervisningen. Och det är att variation i undervisning 

är viktigt, därför är den första frågeställningen ställd som den är. Detta har även påverkat det 

urval som gjorts till undersökningen (för vidare förklaring se urval 5.3 och metoddiskussionen 

7.4). 

 

I Nationalencyklopedin
2
 beskrivs ordet variation som något som förändras med tiden, idag 

används ordet oftast för att beskriva en omväxlande situation. I denna undersökning innebär 

en varierad matematikundervisning en undervisning som varieras mellan olika praktiska 

moment och de mer teoretiska. Exempel på detta kan vara uppgifter där eleverna ges 

möjlighet till att problematisera sina erfarenheter eller uppgifter som löses i en traditionell 

lärobok.  

 

Vidare kommer det i undersökningen förekomma kopplingar till elevers lust inför matematik. 

För att förtydliga min innebörd av detta ord har jag även här tagit del av 

Nationalencyklopedins
3
 förklaring av ordet lust. Förklaringen till ordet lust är följande; lust 

kan en människa känna inför något som skulle vara tillfredställande eller nöjesfyllt för 

honom/henne. Lust kan även vara ett tillstånd som ger upphov till en känsla som ger glädje 

eller är tillfredställande. Nationalencyklopedin ger exempel på lust såsom en människas 

matlust, livslust och arbetslust. Begreppet lust kommer i denna undersökning handla om 

elevers nyfikenhet och motivation i ämnet matematik. 

 

Ytterligare ett ord som behöver sin förklaring är ”laborativ undervisning”. Nationalen-

cyklopedin definierar begreppet ”laborativ undervisning” som en undervisning där pedagoger 

använder sig av praktiska experiment och försök. Vidare nämns även att termen har kopplats 

till John Deweys tankar om ”learning by doing”. Begreppet handlar om att undervisningen 

kombinerar teoretiska och praktiska uppgifter (Nationalencyklopedin, 1993, bd 12, s.49).  

                                                 
1
 Nationalencyklopedin, elektronisk, 2010-01-13 

2
 Nationalencyklopedin, elektronisk, 2009-11-10 

3
 Nationalencyklopedin, elektronisk, 2009-11-10 
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En annan förespråkare av laborativ matematik är Gudrun Malmer. Malmer har en gedigen 

yrkeserfarenhet inom det svenska utbildningsväsende, vilket har lett till att hon blivit utnämnd 

till hedersdoktor vid Göteborgs Universitet
4
. Gudrun Malmer (1999) anser att det är viktigt att 

barn får arbeta med konkreta och praktiska lösningar då de ger dem större möjlighet till att 

behålla sina informella lösningar, det vill säga de vardagliga lösningar, innan eleverna övergår 

till de mer konkreta lösningarna som återfinns i läroböckerna. Vidare skriver Malmer att barn 

lättare ökar sin förståelse om de får arbeta konkret och laborativt. Genom att arbeta på ett 

laborativt och undersökande sätt förklarar Malmer att eleverna ges möjlighet till att utveckla 

sina kunskaper och färdigheter i deras egen takt. 

 

I denna undersökning omfattas ”laborativ undervisning” av tillvägagångssätt där eleverna 

själva arbetar aktivt genom till exempel olika praktiska problemlösningar, experiment, 

laborationer, praktiskt arbete både enskilt och i grupp. Tillvägagångssätten skall hjälpa 

eleverna att utvidga och tillägna sig en förståelse inom ett specifikt matematiskt område. Det 

praktiska arbetet omfattas till exempel av problemlösningar, olika experiment samt 

laborationer. Material som ingår i det laborativa tillvägagångssättet omfattas här av saker som 

är konkreta tillexempel knappar, byggklossar, plockmaterial, mätinstrument, måttsaker såsom 

decilitermått och så vidare, även diverse spel ingår i denna grupp.  

 

Det sistnämnda som jag vill lyfta här under begreppsförklaringen är att i undersökningen 

kommer barn och elev användas synonymt med varandra.  

3.2 Lusten och motivationens betydelse för barns lärande 

 

Enligt Lpo- 94 (Skolverket, 2009) skall skolan arbeta på ett sådant sätt så att eleverna får en 

social gemenskap där de kan känna sig trygga och viljan och lusten till att lära sig främjas. 

Lärarens roll är mycket betydelsefull när ett barn börjar skolan, han/hon skall skapa en trygg 

och positiv tillvaro där barnen känner sig välkomna och trygga. Med ett positivt 

förhållningssätt mellan lärare och elev skriver Kullberg (2004) att läraren kan hjälpa elever att 

fokusera sin energi på rätt saker. Exempelvis kanske en elev kommer trött, hungrig eller 

ledsen på grund av olika saker till skolan. Om läraren först lyssnar, förstår och hjälper eleven 

genom att se helheten i dennes tillvaro, kan eleven senare lägga sin energi på rätt saker, 

nämligen det som undervisningen skall handla om. Vidare skriver Kullberg att ett positivt 

bemötande ökar människans självförtroende vilket leder vidare till att lusten för att lära sig 

ökar.     

 

Som nämnts ovan tyder mycket på att det är lusten som bör finnas när ett barn skall lära sig 

nya saker, detta är något som sammanställts i en rapport av Skolverket mellan åren 2001-2002 

(2003). Rapporten handlar om elevers lust till ämnet matematik, tanken med undersökningen 

var att studera hur lärare gör för att väcka och hålla elevers lust till lärande vid liv. Mycket 

tyder på att barn i de tidiga skolåren har stor lust och nyfikenhet inför ämnet matematik, men 

att detta vid högre ålder avtar mer och mer.  

 

Att ha lust inför något kan givetvis innebära många olika saker, innebörden skiftar även 

beroende på vem du är. Lust kan för många vara ett tillstånd då du känner stort engagemang, 

intresse för något, glädje och motivation inför något specifikt (Kullberg, 2004). Vidare kan 

lust beskrivas som ett tillstånd då hela individens involveras, både känslomässigt, 

                                                 
4
 Muntlig kommunikation med Gunnar Nilsson, 2009-12-17 
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intellektuellt och socialt (Skolverket, 2003). Det gemensamma för de flesta av oss när det 

gäller att tillägna sig ny kunskap är att vi vill känna lust. Utan lust blir ingenting särskilt 

intressant. Det är oerhört viktigt att barn i alla åldrar känner lust inför ämnet matematik då de 

skall utveckla goda och hållbara strategier i ämnet samt tillägna sig kunskaper som de skall ha 

nytta av resten av sitt liv. Enligt kursplanen i matematik (Skolverket, 2002) så att skall alla 

elever ges möjlighet till att utveckla matematiska kunskaper som de senare har användning i 

det samhälleliga livet. De skall utveckla kunskaper som behövs i det vardagliga livet. 

 

Att hjälpa eleverna att finna sin motivation och lust inom matematik är inte alltid ett lätt 

uppdrag för en lärare eftersom det finns många som tycker att matematik är ett svårt och 

komplicerat ämne. Alla barn som kommer till skolan har redan förväntningar med sig om vad 

skolmatematik innebär. Nilsson (2005) skriver att dessa förväntningar grundar sig på 

föräldrars tidigare erfarenheter, samhällets tolkningar samt lärarens syn på ämnet matematik. 

Förväntningarna och de tidigare erfarenheterna kommer sannolikt att påverka undervisningen 

på något sätt. Även Skolverket (2003) skriver om hur lätt det är att vuxna människor överför 

sina negativa erfarenheter till kommande generationer. Här har lärare en stor och viktig roll 

när det gäller att göra undervisningen meningsfull så att lusten väcks och hålls vid liv. Likaså 

är arbetet mellan skola och hem oerhört viktigt, föräldrarna måste känna sig delaktiga. 

 

Tidigare nämndes att det enligt Skolverket (2003) är fler yngre barn som känner lust inför 

ämnet matematik än de något äldre barnen. Detta är något som kan bero på att lärare i de 

tidigare åren arbetar mer utifrån elevernas egna erfarenheter. Genom att utgå ifrån elevernas 

erfarenheter leder det till att de först skapar sig förståelse inom matematiska begrepp innan de 

övergår till mer symbolliknande lösningar. Undervisningen baseras på ett konkret innehåll 

och varierande arbetssätt, det vill säga en mer informell matematik. Enligt Skolverket (2003) 

tycks lärarna ha fler medvetna strategier i sin undervisning för att skap ett lustfyllt lärande än 

vid de senare årskurserna. Ju högre upp i årskurserna eleverna kommer desto mer 

läroboksstyrd tycks undervisningen bli. Att stora delar av undervisningen utgörs av en 

lärobok visar även TIMSS
5
 (Skolverket, 2008a) rapport visar på. Enligt rapporten bedriver 

Sverige en mer enskild undervisning utifrån lärobok jämfört med andra länder som deltagit i 

undersökningen. TIMSS visar också på att Sverige har färre antal timmar i matematik, störst 

skillnad är de i årskurs 4, jämfört med andra deltagande länder.  När elever, enligt Skolverket 

(2003), arbetar enskilt i läroboken, handlar räknandet då oftast om att räkna så mycket som 

möjligt på så kort tid som möjligt. Uppgifterna handlar då mer om färdighet än om förståelse 

vilket riskerar att elevernas lust avtar. Det visar att lust och förståelse är två komponenter som 

hänger tätt ihop, ingen förståelse ingen lust (Skolverket, 2003).  

 

Det allra viktigaste när det gäller att bevara sin lust inom ämnet matematik är att personen i 

fråga känner att han/hon har lyckats med uppgiften samt skapat sig en förståelse kring 

området. Detta är viktigt eftersom det leder till en ökad självtillit vilket i sin tur främjar en 

ökad nyfikenhet till att vilja lära sig nya saker (Skolverket, 2003). För att bevara elevers lust 

inom matematik bör därmed undervisningen varieras på ett sätt där uppgifterna är i rätt nivå 

med elevernas kunskaper och förmågor. Uppgifterna skall kännas tilltalande och motiverande, 

men även utmanande så att eleverna ständigt känner att de lyckats med något som de inte 

tyckte var för lätt.  

                                                 
5
 TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study. TIMMS är en stor internationell studie 

gällande elevers matematik- och naturkunskaper.  
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3.3  Vikten av variation i undervisningen 

 

Ahlberg (1995) skriver att många barn som precis börjat skolan tycker att det är jätteroligt att 

räkna i sin matematikbok. Författaren skriver att detta kan vara nyhetens behag och som 

efterhand riskerar att övergå i en känsla där eleverna känner otillräcklighet och tvång. Där 

räknandet inte längre ger någon lust utan att det istället handlar om att räkna så mycket som 

möjligt på så kort tid som möjligt. Enligt Skolverket (2008b) kan det som lärare vara svårt att 

erbjuda eleverna olika strategier i räknandet om man i undervisningen väljer att utgå ifrån en 

bestämd lärobok. Detta innebär en svårighet då barnen behöver erbjudas olika strategier för 

att så småningom finna sitt egna sätt att hitta generella strategier. Ofta är det så att 

läroböckerna inte alltid tar upp olika beräkningsalternativ, samtidigt kan beräkningarna 

beskrivas på ett svårt sätt. Följden blir då att barnen lär sig felaktiga strategier som befästs 

mer och mer under utbildningens gång. Vidare skriver Skolverket att genom användandet av 

endast lärobok i undervisningen blir eleverna mer utlämnade till sig själva, de får ingen 

möjlighet till att bli medvetna om huruvida de använder rätt strategier eller inte när de löser 

sina uppgifter. Enligt Skolverket (2003) behöver detta inte betyda att lärobok är ett dåligt 

alternativ i undervisningen bara den används på rätt sätt. Det görs genom att läraren ställer sig 

frågor som varför och hur den skall användas, samt att dess innehåll är kopplat till kursplanen 

i matematik. Det handlar alltså inte om att läroboken inte skall användas.   

 

Många lärare säger att läroboken är styrande i deras undervisning, därför är det extra viktigt 

att läromedlet väljs med omsorg så att de stämmer överens med de mål som eleverna skall 

uppnå genom sin skolgång (Skolverket, 2003). Det är således viktigt att läroboken inte styr 

undervisningen utan istället blir ett hjälpmedel annars tenderar barn att uppfatta matematik 

som något som endast sker genom en lärobok. Matematik blir då ett tyst och enskilt ämne 

som det egentligen inte alls behöver vara. Det leder även vidare till att barn inte ser matematik 

som ett redskap som de kan dra nytta av i sin vardag (Ahlberg, 1995). Att se matematiken 

som ett redskap är en viktig aspekt i undervisningen enligt kursplanen i matematik 

(Skolverket, 2002).  

 

I undervisningen är det viktigt att läraren tar del av barnens tidigare erfarenheter i matematik, 

såsom de kunskaper som barnen tillägnat sig genom lek och samvaro med andra innan de 

började skolan. Att undervisningen bör utgöras av elevernas tidigare erfarenheter är också 

något som stärks av Skolverket (2008b). Ahlberg (1995) skriver att elevernas tidigare 

erfarenheter skall utgöra grunden i matematikundervisningen så att lärare på ett mer 

meningsfullt sätt kan knyta ihop vardagsmatematiken med skolmatematiken. Kopplingen 

mellan skolans matematikundervisning och elevernas vardagsmatematik är också något som 

stärks av Lpo-94 (Skolverket, 2009). Malmer (1990) påpekar vikten av att låta barnen hålla 

kvar sina informella kunskaper, det vill säga vardagskunskaperna, så länge som möjligt innan 

de går över på de mer formella symbolerna som oftast finns i läroböckerna. Vidare framhäver 

Malmer vikten av att arbeta laborativt och undersökande, då detta hjälper eleverna att fortsätta 

med sina informella lösningsstrategier. Laborativ och undersökande arbetssätt är alternativ 

som hjälper läraren att ta reda på sina elevers kunskaper utan att enbart använda sig av 

läroboken i undervisningen. Utan sådana aktiviteter kan du som lärare inte lyssna och 

diskutera med dina elever och då inte heller komma fram till deras faktiska kunskaper inom 

olika områden (Ahlström, R, Bergius, B, Emanuelsson, G, Emanuelsson, L, Holmquist, M, 

Rydstedt, E & Wallby, K, 1996). 

 

Uppdraget som lärare är som tidigare nämnts att erbjuda våra elever en varierad undervisning 

(Skolverket, 2009), detta för att varje människa har olika behov och sätt för att lära. Genom 
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en varierad undervisning kan även elevernas lust och motivation väckas och hållas vid liv 

jämfört med en ensidig och enskild räknande i matematikboken. Lusten och motivationen är 

avgörande faktorer i barns lärande (Skolverkets, 2003).  

 

För att lärare skall kunna uppnå till uppdraget som Skolverket gett dem måste han/hon göra 

medvetna och didaktiska val, detta skall göras utifrån de didaktiska frågorna; vad? varför? och 

hur? De didaktiska frågorna skall visa syftet med själva undervisningen. Vad innebär; vad är 

det eleverna skall lära sig. Varför innebär; vikten av tillägnandet av kunskaperna och i vilket 

sammanhang det skall ingå. Hur innebär; på vilket sätt skall eleverna tillägna sig kunskaperna 

(Rydstedt & Trygg, 2005). Genom att inta en medveten och reflekterande roll underlättar 

läraren för sig själv i sitt arbete och på det viset kan han/hon lättare uppnå till sitt uppdrag.   

3.4 Hur kan undervisningen varieras? 

 

För att erbjuda eleverna en varierad undervisning kan lärare utgå ifrån flera olika 

tillvägagångssätt i undervisning. Ju fler tillvägagångssätt som erbjuds desto större chans blir 

det att barnen ser matematikens spännande sidor, samt att de hittar sitt sätt att tillägna sig en 

ökad förståelse kring ett område (Rydstedt & Trygg, 2005). Nedan kommer olika 

tillvägagångssätt presenteras närmare, även färdighetsträning finns med då detta är ett område 

som enligt Löwing och Kilborn (2003) är oerhört viktigt när det gäller elevers fortsatta 

kunskapsutveckling inom matematik. 

3.4.1 Laborationer 

 

Malmer (1999) framhäver vikten av att arbeta laborativt. Vidare skriver Malmer att det är inte 

endast lusten och motivationen som ökar med ett laborativt arbetssätt, utan genom att låta 

eleverna arbeta laborativt ökar även deras förståelse inför olika matematiska områden. Detta 

är också något som lyfts fram i våra styrdokument (Skolverket, 2009). Skolan har till uppgift 

att främja ett livslångt lärande och då krävs det att eleverna har tillägnat sig en förståelse inför 

matematiken. Vilket Malmer (1999) påpekar att eleverna får om de arbetar konkret och 

varierat med matematik. Vidare skriver författaren att barn behöver göra och pröva för att 

konkret förstå ett händelseförlopp. Ibland räcker det inte med en gång, utan eleverna behöver 

testa ett flertal gånger innan förståelsen riktigt finns där.   

 

I den laborativa undervisningen skall materialet som används ses som ett hjälpmedel och som 

ett extra stöd i elevers lärande, det innebär inte att det är materialet i sig som ger eleverna en 

ökad förståelse (Rydstedt & Trygg, 2005). Istället skriver Nilsson (2005) att det är processen i 

arbetet som kan hjälpa eleverna till en ökad förståelse inför ett matematiskt problem. 

Författaren skriver att en ökad förståelse kommer då eleverna genom arbetes gång ges 

möjlighet till att brottas med sina egna och andras tankar. Samt att de ges möjlighet till att 

vrida och vända på problemet tills de finner en lösning. Även Löwing och Kilborn (2002; 

2003) skriver att laborativt material är ett hjälpmedel när eleverna skall öka sin förståelse men 

att det inte är materialet i sig som leder till förståelsen utan att det är själva tillvägagångs-

sättet. Vidare skriver de om att matematik handlar om att eleverna skall kunna generalisera 

och finna mönster och lösningar även om det inte alltid går att konkretisera. Därför förklarar 

författarna att det är viktigt att laborativa hjälpmedel inte tar överhanden. Författarna skriver 

att laborativa hjälpmedlen är bra till en början men bör efterhand släppas så att barnen kan 

tillämpa en generalisering istället. Oavsett vad som skall göras eller hur eleverna skall gå 

tillväga är det lärarens uppgift att klargöra syftet med en konkretisering för eleverna så att 
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arbetet inte endast handlar om en aktivitet där eleverna sysselsätts just för stunden (Löwing & 

Kilborn, 2002).  

 

Enligt Malmer (1999) är det oftast så att många lärare anser att arbeta med konkreta och 

laborativa material är något som endast passar i de lägre åldrarna och hos de svaga eleverna. 

Något som kan leda till att arbetssättet status minskar. Malmer skriver att detta kan vara en av 

orsakerna att det minskar desto högre upp i årskurserna eleverna kommer. Rydstedt och Trygg 

(2005) skriver att alla elever behöver få möjlighet till att växla mellan de två aspekterna; det 

konkreta och det abstrakta, oavsett ålder. Undervisningen bör växla mellan de två aspekterna 

till och från eftersom eleverna stundtals klarar av att lösa uppgifter direkt i det abstrakta men 

vid svårare och större utmaningar kan de behöva återgå till det konkreta tillvägagångssättet. 

3.4.2 Kommunikation  

 

Det är inte endast göra och pröva som är det viktiga i en varierad undervisning, något som 

eleverna också skall utveckla kunskaper inom är den kommunikativa delen (Skolverket, 

2002). Kommunikation är en viktig aspekt i en människas lärande. Utan språket kan barnen 

inte förklara hur de tänker och därför bör de ges möjlighet till att utveckla sina kommunik-

ativa färdigheter inom ämnet matematik. Genom språket utvecklar eleverna inte bara 

matematiska begrepp utan de blir även medvetna om sitt eget och andras kunnande 

(Skolverket, 2003; Skolverket, 2008a). 

 

Många gånger då lärare frågar hur eleverna har tänkt i en viss uppgift, blir svaret ”vet inte” 

(Malmer, 1999). Malmer förklarar att detta kan bero på barns bristande ordförråd när det 

gäller matematik. Därför är det viktigt att vi i undervisningen hjälper eleverna med att utvidga 

deras ordförråd. Genom att låta barnen förklara hur de tänker blir deras tankar inte bara ett 

verktyg för läraren i undervisningen utan även för eleverna själva (Ahlström et al, 1996). Det 

är viktigt att läraren är oerhört konsekvent i språket, att han/hon använder sig av ett 

matematiskt korrekt språk. 

 

Kommunikationen sker givetvis inte endast mellan lärare och elev utan även sinsemellan 

elever till exempel i form av olika gruppaktiviteter. För att en kommunikation som sker 

mellan olika elever skall bli meningsfull krävs att det finns en samverkan mellan eleverna där 

alla tillåts att delta och får utbyte av kommunikationen (Löwing & Kilborn, 2002). Ytterligare 

en aspekt som är viktig i och med gruppaktiviteter är förmågan att kunna lyssna engagerat på 

varandra, något som barnen behöver träna sig på. Ett aktivt lyssnande kan få eleverna att ta 

del av andras tankar lösningar och därmed även kunna utvidga sina egna tankar (Ahlström et 

al, 1996).  

   

Kommunikation sker inte endast genom den muntliga delen utan kan även ske genom 

skrivandet. Genom att exempelvis låta barnen skriva loggbok/dagbok kan de föra ner sina 

problemlösningar, förklaringar och tankar kring en specifik uppgift. Läraren kan följa elevens 

tankegångar vilket är en viktig utgångspunkt i undervisningen (Ahlström et al, 1996). 

Ytterligare en form av kommunikation som Löwing och Kilborn (2002) skriver om är den 

kommunikationen eleverna får genom att lösa uppgifter i läroboken. Det vill säga genom att 

läsa sig till vad det är som efterfrågas i en uppgift. Författarna skriver att denna form av 

kommunikation kräver en viss läsfärdighet vilket inte alltid är lätt att uppnå då läroböcker 

innefattas av ett svårare språk än vad eleverna är vana vid.   
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Till sist skriver även Löwing och Kilborn (2002) att det även finns en inre kommunikation 

hos varje elev. Denna inre kommunikation handlar om att eleverna bearbetar och reflekterar 

den information som de tillägnat sig genom de övriga kommunikationssätten som nämnts 

ovan.  

3.4.3 Problemlösning 

 
Oftast arbetar skolan med problemlösning i olika gruppkonsultationer då detta är ett bra sätt att 

låta barnen samarbeta och kommunicera samtidigt som de kan ta del av varandras kunskaper. 

Genom att arbeta med olika problemlösningar i grupper ges eleverna möjlighet till att 

diskutera matematik. Samtidigt kan de även visa hur de menar genom direkt handling då inte 

språket räcker till (Malmer, 1990). Arbete i grupp ökar den språkliga medvetenheten eftersom 

barnen måste förklara, argumentera, reflektera och lyssna på varandra (Malmer, 1996; 

Nilsson, 2005). Reflektion hjälper eleverna att utveckla en djupare förståelse. Vilket i sin tur 

leder till ett ökat självförtroende och en utvecklad självtillit inom området matematik. Likaså 

ökar elevens medvetenhet om sitt eget tänkande då de tvingas förklara och lyssna på andra 

(Ahlström et al, 1996).  

 

En negativ aspekt med grupparbeten är dock att eleverna arbetar olika fort, det är inte alltid 

alla hinner tänka klart själva (Nilsson, 2005). För att motverka problematiken är det viktigt 

hur grupperna bildas. Aspekter som bör finnas med är antalet elever i varje grupp samt hur de 

arbetar tillsammans. Om gruppen fungerar bra kan eleverna utveckla sitt eget tänkande och 

språkliga förmåga. 

 

Wistedt och Martinsson (1996) har gjort en undersökning som styrker att barn lättare löser 

problembaserade uppgifter i grupp än individuellt. De skriver att i gruppen utgör varje elev en 

del av en helhet. Elevernas tidigare erfarenheter blir ett hjälpmedel när de tillsammans skall 

lösa problem. Författarna tar upp ett exempel där eleverna skall dela en bräda i tre lika stora 

delar. Barnen tragglar och diskuterar och slutligen kommer de fram till att de praktiskt kan 

utföra uppgiften men när de kommer till den mer teoretiska delen finns det inget slut. Det 

slutar hela tiden på 33 någonting. Författarna berättar att eleverna genom sina diskussioner 

har tillägnat sig en djupare förståelse jämfört med vad de hade fått på egen hand.  

 

När innehållet i undervisningen är att arbeta med problemlösningar är det viktigt att eleverna 

ges möjlighet till att jämföra och reflektera över olika tillvägagångssätts likheter och skill-

nader. Genom jämförelsen vidgas deras förståelse om varför det ibland är bättre respektive 

sämre att använda sig av de olika strategierna (Star, 2008). Vidare skriver Star att eleverna 

tenderar att få det svårare att lösa generella problem om de endast fått lära sig en metod när 

det gäller att lösa problem, detta var även något som togs upp i Wisteds och Martinssons 

(1996) artikel. Det hjälper inte om läraren visar eleverna olika tillvägagångssätt enskilt utan 

poängen är att de skall få se ett flertal lösningar sida vid sida, det är då de kan jämföra dem 

sinsemellan. Det är själva jämförelsen mellan de olika lösningarna som hjälper eleverna att 

vid senare tillfälle kunna plocka fram sin repertoar när det gäller att lösa generella problem 

(Star, 2008). 

3.4.4 Färdighetsträning 

 

Löwing och Kilborn (2003) skriver att barn behöver träna sina färdigheter inom matematik 

Författarna drar paralleller till läsningen. De skriver att när barn skall lära sig läsa lär de sig 

först att koda av därefter bygger de upp sina kunskaper så att de tillslut kan träna upp ett flyt i 
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läsningen. Författarna skriver att det är precis likadant med matematikkunskaper också. Först 

behöver barn kunskaper inom området taluppfattning och sedan behöver de öva dessa 

grundläggande färdigheterna om och om igen för att tillslut automatisera dessa och få ett flyt i 

sin matematik. Löwing och Kilborn definierar matematikkunskaper som två olika delar, där 

den ena delen är kompetensen, det vill säga förståelse inom ett område och den andra delen är 

färdigheten, det vill säga kunskapen om hur du kan lösa ett ”problem”. Vidare förklarar 

författarna att det är viktigt att matematikundervisningen tar hänsyn till de båda aspekterna, en 

kombination av förståelse och färdighet ger barnen det bästa av det möjliga. 

 

Löwing och Kilborn (2003) skriver att det är viktigt att barn lär oss ”prata” matematik. De 

skriver dock att det inte endast handlar om att kunna samtala kring matematiken utan att 

eleverna även skall första matematikens uppbyggnad. Författarna drar vissa paralleller till hur 

människor gör när de skall lära sig kommunicera på ett nytt språk till exempel engelska. Att 

lära sig ett nytt språk handlar inte endast om ordkunskap utan det handlar även om att ha 

kunskap i meningsuppbyggnad samt om hur olika fraser fungerar. Likadant är det med 

matematiken. Genom att lärarna låter eleverna möta olika strategier och sedan diskutera dessa 

ökar elevernas förståelse och kunskap om hur de kan gå tillväga när de skall lösa olika 

”problem”. Barn behöver tillexempel lära sig strategier såsom den kommunikativa lagen 

(a+b= b+a) och den associativa lagen (a+b+c=a + (b+c) ). Om de kan tillägna sig kunskap om 

hur tal kan delas upp och omvändas kan de lättare välja strategier och därifrån öka 

möjligheten till att lösa uppgifter med svårare tal (Löwing & Kilborn, 2003).  

 

Ett exempel som eleverna behöver färdighetsträning inom är lilla och stora additionstabellen. 

Detta för att vid högre tal kunna använda sig av samma strategier när de skall lösa olika 

uppgifter. Löwing och Kilborn skriver att lilla additionstabellen bör med färdighetsträningen 

bli automatiserad. I början kan det vara bra om eleverna arbetar två och två eller i andra 

smågrupper med så kallade Winnetkakort. Korten fungerar på följande sätt; på en sida står det 

till exempel 3+6 och på andra sidan pappret står det 3+6=9. Den elev som frågar kompisen 

har svaret på sin sida vilket innebär att han/hon får ständig repetition i lilla additionstabellen. 

Eleverna turas om att ”förhöra” varandra. När de känner sig mogna testas de enskilt. En annan 

fördel med just denna övning är enligt författarna att det går att individualisera uppgifterna 

lättare, på det viset kan eleverna arbeta inom samma område men med olika svårighetsgrader. 

 

En viktig aspekt som Löwing och Kilborn (2003) lyfter inom området färdighetsträning är att 

eleverna måste få möjlighet till att se sina framsteg så att de hela tiden är medvetna om vad de 

klarar av och vad de behöver mer träning inom.   

3.4.5 Sammanfattning; hur kan undervisningen varieras? 

 

Som tidigare nämnts går det att läsa i Lpo-94 (Skolverket, 2009) att undervisningen bör 

varieras för att vi lättare skall kunna tillfredställa barnens olika behov och sätt att lära. Det hör 

inte bara vårt uppdrag till att vi skall variera undervisningen utan hittills tyder det mesta på att 

barns lust och nyfikenhet ökar med hjälp av en variation i undervisningen, jämförelsevis med 

ett enskilt arbete i läroboken. Om lärare varierar mellan olika tillvägagångssätt blir det lättare 

att utforma en bra och stimulerande miljö för eleverna där variationen leder till att lusten ökar. 

Ovan har nämnts ett antal olika sätt för hur lärare kan gå tillväga när de skall variera sin 

undervisning och givetvis finns det fler sätt, men det skulle kräva en än djupare undersökning 

för att studera det vidare vilket inte är syftet i denna undersökning.    
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4. Teoretiskt förhållningssätt  
 

Då undersökningen syftar till att ta del av verksamma lärares erfarenheter av en varierad 

matematikundervisning har jag valt att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet. 

4.1 Hur lär sig barn? 

 

Det sociokulturella perspektivet grundar sitt lärande på att lärandet sker i interaktion med 

varandra. Det är samspelet mellan människor som står i centrum. Grundidén härstammar 

ursprungligen får Lev Vygotskijs idéer, nämligen att vi lär av varandra. Det är genom 

interaktionen och samspelet med andra som individen tillägnar sig nya kunskaper och 

färdigheter (Säljö, 2003). 

 

Viktigt att påpeka ur ett sociokulturellt perspektiv är att barn inte enbart lär sig genom skolans 

undervisning utan att lärandet även sker i samspel med dess omgivning (Säljö, 2003). 

Författaren skriver att vår kultur och miljö därmed har en stor inverkan i hur en människa 

utvecklas som individ. I ett sociokulturellt perspektiv är det framförallt kommunikationen 

mellan olika parter som är det viktiga.  I ett samspel kan eleverna ta del av inte bara lärarens 

tankar och synsätt utan även av sina kamraters. Genom att utbyta tankar och idéer med 

varandra ökar elevernas egen medvetenhet om området i sig (Säljö, 2003). Även Vygotskij 

(1999d) framhäver att kommunikationen har en stor betydelse när en människa skall samspela 

med en annan människa. Han skriver att i samspelet med andra lär vi känna oss själva, vi 

lyssnar och iakttar andra och på det viset blir vi medvetna om oss själva och vårt tankesätt.   

 

Enligt Vygotskij (1999a) drivs barn av ett inneboende behov av att vara i ett med sin 

omgivning, eftersom människor utvecklas i samspel med andra har dess sociala miljö en stor 

påverkan i utvecklingen. För att en utveckling skall ske bör pedagogen, enligt Vygotskij 

(1999b), utgå ifrån barnets tidigare erfarenheter, behov och intressen. En undervisning som 

utgår ifrån elevers intressen och behov leder till att de själva blir aktiva i sin inlärning, 

ytterligare en viktig aspekt är att eleverna känner en personlig angelägenhet om det som 

undervisas, så att de kan använda kunskaperna i sitt vardagsliv. 

 

Vygotskij framhäver en annan viktig aspekt när det gäller elevers lärande och det är att 

människor lär sig bäst genom att själva vara aktiva i lärandet, vilket är något som kan kopplas 

till ett begrepp som Vygotskijs föregångare Dewey blev känd för, begreppet är ”learning by 

doing” (Lindqvist, 1999). Både Vygotskij och Dewey anser att barn bör få möjlighet till att 

experimentera och aktivt pröva sig fram i undervisningen. Enligt Lindqvist vill Vygotskij att 

det skall råda en ”handlingens skola”. Författaren skriver vidare att både Vygotskij och 

Dewey framhäver att det bör finnas ett samband mellan skolans undervisning och det verkliga 

livet eleverna lever.  

 

Som nämndes ovan skriver Vygotskij att människor lär sig bäst genom att själva vara aktiva i 

sin inlärning. Ett tillvägagångssätt som Vygotskij (1999c) framhäver som viktigt i barns 

inlärning är leken.  Enligt Vygotskij tränar barn sina färdigheter och förmågor igenom leken, 

det är framförallt med hjälp av kommunikationen detta sker. Vidare skriver Vygotskij att 

leken främjar barns sätt att tänka och bli medveten om det som händer i deras omgivning.  

Både Dewey och Vygotskij skriver att genom leken tillägnar sig barnen kunskaper om det 

vardagliga livet som de sedan kommer att behöva i framtiden (Lindqvist, 1999). 
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Ytterligare ett begrepp som har en stor inverkan på dagens undervisning är begreppet ”den 

närmaste utvecklings zonen”, vilket Vygotskij myntat (Vygotskij, 1999d, s.269). Innebörden i 

begreppet kan förklaras på följande sätt; det är ett område som ligger lite över barnets egna 

kognitiva förmåga och inom detta område kan barnet med stöd, hjälp och uppmuntran från en 

mer erfaren person lösa en uppgift. Uttrycket handlar om; att det ett barn klarar idag med 

hjälp kan han/hon klara själv i morgon (Vygotskij, 1999d). Med stöd ifrån en mer erfaren 

person, såsom läraren eller någon annan kamrat, kan barnen med hjälp av imitation utföra 

handlingar som stäcker sig långt utifrån den egna förmågan.  
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5. Metod 
 

Under denna rubrik kommer undersökningens förhållningsätt och metod att beskrivas. Vilket 

urval som gjorts samt en beskrivning av de etiska principerna som jag utgått ifrån. Utöver 

detta kommer även en redogörelse om hur genomförandet gick till väga, samt om 

undersökningens analys, tillförlitlighet/reliabilitet och giltighet/validitet. 

5.1 Val av metod 

 

Det är syftet till undersökningen som avgör vilken metod undersökaren skall använda sig av. 

Om syftet är att ta reda på hur ofta, hur många eller hur vanligt någonting är blir 

undersökningen kvantitativ. Om syftet istället är att förstå och sätta sig in i andra människors 

upplevelser blir det en kvalitativ undersökning (Trost, 2001). 

 

Då intresset med undersökningen var att ta del av lärarnas erfarenheter kring en varierad 

matematikundervisning ansåg jag att ett kvalitativt förhållningssätt lämpade sig allra bäst. Ett 

kvalitativt förhållningssätt innebär att undersökaren är intresserad av att förstå, tolka och finna 

mönster utifrån innehållet i respondenternas svar, intresset ligger i att studera respondenternas 

uppfattningar och tolkningar snarare än att förklara det som framkommit (Holme & Solvang, 

2001; Trots, 2001). 

 

Vidare innebär ett kvalitativt förhållningssätt att undersökaren är flexibel i sitt genomförande. 

Detta då det ibland uppkommer nya riktningar i undersökningen som gör att undersökaren 

kan behöva förändra eller omstrukturera sitt upplägg (Holme & Solvang, 2001) . En kvalitativ 

undersökning har ingen rak väg att gå jämfört med den kvantitativa där mängden data skall 

samlas in. Vidare skriver Holme och Solvang att det ibland kan krävas att fråge-

formuleringarna ändras eller att det läggs till nya. Även tillvägagångssättet bör vara flexibelt, 

som undersökare är det bra om du kan återkomma till dina deltagare vid eventuella 

tveksamheter. Ytterligare en viktig aspekt när det gäller den kvalitativa delen är att under-

sökaren innan påbörjandet av undersökningen är klar med vilka egna förutfattade meningar 

han/hon har, då dessa annars tenderar att påverka tolkningen av resultatet (Holme & Solvang, 

2001). 

   

Det finns olika tillvägagångssätt inom en kvalitativ undersökning. Den vanligaste metoden är 

intervju, men kan även utföras genom self report, observationer, teckningar, skrivna svar och 

historiska dokument. Genom tillvägagångssätten kan undersökaren komma fram till männis-

kors uppfattningar kring ett specifikt område. För att ta reda på lärarnas erfarenheter kring en 

varierad matematikundervisning valdes en self report som tillvägagångssätt. 

5.2  Self Report som tillvägagångssätt 

 

Då undersökningen ämnade attta del av verksamma lärares erfarenheter kring en varierad 

matematikundervisning passade metoden Self report väl in. Self report är en kvalitativ 

datainsamlingsmetod, så kallade skriftliga intervjuer. Enligt Davidsson (2006) får de som 

medverkar i undersökningen skriva en berättelse, uppsats eller rita en bild kring fenomenet i 

sig, vilken sedan analyseras av undersökaren. 
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Davidsson (2006) skriver att fördelen med self report är, jämfört med intervju, att 

respondenterna har möjlighet till att i lugn och ro kunna fundera och reflektera över 

frågan/frågorna i sig utan att stressa fram ett svar, vilket kan ske under en vanlig intervju då 

intervjuaren omedvetet kan skynda fram svaren eller påverka den som blir intervjuad. 

 

Till skillnad från en intervju kan undersökaren inte ställa några följdfrågor till de 

medverkande därför är det av stor vikt att frågeställningarna formuleras på det sådant sätt så 

att det är den tillfrågades erfarenheter, uppfattningar eller upplevelser som kommer i fokus. 

Ytterligare en viktig aspekt när det gäller self report är att respondenterna blir informerade om 

att det är viktigt att denne tar sig tid till att svara så utförligt och noggrant som möjligt 

eftersom undersökaren inte har någon möjlighet att komplettera med ytterligare frågor.  

 

Valet att använda mig av self report som metod berodde till största del på att jag ansåg att 

deltagarna skulle ge mig mer genomtänkta och genomarbetade svar än vad de förmodligen 

hade gett mig vid en intervju. Vid en intervju hade de med största sannolikhet kunnat känna 

sig påverkade av mina tankar och funderingar. En nackdel med metoden är att undersökaren 

inte ges någon möjlighet till att ställa följdfrågor till sina respondenter, vilket skulle kunnat 

göras vid en intervju.  

 

Att få alltför knapphändiga svar var inget som oroade mig istället vägde det positiva med 

metoden över, vilket var att respondenterna slapp avsätta tid i deras redan stressade arbetsliv. 

Nu fick de svara på frågorna i lugn och ro när de kände att det passade dem själva. 

5.3 Urval 

 

Då intresset i undersökningen var att ta del av verksamma lärares erfarenheter snarare än att få 

en representativ bild inom en varierad matematikundervisning valde jag att vända mig till 

lärare som jag tidigare träffat under mina verksamhetsförlagda utbildningar. Jag valde att 

vända mig till de lärare som innan visat ett stort intresse och engagemang för matematik. 

Först kontaktades rektorn på en av mina verksamhetsförlagda skolor och jag fick lov att 

komma till ett arbetsplatsmöte. Där förklarades mitt ärende sedan valde jag att tala med de 

lärare som jag visste hade ett stort intresse för matematik och ansåg att variation i matematik-

undervisningen var viktig.  Av de lärare som jag talade med valde sex stycken att delta i 

undersökningen. Därefter kontaktades ytterligare en skola på samma sätt som den första. På 

den andra skolan visade fem lärare intresse för att delta i undersökningen. En tredje skola 

kontaktades, på liknande sätt som ovan. Där visade en lärare intresse i att delta i under-

sökningen. Totalt ställde tolv lärare upp som deltagare i undersökningen. När insamlingen av 

Self reporten gjordes var det tre deltagare som inte lämnade in sina svar, därmed fick 

undersökningen ett bortfall på tre deltagare. 

 

Lärarna arbetar alla i en och samma kommun men på tre olika skolor. Två av skolorna är 

mindre och ligger på landsbygden, vi kan kalla dem skola 1 och 2. Den tredje skolan ligger 

inne i centrum och är relativt stor, den kallas för skola 3.  

 

Att välja lärare med stort engagemang och intresse för matematik kändes viktigt då detta kan 

hjälpa mig att få ett bredare och djupare resultat jämfört med lärare som inte har ett brinnande 

intresse för ämnet. Ytterligare en aspekt som kändes viktig att ta hänsyn till var att lärarnas 

yrkestid var varierande då olika antal år inom yrket kan ge ett rikare resultat när det gäller 

deras erfarenheter. Likaså valdes lärarna ut med tanke på att det skulle finnas skillnader i 

deras åldrar och kön, vilket också kan påverka så att resultatet blir bredare. En del av lärarna 
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arbetar inom de lägre åldrarna, det vill säga från förskoleklass till årskurs två, en del av dem 

arbetar med åldrarna mellan årskurs 3 och 6. Även denna aspekt är viktig då det tycks finnas 

en variation i hur lärare arbetar med matematik i de olika åldrarna. Nedan följer en 

genomgång av mina deltagare, namnen har ersatts av fiktiva namn. 

 

Lärare A: Är 35 år. Lärarutbildning grundläggande svenska, matematik och engelska. Har 

arbetat som lärare i 5 år. Arbetar på skola 3 i årskurs 5. 

 

Lärare B: Är 54 år. Förskollärarutbildning i botten, vidareutbildat sig inom pedagogik, 

specialpedagogik, grundläggande matematik, NO-teknik, grundläggande svenska Läs och 

skriv, handledarutbildning samt en magisterexamen i Lärande. Har arbetat som lärare i 33 år, 

varav 19 år med 6-åringar samt 14 år med barn i åldrarna 6-12 år. Arbetar på skola 3 i årskurs 

1. 

 

Lärare C: Är 44år. Har sv/so utbildning 1-7, har pratat sig samman kollegan som ansvarar för 

den mesta matematikundervisningen. Har arbetat som lärare i 7 år på skola 3, arbetar nu i 

årskurs 3. 

 

Lärare F: Är 54 år. Lågstadielärarutbildning. Har arbetat som lärare i 30 år. Arbetar på skola 

2 i årskurs 3. 

 

Lärare G: Är 62 år. Utbildning ”småskollärare”. Har arbetat i 40 år i årskurserna 1 -4. Arbetar 

på skola 2 i årskurs 2.  

  

Lärare H: Är 60 år. Lågstadielärare med inriktning mot matematik och musik, kan därmed 

undervisa även på mellanstadiet. Har arbetat 37 år. Arbetar på skola 2 i årskurs 1. 

 

Lärare I: Är 49 år. Lågstadielärarutbildning. Arbetar i årskurserna 1-3. Har arbetat i 24 år 

som utbildad och några år som obehörig. Arbetar på skola 1 i årskurs 2. 

 

Lärare J: Är 46 år. Har en lågstadielärarutbildning. Arbetar just nu med matematik i årskurs 

4. Har arbetat i 23 år. Arbetar på skola 2. 

 

Lärare K: Är 43 år. Har ma/no/idrott utbildning 1-7. Arbetar i årskurserna 4-6. Har arbetat i 

10 år. Arbetar på skola 2 i årskurs 5-6. 

5.4 Etiska principer  

 

För att kunna bedriva en forskning på ett korrekt sätt bör undersökare/forskare ta del av 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). De etiska principerna finns till för att 

skydda undersökningsdeltagarna mot att forskaren kommer dem allför nära in på deras 

privatliv, likaså att deltagarna inte förödmjukas eller kränks på något vis. Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer delas upp i fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Med informationskravet menas att deltagarna till forskningen skall informeras av 

undersökaren så att de är införstådda med undersökningens syfte och hur den i stora drag skall 

genomföras. Undersökaren skall även informera deltagarna om att de ställer upp helt frivilligt 

och därmed närsomhelst kan avbryta deltagandet i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). 
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För att följa informationskravet samtalade jag med deltagarna och förklarade vad min 

undersökning skulle innefatta, hur tillvägagångssättet var tänkt samt att de deltog på egen 

frivillighet. Utöver detta delades även ett missivbrev (bilaga 1) ut i samband med self 

reporten.  Även missivbrevet innehöll information om undersökningen, syftet och tillväga-

gångssättet.  

 

Det andra kravet är samtyckeskravet. Med kravet menas att den deltagande själv har rätten att 

bestämma över sin medverkan, som nämndes ovan valde deltagarna att frivilligt ställa upp 

med sin medverkan i undersökningen. Om de deltagande till undersökningen är under 18 år 

skall deras vårdnadshavare ge sitt tillstånd till deltagandet i undersökningen genom en 

samtyckesblankett (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Någon samtyckesblankett är inget som behöver tas hänsyn till eftersom undersökningen utgår 

ifrån vuxna människor över 18 år.  

 

Nästa krav som skall tas hänsyn till är konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla deltagare 

och dess personuppgifter skall hanteras på ett sådant sätt så att ingen obehörig skall kunna ta 

del av informationen (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Då deltagarnas personuppgifter inte är av intresse i undersökningen kommer de inte heller att 

samlas in. Om det i undersökningen skulle behöva citeras eller liknande kommer deltagarnas 

namn att bytas ut mot fiktiva namn, så att det inte går att göra några kopplingar till vem de 

egentligen är.  

 

Det fjärde och sista kravet är; nyttjandekravet. Regeln handlar om att de insamlade 

uppgifterna endast skall användas för forskningens ändamål och får inte spridas för ett 

kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Syftet med undersökningen är att kunna ta del av lärarnas erfarenheter för att själv utvidga 

min repertoar. Den information som framkommer i och med undersökningen skall endast 

användas till min undersökning, därmed kan även det sista kravet tillgodoses. 

5.5 Undersökningens genomförande 

 

Innan undersökningen påbörjades valde jag att först fundera över mina tidigare erfarenheter 

kring matematikundervisning. Hur hade min egen matematikundervisning sett ut och hur har 

den påverkat mig? Vad hade jag sett under min verksamhetsförlagda utbildning? Hur har 

lärarutbildningen påverkat min matematiksyn? För att synliggöra mina tidigare erfarenheter 

och förutfattade meningar skrevs tankar och stödord ner kring ämnet matematik. Det som 

framkom var att min egen skolgång varit ganska monoton när det gäller ämnet matematik. 

Undervisningen utgjordes oftast av räknande i läroboken, vilket tycks vara ganska vanligt än 

idag. Det som jag själv upplevt genom min egen skolgång samt det som min verksamhets-

förlagda utbildning visat mig går inte riktigt hand i hand med den undervisning som lärarna 

på högskolan framhävt som viktig. Undervisningen på Högskolan har lett till att jag utvecklat 

kunskaper inom samt förstått vikten av en varierad matematikundervisning.  

 

Efter att tagit hand om mina förutfattade meningar kontaktades lärarna som givit sitt intresse 

till att delta i undersökningen. Jag träffade dem personligen och berättade om min under-

sökning och vad deras deltagande skulle innebära för dem. Därefter skedde kontakten via mail 

för att underlätta kommunikationen med deltagarna då de arbetar på olika skolor i kommunen. 
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Mailet innehöll både ett missivbrev (bilaga 1) och ett frågeformulär (bilaga 2). Deltagarna 

fick två veckor på sig innan de skulle sända tillbaka sina svar till mig. Valet att ge deltagarna 

två veckor kändes rimlig då en vecka ibland kan upplevas för kort samtidigt som ännu längre 

tid oftast leder till uppgiften skjuts upp. 

 

När tidsfristen gick ut skrevs varje respondents svar ut så att hanteringen av resultaten skulle 

blir mer lätthanterliga.  

5.6 Analys 

 

När en undersökare samlat in sina respondenters olika svar skall dessa sammanställas i ett 

resultat. Malmqvist (2006) skriver att det är bra om undersökaren redan tidigt i sin under-

sökning börjar fundera på hur han/hon tänkt gå tillväga med sin bearbetning detta för att inte 

överrumplas av mängden svar som kommer in.  

 

Vidare skriver Malmqvist om att det är viktigt att undersökaren går systematiskt tillväga, till 

exempel att först titta på helheten som sådan för att sedan arbeta vidare i detaljer. Även 

Holme och Solvang (2001) beskriver tillvägagångssättet när en skriven text skall analyseras. 

Liksom Malmqvist skriver författarna att helhetsanalys är ett av två sätt att analysera, det 

andra sättet är delanalys. En helhetsanalys innebär att texten först och främst studeras i sin 

helhet, därefter studerar undersökaren texten djupare för att finna likheter och skillnader 

mellan de olika respondenternas svar, därefter kategoriseras svaren in i olika teman 

(Malmqvist, 2006). Malmqvist skriver att teman uppstår när du som undersökare finner 

återkommande uppgifter hos deltagarnas svar. Ett sätt att tematisera svaren kan vara att utgå 

ifrån undersökningens frågeställningar (Malmqvist, 2006). Föra att underlätta och tydliggöra 

kategoriseringen kan det vara bra att färgkoda de olika teman som framkommit (Holme & 

Solvang, 2001; Malmqvist, 2006). Kihlström (2006a) hänvisar till Marton; att det viktigt att se 

att det är respondenternas svar som kategoriseras inte de själva som personer.    

 

För att skapa mig en helhetsbild av varje deltagares svar såsom Holme och Solvang (2001) 

påpekar valde jag först läsa igenom varje enskild respondents svar. Därefter arbetade jag 

strategiskt fram genom att bearbeta varje fråga för sig. Respondenternas svar delades in i två 

olika delar som hade sin utgångspunkt i undersökningens syfte. Genom analysens gång fann 

jag vissa återkommande saker som respondenterna beskrev i sina svar. För att få en 

överskådlig blick valde jag att systematisera svaren genom användandet av färgpennor, vilket 

Malmqvist (2006) påpekade som en förenkling. Varje svar som tillhörde ett tema fick en färg, 

därmed kunde jag efterhand lättare se de olika temana växa fram.  En del svar passade helt in 

på en viss kategori andra svar hamnade lite emellan kategorierna. De svar som inte hörde till 

ett konkret tema analyserades och placerades jag fann att de stämde väl in.   

 

De olika temana redogörs i resultatet och diskutera därefter i resultatdiskussionen. 

5.7 Tillförlitlighet och giltighet 

 

Då undersökningen genomförs med hjälp av en self report förklarar Davidsson (2006) att det 

är extra viktigt att vara tydlig i sina frågeställningar. Detta för att du som undersökare 

verkligen skall få svar på det som du tänker undersöka, och därmed öka studiens validitet det 

vill säga dess giltighet (Kihlström, 2006b). Undersökaren kan kontrollera studiens giltighet 

genom att ställa följande fråga; Kan jag visa att jag har undersökt det som jag har? 
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Ytterligare ett begrepp som undersökaren skall ta hänsyn till under studiens gång är dess 

reliabilitet det vill säga studiens tillförlitlighet. Är studiens resultat trovärdiga (Kihlström, 

2006b)? För att försäkra sig om att undersökningen har en hög reliabilitet kan undersökaren 

jämföra sin studie med liknande undersökningar, liknar resultaten varandra så har studien en 

hög reliabilitet. Det är vikigt att undersökaren ställer frågor till sig själv, tillexempel, är mina 

tolkningar troliga? För att blir ytterligare säkrare på studiens reliabilitet kan undersökaren låta 

någon annan undersöka samma område. Medbedömaren får då tillgång till beskrivnings-

kategorier och tillexempel svaren från self reporten. Om medbedömaren sammanställer svaren 

i samma kategorier som undersökaren själv så visar det på att studien har en god reliabilitet. 

För att ytterligare förtydliga beskrivningskategorierna är det vanligt att styrka dem med citat 

från undersökningsdeltagarna (Kihlström, 2006b).  

 

För att styrka undersökningens validitet (giltighet) var jag återigen noggrann med att fundera 

över mina egna förkunskaper och erfarenheter kring området så att dessa inte skulle 

påverkade mig i min tolkning av deltagarnas svar. Sedan har även återkoppklingar till syftet 

gjorts för att se så att undersökningen följer den linje som var bestämt från början.  Kihlström 

(2006b) beskriver vikten av att undersökningen är kommunicerbar med de tänkta läsarna, 

därför valde jag att vara extra noggrann när undersökningens teman arbetades fram. För att 

stärka reliabiliteten (tillförlitligheten) i undersökningen valdes citat ut från respondenternas 

svar så att de olika temana kunde förtydligas och få en djupare innebörd, vilket Kihlström 

(2006b) framhäver som viktigt. Genom användandet av citat ger detta läsaren en fördjupad 

bild av undersökningen och på så vis får undersökningen en ökad reliabilitet. 
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6. Resultat 
 

Resultatet i undersökningen har deltats upp i två delar. Den första delen omfattar lärarnas 

redogörelser om varför de tycker att det är viktigt med en varierad matematikundervisning. I 

den andra delen presenteras lärarnas beskrivningar om hur de går tillväga när de skall hjälpa 

eleverna att erövra matematikkunskaper samt vilka aktiviteter/hjälpmedel de använder sig av.  

6.1 Varför är det viktigt att variera matematikundervisningen 

 

Resultatet på lärarnas redogörelser om varför de tycker att det är viktigt med en varierad 

matematikundervisning har analyserats och blivit indelade i tre teman; Alla elever lär olika, 

Motivation och lust samt Att ge eleverna redskap. Vissa lärare beskriver alla tre områdena i 

sina redogörelser andra lärare skriver endast om vissa av områdena. Nedan följer en mer 

utförlig analys av respektive tema.  

6.1.1 Alla elever lär olika 

 

Gemensamt för alla respondenterna är att de anser att en variation i undervisningen är viktig 

för att kunna nå fram till alla eleverna då de lär på olika sätt. En annan aspekt som 

framkommer är att med en variation kan lärare lättare individualisera undervisningen, då ett 

arbetsätt inte passar alla. Flertalet av lärarna har skrivit om att det är viktigt att läraren varierar 

sin undervisning eftersom barnen behöver få många olika förklaringar och tips så att de tillslut 

kan tillägna sig ett eget tillvägagångssätt. 

 
Man vet inte vilket sätt som är rätt för vilken elev förrän man prövat flera gånger, alla 

behöver träna på olika inlärningssätt. (Lärare I)  

 

Det som inte passar för en kanske passar för en annan. (Lärare G) 

 

Resultaten på respondenternas svar visar att de alla är eniga om att det är av stor vikt att 

undervisningen varieras då alla lär olika. Nedan följer ytterligare områden som lärarna 

beskrev i sina svar. 

6.1.2 Motivation och lust 

 

Flera respondenter berättar också att variationen är viktig då det gäller att göra undervisningen 

mer intressant för eleverna men även för dem själva som lärare.  

 
Det är inspirerande för både elever och lärare med variation. Lärares engagemang lyser 

alltid igenom. (Lärare F) 

 

I några respondenters texter går det att läsa att intresset ökar samtidigt som tristessen minskar 

i och med en variation. Resultatet visar att flertalet av respondenterna anser att en variation 

leder till att ämnet blir mer lustfyllt. 

 
Det blir roligare att jobba med matematiken om man inte alltid gör på samma 

sätt.(Lärare c) 
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Några av respondenterna skriver att de anser att lusten är en viktig aspekt för att hålla 

elevernas motivation igång. Ytterligare en aspekt som en respondent nämnde var att med en 

varierad undervisning ökade även elevernas kreativitet. 

 
Genom att använda olika tillvägagångssätt och material ökar elevernas kreativitet då de 

”tvingas” att vara påhittiga när de exempelvis skall lösa ett problem.(Lärare A)   

6.1.3 Att ge eleverna redskap 

 

Genom en varierad matematikundervisning beskriver lärarna också att de lättare kan erbjuda 

eleverna olika redskap och tillvägagångssätt som de behöver för att befästa matematik-

kunskaperna ordentligt.   

 
Viktigt att ge barnen redskap, bland annat att träna tabeller så att de ”sitter” för all 

framtid. (Lärare G) 

 

Några respondenter skriver även om läroboken som en viktig del i undervisningen. Vidare 

framkommer det i respondenternas svar att det är viktigt att inte hålla fast vid enbart ett 

läromedel utan att istället våga kombinera flera olika. Detta för att lättare kunna variera 

undervisningen men även för att kunna finna fler uppgifter som passar elevernas behov på 

olika sätt. Respondenterna talar om att det är viktigt att olika aktiviteter kombineras med 

läroboken.  

 
Matematik är så mycket mer än bara lärobok därför är det viktigt att undervisningen 

varieras med hjälp av andra aktiveter exempelvis såsom spel. (Lärare A) 

 

Det är en fördel om man kan använda böcker från olika förlag från början, så att 

eleverna blir vana vid det och inte ifrågasätter varför några kanske arbetar med annat 

material. (Lärare F)  

 

Det sista tillvägagångssättet som framkommer i respondenternas svar är att prata matematik. 

För att nå flertalet elever skriver några av respondenterna att det är viktigt att diskutera 

matematik så att elevernas olika strategier synliggörs. En respondent nämner problemlösning i 

helklass eller i smågrupper som ett tillvägagångssätt för att träna eleverna på att stå för sina 

tankar samt förklara hur de menar för sina vänner. Samtidigt skriver även denna respondent 

att det ibland är viktigt att arbeta enskilt för att eleverna behöver träna sig i att lita på sig 

själva. En annan respondent berättar att det är viktigt att läraren ställer frågor som hjälper 

eleven i att förklara hur han/hon tänker.  

 
 Hur tänkte du när du…? (Lärare G) 

 

Ytterligare kommentarer som framkom i svaren är att deltagarna tycker att ”prata” matematik 

även leder till att eleverna tränas i att reflektera och inta ett kritiskt förhållningssätt. 

6.1.4 Sammanfattningsvis   

 

Resultatet från respondenternas svar visar på att det finns många olika skäl till att variera 

undervisningen. Det som alla respondenter hade gemensamt var att de anser att variation 

behövs för att underlätta så att läraren tillslut kan nå fram till alla sina elever då de lär på olika 

sätt. Motivation och lust var två viktiga aspekter framkom genom respondenternas berättelser. 

Deltagarna skriver om att de båda aspekterna är två viktiga delar både för eleverna och för 
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dem själva som lärare. Det sista skälet som respondenterna framhävde som viktigt i och med 

en varierad undervisning var att de lättare kunde synliggöra fler olika tillvägagångssätt när det 

gäller att lösa uppgifter för eleverna. Att erbjuda eleverna olika strategier ansåg flera lärare 

vara viktigt då eleverna skall tillägna sig hållbara strategier i matematik. Vidare berättade 

respondenterna genom att erbjuda olika strategier för eleverna synliggörs även variationen till 

olika tillvägagångssätt, eleverna blir mer uppmärksamma på att det finns en variation och att 

de i och med det kan hitta en strategi som passar just dem.   

6.2 Hur går lärarna tillväga för att variera undervisningen samt 
hjälpa eleverna erövra matematikkunskaper  

 

I resultatet beskriver respondenterna flera variationsrika och konkreta tillvägagångssätt som 

kan användas för att variera undervisningen. Resultaten visade ett bortfall på fyra deltagares 

svar gällande fråga tre. Fråga tre handlade om att respondenterna skulle beskriva en situation 

där en elev fått en aha-upplevelse.  

 

Utifrån vad respondenterna har svarat gällande vilka aktiviteter och hjälpmedel de använder 

sig av i undervisningen har följande teman framkommit; Läromedel, färdighetsträning, 

laborativt material och kommunikation.  

6.2.1 Läromedel 

 

Gemensamt för alla respondenterna är att de i sin undervisning har sin utgångspunkt i en 

lärobok. I vilken utsträckning de använder sig av den i undervisningen framkommer inte i del-

tagarnas svar.  

 
Läromedel i matematik känns bra att ha för det är många områden som eleverna ska få 

träning i. Det kan vara svårt att hinna ordna material till alla elever om man inte har 

någon bok. (Lärare C) 

 

Flera respondenter skriver om att det finns många bra läromedel som kan användas och inte 

endast som lärobok till eleverna. Lärare B förklarar ett hjälpmedel taget ur ett läromedel som 

han/hon låter eleverna använda när de skall arbeta med att dela upp tal.  Uppgiften är 

illustrerad som ett hus och längst upp i taket skriver eleverna till exempel siffran nio. Under 

taket finns en kvadrat som är indelad i fyra lika stora rutor. I de fyra olika rutorna skall eleven 

rita och skriva hur han/hon delar upp siffran 9 på olika sätt.  

 
Syftet med ”huset” är att få förståelse från det konkreta till det abstrakta 

matematikspråket. (Lärare B) 

 

Några av respondenterna skriver att en lärobok är bra för eleverna eftersom de får möjlighet 

till att träna sina kunskaper så att de riktigt befäster dem, boken blir en färdighetsträning. 

6.2.2. Färdighetsträning 

 

Ett område som deltagarna nämnde tidigt i sina svar var att det var viktigt att eleverna fick 

möjlighet i att träna sig på olika sätt för att de skulle befästa kunskaperna rejält. Många av 

respondenterna berättar mer om detta då de beskriver färdighetsträningen som en viktig 

aspekt i undervisningen.  
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Oavsett hur mycket man varierar och erbjuder eleverna så behöver de träna sina 

färdigheter inom vissa områden för att befästa dessa kunskaper ordentligt.(Lärare A) 

 

Flertalet av respondenterna skriver att det är just generaliseringen av de olika matematiska 

lagarna och reglerna som är den främsta anledningen till att färdighetsträna eleverna. Svaren 

visar på en variation av hur respondenterna går tillväga när de arbetar med färdighetsträning, 

det som de alla framhäver som viktigt är att eleverna får kontinuitet och repetition i 

undervisningen för att blir riktigt säkra på sina färdigheter. Ytterligare hjälpmedel som några 

lärare nämner diamantdiagnoserna som Skolverket tagit fram.  

 

Lärare I berättar om att hon i undervisningen använder sig av så kallat ”fem minuters papper” 

och att hon gjort detta långt innan diamantdiagnosen kom ut.  I texten går det att läsa; 
 

Eleverna får ett antal tal som de skall lösa, tiden de har på sig är fem minuter. Detta 

papper görs varje dag just för att de så småningom skall automatisera till exempel lilla 

additionstabellen […]Genom att anpassa uppgifterna efter elevens behov får var och av 

dem en träna på det som de behöver mest. (Lärare I) 

 

Vidare visar resultatet att flera respondenter skriver om sin egen roll som 

handledare/vägledare när det handlar om att eleverna skall finna hållbara strategier som 

tillslut skall hjälpa dem att klara av att generalisera de olika räknesätten. Hur respondenterna 

går tillväga när de agerar vägledare beror framförallt på vilket sätt eleverna gillar att arbeta, 

men det som flertalet av respondenterna framhäver som viktigt är att läraren fokuserar på det 

som eleverna kan och inte på det som de inte kan. Svaren visar att lärarna anser att ett positivt 

bemötande stärker elevernas tilltro till sig själva så att de vågar testa sig fram på olika sätt. 

Vidare berättar lärarna i sina berättelser om olika strategier som handlar om att visa barn hur 

de kan dela upp talen för att lättare kunna lösa uppgifterna är något som är återkommande hos 

flertalet av respondenterna. 

  

Lärare C berättar om en händelse när hon skulle hjälpa en elev att våga släppa fingerräkning 

inom talområdet 1 till 20.  

 
Vi fokuserade på de tal hon kunde, försökte träna olika tankestrategier så att hon kunde 

se ett mönster i sättet att räkna ut summan eller differensen. (Lärare C) 

6.2.3 Laborativt material 

 

För att variera undervisningen använder flertalet av respondenterna sig av laborativt material 

av olika slag. De skriver att laborativt material kan var bra då uppgifter eller områden skall 

konkretiseras. Flera deltagare framhäver vikten av att låta barn göra och pröva så att de skapar 

sig en förståelse inom ett visst område. Respondenterna skriver att genom görandet och 

prövandet kan eleverna så småningom överföra dessa konkreta färdigheter till ett mer 

generellt och abstrakt tänkande. Det laborativa material som respondenterna tycks använda 

mest är pengar. Vidare visar respondenternas svar på att pengar är ett bra hjälpmedel för att 

kunna verklighetsanpassa undervisningen. Men svaren visar även att respondenterna anser att 

det är viktigt att använda laborativt material på ett sätt som uppfyller syftet med uppgiften. 

Detta för att arbetet inte endast skall handla om att eleverna sitter och plockar med materialet. 

 
Jag använder mig ofta av pengar för att konkretisera.(Lärare G) 
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Ytterligare laborativt material som nämns är multibas med hundraplatta, tiostav och pluttar 

som visar ental, knappar, glasstenar, makaroner och pärlor. Dessa material används för att 

hjälpa eleverna konkretisera uppgifter eller exempelvis lära sig hur tal kan delas upp. 

 

En lärare beskriver ett tillvägagångssätt som hon brukar använda sig av när barnen skall träna 

sig på att dela upp tal. Tillvägagångssättet kallar läraren för ”gömme”. 

 
Läraren lägger x antal pärlor framför sig som eleven räknar, sedan gömmer han/hon x 

antal i en hand och eleven får då gissa hur många pärlor som finns i handen. (Lärare B)  

 

Utöver diverse plockmaterial berättar respondenterna också om att de ofta använder sig av 

diverse spel i undervisningen. I svaren går det att läsa att det handlar om vanliga spel, spel 

från olika läromedel, spel som skolan köpt in till datorerna samt de spel som finns tillgängliga 

via internet. Flera respondenter beskriver kortleken som ett bra hjälpmedel i undervisningen. I 

svaren går det att läsa att med en kortlek kan eleverna träna sina kunskaper inom ett stort och 

varierat område. Det kan handla om addition, subtraktion, tiokompisar och så vidare. Även 

tärningens funktion i matematikundervisningen beskrivs av flera respondenter. Liksom med 

en kortlek kan tärningar variera uppgifterna oändligt. Vidare beskriver lärare F ett spel där 

tärningarna användes för att träna eleverna på positionssystemet; 

 
Eleverna arbetar i par, de har tre tärningar med olika färger, de bestämmer vilken 

träning som representerar hundratalen, tiotalen och entalen. Sedan turas de om att kasta 

träningarna. Störst tal vinner omgången, sedan kan de spela spelet ett par gånger och 

tillslut får man se vem som vann flest gånger.(Lärare F)   
 

Flera lärare nämner datorn som ett bra hjälpmedel i undervisningen. Vilka spel som finns på 

datorerna skiftar från skola till skola. 

 
Det finns roliga övningar på datorn, de tränar eleverna i matematik på ett roligt sätt. Det 

blir en matematikutmaning utan att man som elev tycker att man räknar.(Lärare C) 

6.2.4  Kommunikation 

 

En annan aktivitet som respondenterna framhäver som viktig i sina svar gällande variationen i 

undervisningen är kommunikationen. Respondenterna förklarar att de anser att genom 

diskussioner kan eleverna göra sina tankar och funderingar hörda samtidigt som eleverna får 

ta del av andra vänners erfarenheter. På det viset ökar elevernas kännedom om var mate-

matiken kan finnas.   

 
Genom att kommunicera matematik och även diskutera om var matematik kan finnas tror 

jag eleverna får en ökad förståelse om hur stort ämnet faktiskt är. De ser även att det kan 

vara en bra kunskap att ha när de till exempel skall gå och handla. (Lärare A)  

 

När det skall kommuniceras matematik sker detta hos de flesta respondenterna i form av olika 

gruppaktiviteter. Vidare visar resultatet på att gruppaktiviteterna framförallt om att eleverna 

skall arbeta med problemlösning av olika slag. Gruppernas sammansättningar varierar 

beroende på uppgift samt hur klassens schema ser ut. Att i undervisningen dela in eleverna i 

mindre grupper är något som framhävs som viktigt av flera respondenter, detta eftersom 

lärarna framförallt känner att de hinner med att hjälpa fler elever jämfört med när det är 

helklass.  
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Fördelen med mindre grupper är att man som lärare hinner med att hjälpa ett större 

antal elever jämfört med när man har dem i helklass.(Lärare C) 

 

Flera svar tyder på att kommunikation inte endast skall ske vid förutbestämda tidpunkter utan 

flera respondenter skriver att det är viktigt att vara flexibel i sin roll som lärare och våga 

hänga på eleverna när de även andra gånger självmant börjar ”prata” matematik. Ytterligare 

en viktig aspekt när det gäller kommunikationen i matematikundervisningen är att deltagarna 

anser att det är viktigt att lärare använder sig av ett korrekt språk, detta för att hjälpa eleverna 

utvidga sitt ordförråd. 

 
Om vi skall kunna hjälpa eleverna att erövra det matematiska språket måste vi lärare 

först och främst behärska det själva.(Lärare A) 

 

Resultatet visar att flera respondenter anser att det är lättare att koppla samman skolans 

matematikundervisning med elevernas tidigare kunskaper med hjälp av kommunikation. I 

svaren går det att läsa att lärarna utgår från elevernas verkliga kunskaper och erfarenheter som 

de tillägnat sig utanför skolans undervisning. Flera respondenter beskriver att om de tar del av 

elevernas intressen och hjälper dem att finna kopplingar mellan sitt vardagliga liv och skolans 

matematik anser de att eleverna lättare utvecklar en förståelse för matematiken. Flera 

respondenter menar också att i och med en kommunikation vidgas även elevernas förståelse 

på var och hur matematiken kan förekomma.  

 

Lärare B berättar om när hon skulle hjälpa en pojke med att förstå vilken siffra som var 

efterföljande granne till siffran sju. Pojken kunde rabbla talraden ända upp till tjugo men 

kunde inte i huvudet säga vad som kom efter siffran sju.  

 
Du är sju år i år, hur gammal blir du nästa år? (Lärare B) 

 

Lärare B skriver att pojken förstod och klarade av att lösa uppgiften eftersom den blev 

relevant för honom själv. Vidare skriver respondenten att det är viktigt att visa tilltro till 

eleverna så att de stärker sitt självförtroende. En del behöver mer stöttning än andra. 

 

Lärare B beskriver också en händelse där en pojke förmodligen kommit fram till sin slutsats 

eftersom de i klassen diskuterat varför det kan vara bra att kunna matematik samt i vilka 

situationer de kan komma stöta på matematiken i vardagen. Händelsen utspelade sig i en 

årskurs 2 under lunchen i skolan. I matsalen säger en pojke plötsligt:  

 
– Tänk, de luras och säger att man får en mobiltelefon för 1 krona. Sedan blir det dyrare 

och dyrare för varje månad. (Lärare B) 

6.2.5 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att deltagarna har en mängd olika tillvägagångssätt för att 

kunna variera sin undervisning. Samtidigt framkommer det att respondenterna anser att 

färdighetsträning är oerhört viktigt aspekt i undervisningen då denna skall hjälpa eleverna att 

befästa matematikkunskaperna ordentligt. Resultaten visar också på att deltagarna anser att de 

själva har en viktig roll när det gäller elevers tillägning av hållbara strategier, vilka skall leda 

till att eleverna så småningom kan generalisera sina färdigheter.  Utöver färdighetsträningen 

beskriver respondenterna aktiviteter och hjälpmedel såsom läroboken, laborativt material och 

kommunikation. Vidare visar respondenternas svar på att de anser att det är viktigt att ta 

tillvara på kommunikationen när den som helst bjuds in.  
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7. Diskussion 
 

Nedan följer nu en diskussion kring resultatet som framkommit i och med undersökningen. 

7.1 Varför är det viktigt att variera matematikundervisningen 

 

Då resultatet analyserades framkom det tre tydliga teman gällande varför det är viktigt med en 

varierad matematikundervisning. Temana som framkom var; Alla elever lär olika, Motivation 

och lust samt Att ge eleverna redskap.  Nedan följer en mer ingående diskussion om deras roll 

tillsammans. 

 

Resultatet visade på att alla respondenter ansåg att det är viktigt att variera matematik-

undervisningen. Framförallt då det hjälper lärarna att bemöta och nå fram till varje enskild 

elev och dennes behov, något som går att koppla samman med texten i Lpo- 94 (Skolverket, 

2009). Vidare går det att läsa i Lpo-94 att skolan har till ansvar att utforma undervisningen så 

att den passar elevers olika erfarenheter och förutsättningar, vilket leder vidare till att 

undervisningen inte kan se likadan ut för alla elever. I respondenternas svar framkommer det 

att variationen är viktig då ett tillvägagångssätt inte alltid passar alla elever, respondenterna 

framhäver att alla lär vi olika. Enligt respondenterna är det lättare att synliggöra olika 

strategier och tillvägagångssätt för eleverna i och med en variation. Med flera olika 

tillvägagångssätt ökar chansen till att fler barn ser matematikens spännande sidor samtidigt 

som de får chansen till att prova lösa exempelvis matematiska problem på flera olika sätt 

(Rydstedt & Trygg, 2005). 

 

Motivation och lust är två andra aspekter som deltagarna lyfter som viktiga i undervisningen. 

Ahlberg (1995) skriver om att barn i de lägre årskurserna tycks känna mer lust och glädje 

inför ämnet matematik jämfört med elever i senare årskurser. Författaren menar att lusten som 

barn ofta känner när de precis börjat skolan är så kallat nyhetens behag och att den efterhand 

riskerar att försvinna ju mer undervisningen blir lärobokstyrd. En lärobokstyrd undervisning 

kan leda till att eleverna känner en känsla av otillräcklighet och tvång, matematiken tenderar 

även att bli ett enskilt och tyst ämne vilket det inte behöver vara (Skolverket, 2003).  

 

Att ha lust inför något varierar beroende på människors olika intressen. Det som är 

gemensamt för de flesta av oss är att lust bör finnas om ny kunskap skall tillägnas, vilket 

innebär att personen ifråga måste ha ett visst intresse och engagemang i situationen annars blir 

den inte lärorik. Kullberg (2004) beskriver lust som ett tillstånd där människan känner stort 

intresse och glädje inför något. Lärare har ett uppdrag som omfattar att undervisningen skall 

utformas på ett sådant sätt så att den tilltalar våra elever. Undervisningen måste därmed bli 

meningsfull och relevant för våra elever (Skolverket, 2002). En meningsfull och relevant 

undervisning kan kopplas samman med det som Vygotskij (1999) skriver om, nämligen att 

lärare bör utgå ifrån barnens tidigare erfarenheter i undervisningen då den därmed blir mer 

relevant för dem. I Skolverkets (2003) rapport framhävs vikten av att eleverna förstår den 

matematik de arbetar med. Förståelse och lust är två aspekter som hör tätt samman, utan 

förståelse ingen lust. Genom att utgå ifrån vad eleverna kan och inte vad de inte kan kommer 

läraren lättare att kunna koppla samman skolans matematik med vardagens matematik, 

eleverna lär sig att se nyttan med att kunna matematik. 

 

Enligt Skolverket (2003) kan det vara just denna koppling som är orsaken till att elevers lust 

minskar ju äldre de blir. Om eleverna i sin undervisning mestadels arbetar utifrån en lärobok, 
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vilket TIMMS (Skolverket, 2008a) visar, minskar deras förståelse för ämnet matematik både 

vad det gäller att behärska räkning och om varför är bra att kunna matematik. Enligt 

Skolverket (2008b) sker denna minskning av förståelse eftersom läroböcker oftast inte 

erbjuder flera olika modeller för räkning, likaså ges eleverna mindre möjlighet till att ta del av 

varandras tankar och idéer när det gäller att finna olika räknesätt.  För att minska klyftan 

mellan vardagslivet och skolan bör lärare, enligt Skolverket (2003) istället för att styras av 

läroboken se den som ett hjälpmedel i undervisningen. För att uppnå till uppdraget krävs det 

också att läraren gör medvetna val. Enligt Rydstedt och Trygg (2005) görs det genom att 

läraren ställer sig de didaktiska frågorna om vad? varför? och hur?  Att vara medveten och 

reflekterande i sina val hjälper dig som lärare att möta dina elevers olika behov. 

7.1.2 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis framkommer det att deltagarna i undersökningen anser att det är viktigt 

att variera matematikundervisningen vilket även stärks av vår läroplan, Lpo-94 (2009). Den 

ena orsaken till varför det är viktigt utesluter inte den andra orsaken, tvärtom flera olika 

aspekter bildar en helhet tillsammans. Genom att variera undervisningen menar 

respondenterna att de lättare kan tillmötesgå varje enskild elevs behov och förutsättningar 

vilket även det hör till vårt uppdrag som lärare. Vidare visar både respondenternas svar samt 

Skolverkets (2003) rapport på att lärare som varierar sin undervisning lättare kan hålla igång 

elevernas motivation och lust för ämnet matematik. Precis som Kullberg (2004) skriver 

handlar lust om att ha glädje och intresse inför något vilket jag ser som en oerhört viktig 

aspekt för oss alla när vi skall lära oss någonting nytt. Ytterligare en aspekt som framkom 

genom resultatet var att lärarna lättare kunde erbjuda eleverna fler olika strategier och 

tillvägagångssätt om de varierade sin undervisning. Ju fler strategier en elev erbjuds desto 

större chans till att han/hon tillägnar sig egna hållbara strategier som även leder till att 

han/hon både kan generalisera och förstå olika matematiska områden. 

 

7.2 Hur går lärarna tillväga för att variera undervisningen samt 
hjälpa eleverna erövra matematikkunskaper  

 

Resultatet visade att det gemensamma för alla respondenterna var att de använde sig av 

lärobok som grund i sin undervisning. Som nämndes tidigare tycker många barn som precis 

börjat skolan att det är roligt med matematik. Kanske är det så som Ahlberg (1995) skriver, att 

det är nyhetens behag och att denna form av räkning så småningom övergår till en räkning 

som mer handlar om kvantitet än kvalitet. Återigen är det viktigt att läraren ställer sig 

didaktiska frågorna; vad, hur och varför (Rydstedt & Trygg, 2005)? En reflektion kring dessa 

frågor leder till att läraren blir medveten om både de positiva och de negativa sidorna gällande 

användandet av lärobok i undervisningen. Användandet av läroboken är även något som 

Skolverket (2003; 2008a) skriver om. I rapporten (Skolverket, 2003) går det att läsa att 

läroboken inte behöver vara ett sämre alternativ bara den används på rätt sätt.  Men vad är då 

ett rätt sätt? Enligt Skolverkets rapport (2003) bör varje lärare inta ett kritiskt förhållningsätt 

när det gäller sitt val av lärobok. Vidare står det skrivet att det är viktigt att lärobokens 

innehåll är väl förankrade i kursplanen för matematik. Ibland räcker det inte med en lärobok 

utan läraren kan behöva kombinera ihop flera olika läromedel för att få ut det bästa av det 

möjliga till undervisningen.  

 

Respondenternas svar visar också på en trygghet som införlivas i och med att de utgår ifrån en 

lärobok i undervisningen. Respondenterna skriver att det kan kännas tryggt att använda en 
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bok då dess innehåll ofta omfattas av de delar elever skall lära sig i respektive årskurs. Vid 

användandet av en lärobok gäller det att kritiskt granska dess innehåll och sedan komplettera 

undervisningen med de delar som boken inte tar upp. Om en undervisning blir alltför styrd av 

matematikboken kommer elevernas undervisning tendera att bli alldeles för enskild och tyst 

vilket inte går hand i hand med kursplanen i matematik (Skolverket, 2002; Skolverket 2003). 

Enligt kursplanen finns det en potential att göra ämnet mer levande genom att läraren 

använder sig av en skapande och utforskande verksamhet. Ytterligare aspekter som framhävs 

i kursplanen är att eleverna skall ges möjlighet till att kommunicera matematik samt använda 

sig av estetiska uttrycksformer när det gäller att förstå och lösa problem. Något som inte kan 

uppfyllas enbart med hjälp av en lärobok. 

 

I Skolverkets (2003) rapport står det skrivet om risken som uppstår om barn för tidigt lämnar 

sina informella lösningsstrategier för den mer formella som finns i läroböckerna, något som 

även Malmer (1999) framhäver som viktigt. Malmer menar att barn kan behålla sina 

informella lösningsstrategier om de tillåts arbeta med ett laborativt och undersökande sätt som 

komplement till läroboken. Detta tyder på att det är viktigt att barn i alla åldrar behöver ges 

möjlighet till en variation när det gäller olika tillvägagångssätt i undervisningen. Vidare 

visade flertalets av respondenternas svar på att de ansåg att det var deras roll som lärare att 

hjälpa eleverna att tillägna sig hållbara strategier inom matematik och att det görs genom att 

variera tillvägagångssätten. Ytterligare en aspekt som framkommer i resultatet när det gäller 

lärarens roll är att läraren skall framhäva elevernas syrkor istället för svagheter, vilket även 

återfinns i Skolverkets (2003) rapport.  I rapporten står det skrivet att ett positivt bemötande 

mellan läraren och eleven stärker elevens självförtroende, något som även Kullberg (2004) 

skriver om. Författaren skriver att med ett positivt bemötande skapas det en trygg och positiv 

tillvaro i klassrummet som leder till att eleverna stärker sin självkänsla och därmed känner sig 

mer trygga i sig själva.  

 

Flera respondenter skriver om läroboken som ett bra hjälpmedel när eleverna skall träna sina 

färdigheter inom olika områden. Svaren visar att med bokens hjälp får eleverna repetera och 

befästa kunskaper som de tillägnat sig på andra sätt i undervisningen. Respondenternas svar 

visar att lärarna anser att färdighetsträningen är en viktig aspekt i barns inlärning av 

matematik. Färdighetsträningen skall hjälpa eleverna att så småningom tillämpa de olika 

matematiska lagarna och reglerna som finns, vilket även Löwing och Kilborn (2003) 

framhäver som viktigt. Författarna menar att färdighetsträningen handlar om att kunna befästa 

kunskaper så att dessa tillslut kan generaliseras och användas i ett vidare perspektiv. Löwing 

och Kilborn definierar matematikkunskaper som två delar, där den ena delen handlar om 

barns förståelse och den andra delen handlar om deras färdigheter. Vidare menar de att de 

båda delarna bör finnas med som en kombination i undervisningen för att ge barnen det bästa 

av det möjliga.  Författarna drar paralleller till när ett barn skall lära sig läsa. De skriver att 

först lär sig barnen att koda av orden och så småningom övar de upp en färdighet som ger 

dem ett flyt i läsningen. Författarna förklarar att det är precis likadant med matematiken. Först 

måste barnen förstå hur matematiken är uppbyggd och sedan när de förstår det måste de träna 

och återigen träna så att kunskaperna så småningom blir en färdighet. För att blir riktigt säkra 

på sina färdigheter menar respondenterna att det är viktigt att barnen får kontinuitet och 

repetition i undervisningen. En respondent beskrev att eleverna varje dag fick göra ett så 

kallat ”fem minuters papper” vilket hon menar är ett bra hjälpmedel som ger eleverna 

repetition samtidigt som uppgiften kan anpassas till varje elevs nivå. Uppgifter som omfattas 

av repetition och kontinuitet är något som synliggör elevernas förbättringar både för dem 

själva men även för läraren, något som Löwing och Kilborn (2003) beskriver som viktigt.  

Författarna menar att eleverna måste få se sina framsteg då det ökar deras motivation till att 
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vilja bli bättre. Ett återkommande hjälpmedel som lärarna beskrev i och med färdighetsträning 

är de så kallade diamantdiagnoserna som Skolverket tagit fram. Enligt respondenterna är det 

ett bra redskap för att diagnostisera vad eleverna kan och inte kan.  

 

Enligt Lpo -94 (Skolverket, 2009) skall undervisningen främja ett livslångt lärande och 

därmed krävs det att eleverna tillägnat sig en förståelse kring matematik. Som nämnts tidigare 

får barn i de lägre årskurserna oftare arbeta med konkret och laborativ material jämfört med 

barn i de högre årskurserna vilket även mina erfarenheter visat mig. Orsaken till att det är 

vanligare med konkret och laborativt material i de tidigare årskurserna kan enligt Malmer 

(1999) bero på att materialet ses som lek och får därmed en sämre status hos de lärare som 

arbetar i de senare årskurserna. Rydstedt och Trygg (2005) framhäver dock att alla elever 

oavsett årskurs bör få möjlighet till att kunna växla mellan den konkreta och den abstrakta 

undervisningen just för att skapa sig en bredare och djupare förståelse. Ibland kan det vara så 

att en elev klarar av att lösa en abstrakt uppgift inom ett matematiskt område men kanske inte 

i nästa, därför behöver alla barn få möjlighet till att arbeta med konkret och laborativt material 

när det som helst behövs.   

 

För att variera sin undervisning skriver flertalet av respondenterna att de bland annat använder 

sig av laborativt material då eleverna behöver konkretisera vissa uppgifter eller områden. Ett 

laborativt och undersökande arbetssätt ger läraren möjlighet till att lättare kunna lyssna och 

diskutera matematik tillsammans med sina elever och därmed se och höra deras faktiska 

kunskaper jämfört med arbetet i en lärobok (Ahlström et al, 1996). Vidare visar 

respondenternas svar på att genom ett laborativt material ges eleverna möjlighet till att själva 

arbeta praktiskt genom att göra och pröva och därmed ökar deras förståelse kring olika 

områden, vilket kan kopplas till det som både Vygotskij och Dewey framhäver som viktigt 

(Lindqvist, 1999). Malmer (1999) skriver om att barn behöver få testa sig fram många gånger 

innan de verkligen skapat sig en förståelse för ett specifikt område. Det är dock viktigt att 

framhäva att det inte är materialet i sig som leder till att eleverna tillägnar sig en förståelse 

utan det är själva processen i aktiviteten som kan leda till att eleverna ökar sin förståelse kring 

exempelvis ett matematiskt problem (Nilsson, 2005; Rydstedt & Trygg, 2005). Det är viktigt 

att barnen efterhand vågar släppa taget om de laborativa materialen då matematik handlar om 

att kunna generalisera, finna mönster och lösningar även då det inte går att konkretisera 

(Löwing & Kilborn, 2003). 

 

Ytterligare ett område som respondenterna beskriver att de använder sig av för att variera 

undervisningen är kommunikationen. Respondenternas svar visar att mycket av kommunik-

ationen oftast sker genom olika gruppaktiviteter men att läraren även bör vara flexibel och ta 

till vara på den när den bjuds in. Kommunikation är ett område som framhålls som viktigt i 

barns lärande av matematik enligt både läroplanen och kursplanen i matematik (Skolverket 

2009; 2002). Respondenterna skriver i sina svar att diskussionerna ökar elevernas 

medvetenhet om matematik men även om var matematiken finns, vilket är något som kan 

kopplas till Vygotskijs tankar om att vi lär i samspel med varandra (Säljö, 2003). Då 

kommunikationen tycks vara en viktig aspekt i matematikundervisningen ur flera synvinklar 

framkommer det även i respondenternas svar vikten av att ha ett korrekt matematiskt språk. 

Läraren bör vara konsekvent i språket så att eleverna lättare kan utöka sitt egna ordförråd. 

Med ett bredare ordförråd blir det lättare att göra sig förstådd, något som Malmer (1999) 

framhäver som viktigt. Författaren menar att om ett barn svarar ”jag vet inte” kan det bero på 

att elevens ordförråd sviktar, därför bör lärare hjälpa eleverna att utvidga sitt ordförråd.  
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Hur respondenternas elevgrupper delas in beror på hur klassen och lärare är schemalagda. En 

viktig aspekt ta hänsyn till när det gäller sammansättningen av gruppen är att elever arbetar 

olika fort (Nilsson, 2005), även antalet personer i gruppen och hur eleverna arbetar 

tillsammans är andra aspekter som är viktiga att tänka på. Nilsson skriver att ett grupparbete 

kan utveckla elevernas tänkande och språkliga förmåga om gruppen fungerar väl tillsammans. 

Att ett grupparbete kan främja elevernas problemlösning mer än om det sker individuellt är 

något som Wistedt och Martinsson (1996) kommit fram till i sin undersökning. Författarna 

menar att var och en av eleverna bidrar med sina tidigare erfarenheter och tillsammans i 

gruppen klarar de lättare av att lösa problemen som de har i uppgifterna. Eleverna får en 

djupare förståelse för problemlösning om de tillsammans med andra får diskutera sig fram 

och ta del av varandras tankar och synpunkter enligt. Det som Wistedt och Martinsson 

kommit fram till när det gäller gruppaktiviteter är något som kan kopplas ihop med 

Vygotskijs begrepp ”den närmaste utvecklingszonen” (Vygotskij, 1999, s.269). Begreppet 

handlar om, som tidigare nämnts, att det ett barn klarar med hjälp idag kan han/hon klara själv 

i morgon. Om lärare tar hänsyn till detta när det gäller grupparbeten kan barnen dra stor nytta 

av varandra.   

 

Om eleverna skall arbeta med problemlösning i matematik är det även viktigt att eleverna ges 

möjlighet till att reflektera över olika tillvägagångssätt. Star (2008) menar att olika lösningar 

bör visas samtidigt och i relation till varandra så att eleverna ser likheterna och skillnaderna 

på de olika tillvägagångssätten. Det är först när eleverna kan jämföra olika lösningar med 

varandra som de själva kan tillägna sig ny kunskap och införa den i sin egen repertoar.  

 

Sist men inte minst visar resultatet på att de svarande tycker att det är viktigt att ta del av 

elevernas tidigare erfarenheter för att koppla samman skolans matematik med vardagliga 

sammanhang, vilket också framhävs i vår läroplan, Lpo- 94 (Skolverket, 2009). Även Ahlberg 

(1995) skriver om att undervisningen bör utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter då detta 

leder till att undervisningen mer meningsfull för eleverna. Att utgå ifrån barnens tidigare 

erfarenheter är något som Vygotskij (1999b) framhäver som viktigt. Han skriver att om det 

skall ske en utveckling i barns lärande bör undervisningen utgå ifrån deras tidigare 

erfarenheter och intressen. Detta just för att eleverna själva skall bli aktiva i sin inlärning men 

även för att de senare skall kunna använda kunskaperna i sitt vardagsliv. Ett exempel som 

togs upp av en respondent var när en pojke skulle lägga till siffran ett, han kunde rabbla 

talraden men hade ingen riktig förståelse för siffrornas olika positioner. Läraren kopplade 

uppgiften till hans egen ålder, därmed fick uppgiften en ökad relevans för eleven och han 

förstod vad uppgiften handlade om. Enligt Vygotskij (1999c)  är det viktigt att lärare förstår 

att barn inte kommer tomma till skolan utan de har massor av erfarenheter med sig som de har 

tillägnat sig genom lek och i samspel med andra människor omkring dem.  

7.2.1 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att respondenterna använder sig av ett antal olika 

hjälpmedel och aktiviteter i undervisningen för att eleverna skall utvecklas i sitt lärande.  

Återigen är det viktigt, enligt Lpo-94 (Skolverket, 2009), att variera undervisningen då alla lär 

olika. Genom att variera undervisningen med flera olika tillvägagångssätt inom matematik 

ökar det möjligheten för läraren att ta till vara på elevernas olika erfarenheter (Skolverket, 

2009), vilket är viktigt för att göra dem mer aktiva i sin egen inlärningsprocess. Enligt 

Vygotskij och Dewey (Lindqvist, 1999) bör eleverna få testa sig fram genom att själva göra 

och pröva vilket går hand i hand med den laborativa delen i matematik som Malmer (1999) 

framhäver som viktig.  Resultatet visar också på att kommunikationen mellan lärare och elev 



35 

 

samt elev och elev är viktig. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kommunikationen mellan 

olika individer är en viktig aspekt då människor lär sig i samspel med varandra (Säljö, 2003). 

Genom att ta del av varandras tankar och idéer utvidgar vi vår egen medvetenhet om området 

i sig, medvetenheten ökar när det gäller vårt eget sätt att tänka men även andras. 

7.3 Egna Slutsatser & Didaktiska konsekvenser  

 

Undersökningens syfte var att ta del av de erfarenheter som verksamma lärare besitter inom 

området en varierad matematikundervisning. De erfarenheter som lärarna delat med sig till 

mig genom undersökningen kommer att vara till stor hjälp för mig då jag inom snar framtid 

skall planera en utmanande och givande matematikundervisning. Genom att tagit del av 

verksamma lärares berättelser om varför det är viktigt att variera matematikundervisningen 

stärks mina egna uppfattningar kring området i sig.  

 

Undersökningen har visat mig vilka oändliga tillvägagångssätt och material det finns för att 

variera undervisningen samtidigt visar även respondenternas svar på att färdighetsträning är 

en viktig aspekt i elevers lärande. Färdighetsträning är något som jag just för stunden 

upplever som ganska så i ropet då Skolverket nyligen givit ut de så kallade diamant 

diagnoserna. När jag sökte litteratur till bakgrunden gällande färdighetsträning insåg jag snart 

att det inte var det lättaste Då mina respondenter hänvisade till Diamantdiagnoserna så valde 

jag att ta del av Löwing och Kilborn (2002; 2003) då de varit med om att arbeta fram 

diagnoserna. Då detta är min enda konkreta källa gällande ämnet inser jag även att det kan ha 

gett mig en godtycklig bild av vad färdighetsträning innebär. Personligen tycker jag att det är 

en viktig del i elevers lärande, men därmed inte sagt att färdighetsträningen skall ta alltför stor 

del i undervisningen.    

 

Vidare genom undersökningen inser jag att det lätt kan skapas en trygghet i och med 

användandet av en lärobok, vilket jag helt kan förstå. Men med hjälp av det som 

respondenterna delat med sig till mig känner jag att det kommer att bli lättare att utforma en 

rolig och spännande undervisning samt att våga ta steget från användandet av enbart 

läroboken, därmed inte sagt att jag inte kommer att använda den. Enligt Skolverket (2008b) 

kan användandet av enbart läroboken i matematikundervisningen minska elevernas förståelse 

för ämnet. Min tolkning av detta är att om undervisningen endast utgörs av lärobok minskar 

elevernas möjligheter till att se hur stort ämnet faktiskt är och var matematiken kan finnas i 

deras vardag. Risken är att undervisningen blir enformig och snäv, vilket gör att matematik 

inte får en rättvis bild. Elevernas möjligheter gällande att se nyttan med att kunna matematik i 

det vardagliga livet minskar också. Personligen tycker jag att det är viktigt att plocka det bästa 

av alla delar och göra det till sitt eget.  I framtiden när jag skall göra mina val gällande 

läroböcker inser jag att det är oerhört viktigt att inta ett kritiskt förhållningsätt och göra 

medvetna val med hjälp av de didaktiska frågorna vad? hur? och varför?, just för att kunna 

tillgodose det som står i kursplanen för matematik. Genom att erbjuda mina elever en 

variation av uppgifter hoppas jag att de lättare kommer att kunna finna olika strategier och 

göra dem till sina egna, samt kunna dra nytta av sina kunskaper och färdigheter i det 

vardagliga livet.  

 

Precis som det framkom genom undersökningen är det bra om eleverna ges möjlighet till att 

ta del av varandras tankar och kunskaper just för att själva bredda sin medvetenhet om olika 

områden. Detta är något som går hand i hand med det sociokulturella perspektivet, vilket 

innebär att vi lär i samspel med varandra.   
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7.4 Metoddiskussion 

 

Syftet med undersökningen var att ta del av del av engagerade lärares erfarenheter inom en 

varierad matematikundervisning. Att välja ut lärare som hade ett stort engagemang gjordes då 

jag ansåg att det skulle ge mig ett mer nyansrikt resultat jämfört om jag endast hade 

handplockat vissa lärare. Likaså valde jag att från början ta ställning till att en varierad 

matematik undervisning är viktigt. I och med det valde jag medvetet ut lärare som har ett 

speciellt intresse för ämnet och likaså tycker de att variation är viktigt.  

 

Valet av att använda mig av self report som metod gjordes då jag redan tidigare i utbildningen 

gjort intervjuer. Jag ansåg därmed att det skulle vara lärorikt att använda mig av en ny metod. 

Metoden var även bra eftersom deltagarna då inte kunde påverkas av mina tankar och åsikter 

gällande en varierad matematikundervisning.  En annan fördel som vägde upp valet av att 

använda mig av self report i undersökningen var att deltagarna kunde besvara frågorna när de 

själva kände att de hade tid.  

 

Nackdelen med metoden är att intervjuaren inte hade möjlighet till att ställa följdfrågor till 

sina respondenter men då jag var extra noga med att förklara vad det krävdes av deltagarna 

såg jag denna risk minimeras. I efterhand kanske en del respondenter hade haft det lättare för 

att ge mig ett mer utbroderat svar om en intervju istället hade gjorts. Denna tolkning görs då 

respondenternas skrifter varierar både i mängd och i utförlighet. I efterhand skulle även denna 

variation kunnat minskas något om jag innan påbörjandet av self reporten gjort en 

provintervju. Genom en provintervju kan du som undersökare få möjlighet till att korrigera 

dina frågor. Samtidigt skulle en provintervju även ha synliggjort vilka frågor som eventuellt 

skulle ha behövt kompletteras med en muntlig intervju.  Eventuellt kan svårigheten med self 

reporten också vara en av anledningarna till bortfallet på fråga tre. 

 

Vad bortfallet beror på kommer inte att kunna besvaras i denna undersökning. Däremot anser 

jag att det är värt att visa mina tankar kring bortfallet i en kortare reflektion. Beror borfallet på 

att respondenterna tyckte att frågan var jobbig att svara på eftersom de skulle skriva ner 

svaren?  I sådana fall hade deltagarna kanske lättare kunnat svara på frågan genom en muntlig 

intervju. Eller beror bortfallet på att lärarna, precis som de gav som anledning, att de helt 

enkelt inte kom på någon händelse där en elev fått en aha-upplevelse? Är det så att 

undervisningen endast flyter på och att lärare inte hinner med att reflektera tillräckligt ofta 

över sin undervisning?  Som skrevs ovan kommer jag inte att få några svar på de tankar som 

kom fram i och med bortfallet, men ändå väl värt att tänka på. 

 

Många av respondenterna tycktes dock inte ha några problem alls med att skriv ner sina svar 

men för en del blev svaren korta och konsista. Trots variationen gällande mängden av 

respondenternas svar känner jag mig mycket nöjd.  

 

Då jag regelbundet haft en reflekterat roll gällande mina tidigare erfarenheter och 

förkunskaper anser jag att risken med att dessa skulle ha kunnat påverka analyseringen 

minskat. Jag har även regelbundet gjort kopplingar till undersökningens syfte och därmed kan 

undersökningens giltighet uppfyllas. Undersökningens tillförlitlighet stärks genom använd-

andet av citat tagna ur respondenternas svar. Citaten gör så att läsaren får en djupare förståelse 

gällande de olika teman som framkom. 
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7.5 Framtida forskning 

 

Genom undersökningen har jag fått möjlighet till att ta del av verksamma lärares erfarenheter 

kring en varierad matematikundervisning. Då det är lärarna själva som skrivit ner sina 

erfarenheter säger undersökningen egentligen ingenting om att lärarna verkligen arbetar så 

som de beskrivit, det är något som vi får förutsätta. I en framtida forskning skulle det ha varit 

intressant att följa några verksamma lärare ute på fältet under en längre tid och studera hur de 

egentligen arbetar för att variera sin matematikundervisning. 

 

En annan aspekt som skulle vara intressant att studera vidare är om det finns några märkbara 

skillnader på hur lärare i de lägre årskurserna arbetar för att variera sin matematikunder-

visning jämfört med lärarna i de senare årskurserna. 

7.6 Tack 

 

Framförallt vill jag tacka mina tre barn, Felix, Linus och Tova samt min man Jesper för att de 

stått ut med mig under hela min utbildningstid. Humöret och tålamodet har inte alltid varit på 

topp men ändå har de funnits där vid min sida och stöttat mig. Sedan vill jag givetvis tacka 

alla lärarna som tog sig tid att delta i min undersökning, utan dem hade inte mina egna 

kunskaper utvidgas på samma sätt gällande en varierad matematik.  

 

Sist men inte minst vill jag tacka min handledare, Gunnar Nilsson, för stort engagemang när 

det gällt mina frågor och funderingar. Du har ställt frågor till mig som har fått mig att fundera 

och rannsaka mig själv om vad jag vill med min undersökning. Ett stort tack till er alla!  
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Bilaga 1 
 

 

 

 

 

Hej     Ulricehamn 0910xx 

 

 

Jag, Mariha Bruhn, studerar min sista termin på lärarutbildningen på Borås Högskola. 

Utbildningen sträcker sig mellan åldrarna förskoleklass till femman, inriktningen är grund-

läggande svenska, matematik och engelska. Jag skall nu påbörja mitt examensarbete, vilket 

kommer att fokusera på pedagogers tankar och synpunkter om hur man varierar sin 

matematikundervisning. Med detta brev vill jag informera dig, som är deltagare i min 

undersökning, om examensarbetets olika delar och upplägg. 

 

Metoden som jag har valt att använda mig av är Self report, vilket innebär en skriftlig 

intervju. En stor fördel med metoden är att du som deltagare kan besvara frågorna i lugn och 

ro när det passar dig. 

 

Som deltagare i min undersökning garanteras du anonymitet. Informationen som skulle kunna 

identifiera just dig kommer att ändras, till exempel fiktiva namn. Jag svarar gärna på frågor 

angående undersökningen om du har några funderingar eller om något känns oklart. Hoppas 

även att det finns möjlighet för mig att återkomma till dig vid behov. 

 

Tack för att du medverkar i min undersökning, din medverkan är till stor hjälp för mig. 

 

Med vänliga hälsningar Mariha Bruhn 

 

Mariha Bruhn  

Mail: xx xx 

Tele: xx xx  

Mobil: xx xx 
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Bilaga 2 
 

 

  

 

 

Hej 

 

Som jag tidigare nämnde i missivbrevet har jag valt en metod som kallas för Self report, kan 

liknas vid en skriftlig intervju. Metoden bygger på att du som deltagare skriver så utförliga 

svar som möjligt, hellre för mycket än för lite. Detta eftersom metoden inte ger mig en 

möjlighet till att följa upp just dina svar med följdfrågor. En Self report är alltså en skriven 

text, gjord av en person, som har skrivit ner sina tankar utifrån vissa specifika 

frågeställningar. Då mitt intresse är att ta del av era erfarenheter vill jag studera era tankar och 

synpunkter om hur man varierar sin matematikundervisning kommer inte mitt fokus att ligga 

på hur texten är skriven, det är alltså ert innehåll som är det viktiga för mig. Återigen, tack för 

att du ställer upp i min undersökning. 

 

Nedan följer de frågeställningar som jag önskar att ni besvarar; 

 

1. Beskriv det som du finner viktigt i att man som lärare varierar sin 

matematikundervisning, skriv även ner alla skäl du kan komma på till varför det är 

viktigt.  

 

2. Ge några exempel på vilka aktiviteter/hjälpmedel du använder dig av för att variera 

din matematikundervisning, samt hur du använder dem. 

 

3. Berätta om en ”lycklig” händelse, inom något matematiskt område, där du varit med 

om att en elev fått en aha-upplevelse. Berätta så detaljrikt du kan om hur ni gick 

tillväga för att lösa problematiken, och om vad tror du det var som gjorde att eleven 

förstod problemet? 

Lycka till! 

Med vänliga hälsningar Mariha 

 

Vid eventuella frågor, tveka inte på att höra av dig. 

 

Mariha Bruhn  

Mail: xx xx  

Tele: xx xx 

Mobil: xx xx 

 

 

 

 

 


