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Sammanfattning 
 

I studien undersöks hur matematikundervisningen bedrivs i två klasser, motsvarande år fem i 
Sverige, i en skola på Nya Zeeland, samt elevernas och lärarnas uppfattningar om densamma. 
Data har samlats in med hjälp av frågeformulär till samtliga elever, samt genom intervjuer 
med de båda lärarna var för sig, samt enskilda intervjuer med fem av eleverna. Därtill har 
även egna observationer genomförts vid fyra lektionstillfällen, två för vardera klassen. Några 
generella slutsatser kan ej dras, men man kan konstatera att en kombination av olika 
undervisningsmetoder är något som samtliga elever föredrar. Dock finns det metoder som 
eleverna hellre arbetar med än andra, såsom matematiska spel och undersökningar som 
relaterar till det vardagliga livet. Även lärarna föredrar undersökningar, men också 
gruppövningar i små grupper. Vidare föredrar de att göra undervisningen så praktiskt som 
möjligt för att försöka uppnå bästa möjliga förståelse hos eleverna. 
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1. Inledning 
 
”Om det är för lätt att lära sig, för att inte tala om roligt, kan det inte vara värt mycket. 
Inlärning ska vara lite hårt, frustrerande, stressigt, smärtsamt och ofta tråkigt. Har vi inte 
ständigt fått höra detta från tidigare generationer, föräldrar och lärare? Vi har fått lära oss 
att man inte får någonting gratis här i livet.”1 
 
Tidigare generationer trodde enligt Prashnig verkligen på denna myt, de fortsatte att upprepa 
den och gjorde den därmed också till sina barns myt. Detta har, menar Prashnig, ingjutit en 
negativ attityd gentemot inlärning hos många av oss. Det var otänkbart för dem – och är 
fortfarande för många – att inlärning faktiskt kan vara roligt.2  
 
Att denna ovan nämnda myt faktiskt existerar tycker jag man kan se i exempelvis 
matematikundervisningen som ofta anses som tråkig och svår av många elever. Av egna 
skolerfarenheter i den svenska grund- och gymnasieskolan har jag även kunnat uppleva att 
mina matematiklektioner ofta gick ut på att räkna i böckerna, och kopiera tal. För många 
avtog intresset för matematik där. Efteråt vid olika praktiker på lärarutbildningen inom 
matematikundervisningen har jag fått bekräftat att detta fortfarande är fallet. Den traditionella 
matematikundervisningen består av antingen en kort genomgång följt av individuellt räknande 
där läraren går runt och rättar eleverna eller endast individuellt räknande. Problemet i detta 
anser jag är att det inte lämnar särskilt stort utrymme för att anpassa undervisningen efter vad 
som är bäst för eleven. Matematiken är dessutom ett ämne där lärobokens uppläggning och 
struktur styrt undervisningen. Detta är något som även tas upp i en rapport från Skolverket. 
Där beskriver Lindqvist hur granskningar har visat att det är slående vilken dominerande roll 
läroboken har i undervisningen, både i positiva och negativa termer. Hon beskriver vidare att 
såväl innehåll, uppläggning som undervisningens organisering styrs av boken i påfallande hög 
grad.3 
 
Hur ska man då lägga upp matematikundervisningen så att den blir intressant och väcker 
motivationen hos eleverna? En av de viktigaste faktorerna anser jag är att se över de metoder 
man arbetar med. Därför har jag valt att inrikta min studie på detta område.  
 
Jag hade hört talas om att man på Nya Zeeland arbetade med bland annat matematik på ett 
annorlunda sätt till skillnad från Sverige. Jag hade även läst Prashnigs bok ”Kraften i 
mångfalden” där inspirationen är hämtad från Nya Zeelands skolor, och där Prashnig visat på 
att inlärning kan vara roligt och ge positiva resultat.4 Hon menar att inlärning för det första till 
stor del är beroende av hur, var och när, det sker d.v.s. omständigheterna. För det andra är det 
av yttersta vikt att inlärningsvillkoren överensstämmer med hur eleven vill lära och lär sig 
bäst. Då kan också motivationen och uthålligheten öka, prestationen förbättras och 
informationen förvandlas till kunskap hos eleven. Det viktigaste steget är emellertid att som 
elev och främst som lärare känna till hur eleven bäst arbetar, d.v.s. göra så att eleven får 
arbeta på sitt eget sätt när det handlar om inlärning och informationshämtande.5 Ovan nämnda 
exempel gjorde att mitt intresse ökade ännu mer för hur undervisningen bedrevs på Nya 
Zeeland samt vilka metoder de använde. När sedan jag fick möjlighet under lärarutbildningen 

                                                 
1 Prashnig, B. (1999). Kraften i mångfalden. Danderyd: Andragogerna, s. 285. 
2 Ibid.  
3 Lindqvist, U. (2003). Lusten att lära –med fokus på matematik. Skolverkets rapport 221.  Örebro: Skolverket, s. 
38.  
4 Prashnig, B. (1999). Kraften i mångfalden, s. 285. 
5 Ibid., s.287.  
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vid Umeå Universitet att utföra min slutpraktik på Nya Zeeland bestämde jag mig för att 
undersöka matematikundervisningen där för att bland annat kunna få inspiration till nya 
metoder. 
 

1.1 Definition av undervisningsmetoder 
 
Med undervisningsmetoder menar jag metoder för undervisning i skolan. I detta fall i 
matematikundervisningen. Det vill säga formerna för hur undervisningen bedrivs. Enligt 
Lindström och Pennlert är undervisning sådana målstyrda processer som under lärarens 
ledning syftar till inhämtande av kunskaper och värden.6 Hur denna undervisning går till, det 
vill säga själva arbetsprocessen är det som kännetecknar metoden. Denna kan se ut på olika 
sätt beroende på innehållet och syftet med det som lärs ut.7 

 
 

2. Bakgrund 
 

2.1 Tidigare forskning 
 
Prashnig menar att matematik är ett av skolans viktigaste ämnen, men att många elever har 
problem med att klara av skolans matematikkurser. Många elever saknar lust och 
inlärningsmotivation och tycker att matematiken blir svår och tråkig.8 Enligt Harlen är det 
bevisat att barns attityd till matematik formas tidigt i förhållande till andra ämnen. Redan i 11- 
eller 12-årsåldern har eleverna bestämt sig för om de gillar ämnet eller ej.9 Det är lättare att 
motivera eleverna i de lägre årskurserna och en av anledningarna är att ämnet ligger närmare 
den ”verklighet” eleverna stöter på utanför skolan. Eleverna finner alltså att de har 
användning av den matematik de lär sig. I de högre årskurserna blir tillämpningen av 
matematikkunskaparna inte lika tydlig utanför skolan. Grunden till detta är att matematiken 
inte längre är lika konkret som tidigare. I de högre årskurserna på högstadiet blir det mer 
räkning med symboler och sifferhantering där man ofta frångår den förståelse man kan få med 
hjälp av bilder och figurer. Matematiken blir på något sätt mer abstrakt för eleverna.10 Ekstig 
trycker på vikten av att elevernas spontana upptäckarglädje ska tas till vara under hela 
skoltiden. Han gör jämförelsen med den nyfikenhet och upptäckarglädje som små barn har.11  
 
För att ge alla elever möjlighet att genomföra en grund- och gymnasieutbildning krävs 
varierade undervisningsformer. I slutbetänkandet från statens offentliga utredningar, SOU, 
1999, om en ny lärarutbildning, betonar man också lärarnas uppdrag och vikten av att skapa 
miljöer för lärande och att arbeta med nya uttrycksformer.12 För att inspirera eleverna till att 
studera matematik måste undervisningen vara variationsrik och flexibel. Undervisningen 

                                                 
6 Lindström, G. & Pennlert, L.Å. (2:a upplagan) (2004). Undervisning i teori och praktik. En introduktion i 
didaktik. Umeå Universitet, s. 16. 
7 Ibid., s. 30.  
8 Prashing, B. (1999). Kraften i mångfalden, s. 3.  
9 Harlen, W. (1996). Våga språnget! Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen. Eskilstuna: Almqvist & 
Wiksell förlag.  
10 Bergsten, C. (1990). Matematisk operativitet. En analys av relationen mellan form och innehåll i 
skolmatematiken. Dissertations No 29. Lindköping: Lindköping studies in education, s. 7.  
11 Ekstig, B. (2002). Naturen, naturvetenskapen och lärandet. Lund: Studentlitteratur.  
12 http://utbildning.regerningen.se/propositionermm/sou/1999/sou99_63.pdf., s. 10.  
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måste också vara omväxlande för att tillgodose olika elevers sätt att lära sig.13 Den ultimata 
undervisningen handlar om att tillvarata och utveckla elevernas egna erfarenheter och 
förståelse utifrån deras resurser. Som lärare måste man våga prova olika former för 
undervisningen när det gäller kursens innehåll, arbetsformer, arbetssätt och läromedel.14 Det 
är i detta sammanhang även viktigt att tänka på vad Dimenäs och Sträng Haraldsson anser 
som en lärares främsta uppgift. Det är enligt dem att bedriva undervisning så att eleverna blir 
motiverade, för om viljan att lära sig saknas kan inte ett förståelseinriktat lärande ske. De 
anser att om eleverna både ska lära sig något och förstå vad de gör måste eleverna 
medvetandegöras om målen för undervisningen. Detta innebär att läraren måste tydliggöra 
målen för sina elever.15   
 
Skolverkets undersökningar visar däremot att eleverna inte blir mer motiverade av att veta 
tillämpningen av den matematik de lär sig, men att de får en bättre förståelse av matematiken 
när den blir tydliggjord i ett överskådligt sammanhang. Det blir alltså lättare för eleverna att 
skapa förståelse för ny kunskap om eleverna kan knyta an till något de redan känner igen och 
förståelsen ger i sin tur ökad motivation.16 Ett annat sätt att anpassa undervisningen så att 
eleverna blir motiverade att lära sig matematik kan vara att skaffa sig kunskap om alternativa 
undervisningsmetoder. Det vill säga undervisningsmetoder som utgör alternativ till de 
traditionella lärargenomgångarna och elevernas enskilda räknande inom matematik.17 Det 
finns däremot många faktorer som kan påverka undervisningen och forskare kan ha olika 
föreställningar om vad som är ”bra” och ”dålig” undervisning.18    
 

2.2 Nya Zeelands styrdokument 
 
Utgångspunkt för kommande beskrivning är läroplanen och kursplanen i matematik som 
gäller på Nya Zeeland. Samlingsnamnet för ramverket och kursplanerna i Nya Zeeland är på 
engelska The New Zealand Curriculum. När jag skriver läroplan menar jag Nya Zeelands 
ramverk med riktlinjer och färdigheter som ska gälla för samtliga skolor på Nya Zeeland. I 
läroplanen finns sedan sju väsentliga inlärningsområden, varav ett är matematik. Dessa sju 
områden finns mer detaljerat omskrivna i varsin bok. Boken som behandlar matematik 
kommer jag kalla kursplan.  
 
När det gäller hur man ska arbeta rent allmänt i de nya zeeländska skolorna står det i deras 
läroplan att det behövs en inlärningsmiljö vilken möjliggör för alla elever att uppnå hög 
standard och utveckla personliga kvaliteter. Nya Zeelands läroplan försöker att öka 
prestationsnivån på alla elever och försäkra att kvaliteten av undervisningen och inlärningen i 
nya zeeländska skolor är av den högsta internationella standarden.19   
 
Läroplanen syftar till att koppla ihop elevers erfarenheter med hela skolans program på ett 
sammanhängande och balanserat sätt. På alla nivåer av skolgång försöker programmen bygga 
på elevernas tidigare erfarenheter, och försöker förbereda dem för vidare inlärning. I 
läroplanen uttrycks dessa syften på exempelvis följande sätt:  

                                                 
13 Lindqvist, U. (2003). Lusten att lära –med fokus på matematik, s. 22.  
14 Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet. Lund: Studentlitteratur, s. 145.  
15 Dimenäs, J. & Sträng Haraldsson, M. (1996). Undervisning i naturvetenskap. Lund: Studentlitteratur.  
16 Lindqvist, U. (2003). Lusten att lära –med fokus på matematik, s. 21.  
17 Uljens, M. (1997). Didaktik. Lund: Studentlitteratur. s. 94.  
18 Ibid., s. 49.  
19 http://www.tki.org.nz/r/governance/nzcf/NZcurriculum_e.php  
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“All young people in New Zealand have the right to gain, through the state schooling system, 
a broad, balanced education that prepares them for effective participation in society.” 20  
 
Riktlinjerna i läroplanen understryker vidare att den enskilda studenten är i centrum för all 
undervisning och inlärning. Läroplanen ska utmana eleverna att lyckas till det bästa utifrån 
deras förmågor. Den nya zeeländska läroplanen baseras även på riktlinjer för samarbete elever 
emellan. Bland annat står det att elever ska lära sig att arbeta kooperativt, d.v.s. lära sig att 
samarbeta, och att lära sig delta med självsäkerhet i konkurrenskraftiga miljöer i framtiden.  
Man kan även läsa mer ingående bland annat att eleven skall utveckla goda relationer med 
andra och arbeta på kooperativa sätt för att nå gemensamma mål, samt att eleven skall delta i 
lämplig grad av sociala och kulturella arrangemang.21 Det bör understrykas att de två mest 
effektiva arbetsmetoderna som föreslås för de nya zeeländska skolorna är: arbete både 
självständigt och i grupper.22 
 
Om man specifikt går in på undervisningsmetoderna i ämnet matematik sägs det i läroplanen 
att alla elever ska ha möjligheten att arbeta med och upptäcka matematiska problem på det 
sätt som främjar dem att vara undersökande, systematiska, kreativa, snabbtänkta, 
självrealistiska och ihärdiga.23 Några konkreta undervisningsmetoder för matematik nämns 
dock ej.  
 
Både i läroplanen och i kursplanen för matematik understryks däremot tydligt att eleverna ska 
se relevansen av matematiken för sitt eget liv.24 Det betonas att eleverna lär sig matematik 
effektivast genom att tillämpa begreppen och färdigheterna i intressanta och realistiska 
sammanhang som är personligt betydelsefulla för dem.25 Matematiken måste alltså bli 
undervisad och inlärd inom sammanhanget av problem som är meningsfulla för eleverna och 
vilka leder till en förståelse av hur matematiken kan tillämpas i världen utanför skolan.26 Det 
är även viktigt att eleverna ges tydliga möjligheter att relatera sitt nya kunnande till kunskap 
och färdigheter som de har utvecklat tidigare.27 I läroplanen betonas att elevernas lärande ska 
förena nya matematiska förmågor och begrepp med vad de redan känner till, har upplevt, och 
kan göra. De ska klara av matematiska problem som uppkommer i verkliga sammanhang 
vilka är betydelsefulla för dem. Det nämns specifikt i kursplanen för matematik att faktorer 
som erfarenhet utanför skolan, men även från språk, har stora effekter på sättet eleverna lär 
matematik. Utvecklingen av mer positiva attityder till matematik och en större förståelse av 
matematikens användbarhet anges även det som ett sätt till att förbättra deltagarfrekvensen 
bland eleverna. 28  
 
Tittar man på kursplanen i matematik för de nya zeeländska skolorna bidrar den med riktlinjer 
för utvecklingen av ett brett spektrum av räknefärdigheter hos eleverna, såsom att kunna 
beräkna, bedöma, och använda mätinstrument.29 Några konkreta undervisningsmetoder går 

                                                 
20 http://www.tki.org.nz/r/governance/nzcf/NZcurriculum_e.php 
21 http://www.tki.org.nz/r/governance/nzcf/principles_e.php  
22 Ibid.  
23 http://www.tki.org.nz/r/governance/nzcf/ess_learning_e.php#maths 
24 Ibid.  
25 Mathematics in the New Zealand Curriculum (Fifth impression) (1995). Wellington: Ministry of Education. 
Kursplan.  
26 http://www.tki.org.nz/r/governance/nzcf/ess_learning_e.php#maths 
27 Mathematics in the New Zealand Curriculum. Kursplan.  
28 Ibid.  
29 Ibid.  
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dock inte att finna. Istället för förslag till metoder, betonas i läroplanen att undervisningen 
skall stimulera elevernas egna aktiviteter och undersökningar; 
 
“Students will undertake activities and investigations, both individually and in groups, which 
will enable them to learn the skills to approach problems involving mathematics in a variety 
of contexts.”30  
 
Mycket tyder som tidigare framgått på att man måste ändra arbetssätten inom 
matematikundervisningen. Forskning har visat att många elever tycker matematiken är tråkig, 
men det finns sällan några konkreta förslag på metoder att arbeta med som både lärare och 
elever kan vara nöjda med. Det vore därför intressant att undersöka vilka 
undervisningsmetoder i matematik som faktiskt används, och som både elever och lärare är 
belåtna med, då jag heller inte funnit någon internationell forskning som visar hur man bör 
arbeta rent konkret.  
 
 

3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur elever och lärare arbetar med matematik i två 
klasser i en skola på Nya Zeeland, samt att undersöka dels elevernas, dels lärarnas 
uppfattningar om de metoder som förekommer. 
 
För min undersökning har jag därför följande frågeställningar:  
 

• Hur bedrivs matematikundervisningen i två klasser på Nya Zeeland? 
• Vad förefaller bra respektive dåligt med undervisningsmetoderna inom matematik på 

den nya zeeländska skolan enligt elever och lärare?  
 

 
4. Teoretiska referensramar 
 
Nedan behandlas sociokulturell teori och synen på lärande, Vygotskij, samt didaktiska och 
fenomenografiska perspektiv på undervisning och lärande.  
 
Internationellt bedrivs idag omfattande forskning om undervisning och lärande i matematik, 
främst för att finna olika sätt att undervisa som är mest effektiva för elevens lärande i ämnet. 
Sådana studier bygger på skilda teoretiska perspektiv; å ena sidan individuellt orienterade 
perspektiv (konstruktivism) och å andra sidan mer socialt orienterade riktningar 
(sociokulturella perspektiv). Några studier av matematikundervisning som är gjorda utifrån 
dessa teoretiska utgångspunkter finns bland annat att läsa om i Runessons doktorsavhandling 
”Variationens pedagogik”. 31 Jag har själv valt att inrikta min studie mot den sociokulturella 
teorin med inriktning på Vygotskijs tankar. Orsaken till att jag valt denna inriktning är främst 
att den undersökta nya zeeländska skolans teoribakgrund tycks vila främst på Vygotskij med 
ett sociokulturellt perspektiv på lärande, enligt samtal med lärare och rektorer på den 
undersökta skolan. Jag anser därför att den teorin kan vara till hjälp vid min analys av data.  

                                                 
30 http://www.tki.org.nz/r/governance/nzcf/ess_skills_e.php 
31 Runesson, U. (1999). Variationens pedagogik. Skilda sätt att behandla ett matematiskt innehåll. Göteborg 
studies in educational sciences 129. Doktorsavhandling, s. 47.  
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4.1 Sociokulturell teori 
 
Det sociokulturella perspektivet utgör olika riktningar med bland annat den ryska 
verksamhetsteorin utifrån Vygotskij. Vad som är gemensamt för dessa riktningar är att de 
betonar att lärandet inte kan ses skilt från det sammanhang där det utvecklas, d.v.s. att 
lärandet är situerat i en specifik omgivning eller miljö. Lärandet kan därför förstås som en 
process som innebär att bli delaktig i en kultur.32  
 
Den sociokulturella synen på lärande kan sammanfattas i nedanstående sex centrala aspekter: 

• Lärande är situerat d.v.s. allt lärande sker i en kontext/ett sammanhang. 
• Lärande är huvudsakligen socialt d.v.s. vi lär oss genom interaktion med andra 

människor. 
• Lärande är distribuerat d.v.s. lärande sker genom att alla tillför något i gruppen. 

Eftersom kunskapen är utspridd bland människorna inom en grupp, känner de till och 
är skickliga på olika saker som alla är nödvändiga för en helhetsförståelse.   

• Lärande är medierat d.v.s. förmedling av kunskap sker via olika medier såsom 
personer eller verktyg/redskap i vid mening exempelvis böcker, film, video, 
anteckningsboken, pennan, datorn, språket.  

• Lärande är deltagande i en praxisgemenskap d.v.s. alla människor lär genom att handla 
med andra människor.  

• Språket är grundläggande i läroprocesserna d.v.s. språket är en länk mellan det yttre, 
kommunikationen med andra, och det inre, det egna tänkandet.33   

 
Den sociokulturella teorin bygger också delvis på Vygotskijs tankar om den närmaste 
utvecklingszonen. Han menade att det är mycket viktigt att hitta barns närmaste 
utvecklingszon och utgå ifrån den i undervisningen för att uppnå bästa möjliga lärande. 
Vygotskij definierar den närmaste utvecklingszonen som området mellan det som ett barn kan 
klara ensam och det som samma barn kan klara med hjälp av någon annan, t.ex. en lärare eller 
en mera försigkommen kamrat.34 Vygotskijs begrepp ”den närmaste utvecklingszonen” har 
bildat ett betydelsefullt teoretiskt underlag för socialt medierat, individuellt lärande.35 För 
Vygotskij är kunskap något som man måste erövra för att förändra sitt sätt att se, inte för att 
anpassa sig till det rådande samhället, och om barnet skall lära sig något nytt och bli en 
kreativ kraft måste den praktiska skolan kopplas hårdare till det intellektuella.36    
 
Studier av vad som skiljer effektiva lärare från mindre effektiva visar just karakteristiska drag 
i den sociala medieringen av individuell inlärning. Man har funnit att den skickliga läraren 
arbetar med: intensiv interaktion, snabb återkoppling, personlig och situationsanpassad 
vägledning, uppmuntran samt strävan att få den lärande att förklara, reflektera och förstå 
lösningar i stället för att presentera svar och korrigera fel.37   
 
Även Vygotskij menade att lärarens roll är både central och krävande. Å ena sidan skall 
läraren organisera läromiljön, vilket kräver kunskap om eleven, innehållet och samhället. Å 

                                                 
32 Runesson, U. (1999). Variationens pedagogik. Skilda sätt att behandla ett matematiskt innehåll, s. 59. 
33 Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur, s.41.  
34 Ibid., s. 81.  
35 Ibid., s.51.  
36 Ibid., s. 88.  
37 Salomon, G. & Perkins, D.N. (1999). Individual and Social Aspects of Learning. Review of Research in 
Education nr. 23, s. 7.  
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andra sidan skall läraren vara förebilden, ämnesexperten som utmanar och stöttar, inte främst 
genom att förmedla utan genom att vägleda elevernas målinriktade kunskapssökande.38  
 
Bakhtin har fördjupat och tydliggjort relationerna mellan samverkan och sociokulturell 
kontext som Vygotskij förutsatte och samtidigt fört vidare Vygotskijs teorier om utveckling 
och mediering med hjälp av sin syn på sociala språk. En väsentlig aspekt i den sociokulturella 
inlärningsteorin är att den praktiska delen betraktas som nära förbunden med den språkliga.39 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kommunikativa processer förutsättningar för 
människans lärande och utveckling. Språket är enligt Vygotskij det viktigaste kulturella 
redskap som medierar lärande.40 Vygotskij och Bakhtin delar uppfattningen att individen 
växer in i kulturen medan kulturen växer in i individen. Bakhtin intresserade sig dock primärt 
för språket som kommunikationsredskap. För Bakhtin är utveckling även en fråga om 
processer som formar de inre dialogerna, tänkandet, och hans teorier understryker starkt att 
inre dialoger formas av historiskt, kulturellt och institutionellt betingade perspektiv på 
verkligheten. Bakhtin är även kritisk till ”den monologisering som sker när det mångtydiga 
blir entydigt, när öppna meningsutbyten blir slutna och när facitsvar ersätter sökande.”41  
 

4.2 Samspelets betydelse 
 
Dessa tankar kan man även finna hos en del andra forskare, som Mead exempelvis, som 
menade att läroboken används allt för mycket på så sätt att eleven förväntas reproducera det 
som står skrivet.42 Mead menade vidare att lärande på så vis blir synonymt med att ta emot 
och återge det som andra människor redan har kommit på. Att lagra information på det sättet 
för att ta fram det oförändrat eller modifierat har enligt både Dewey och Mead mycket lite 
eller ingenting med förvärvande av kunskap att göra.43 Även om Mead ställde denna diagnos 
på skolan redan 1903 anser jag fortfarande att den har betydelse i detta sammanhang. Både 
Mead och Dewey framhävde även lekens positiva roll när det gäller att skapa egna 
uttrycksformer, forma intellektet, invigas i sociala kommunikations- och 
meningsgemenskaper och utveckla kapacitet att se ur andras perspektiv.  
 
Problemet med skolan var enligt Mead att den uteslutande grundade sig på arbetsprincipen, 
som under den första utbildningsperioden uteslöt leken som aktivitet i lärosammanhang, 
istället för att de båda delarna skulle samspela. Lek som undervisningsprincip behöver inte 
betyda att barnet utlämnas till slumpmässig påverkan. Uppgiften innebär att arrangera barnets 
omgivning så att olika objekt och relationer fångar barnets intresse och stödjer det i den 
livsfas där det befinner sig. 44 Dewey riktar främst fokus på barnets egen aktivitet som 
utgångspunkt för lärande. Dewey påpekar att många tappat lusten att lära på grund av den 
uppfattning om lärande som de fick i skolan. Det finns en rätt utbredd uppfattning att det man 
lär sig i skolan ligger så långt från det verkliga livet att det är tämligen värdelöst.45 Vad 

                                                 
38 Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande, s. 51. 
39 Ibid., s. 48.  
40 Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande, s. 49.  
41 Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande, s. 104.  
42 Mead, G. H. (1903-1904). The Basis for a Parents´ Association. I Petras, J. W. (red.). George Herbert Mead. 
Essays on His Social Philosophy. New York: Teachers College Press, s. 65.  
43 Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande, s. 138.  
44 Ibid., s. 133.  
45 Ibid., s.134.  
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Dewey vill inrikta sig på är erfarenhetskvaliteten och vilken avgörande betydelse den har för 
vår uppfattning om lärande.46  
För att återkoppla detta resonemang till Vygotskijs tankar finns det enligt honom ingen 
motsättning mellan fantasi och erfarenhet. Fantasi betraktar han som en förmåga att 
kombinera erfarenheter, känslor och tankar. Han menar även att fantasin är det viktigaste att 
ha i den kommande framtiden och i utvecklingen av en öppen och kreativ personlighet. 
Formandet av en skapande personlighet som strävar mot framtiden initieras med hjälp av en 
skapande fantasi som tar gestalt i nuet. Detta kan ske med hjälp av lekar. På samma sätt som 
Mead betonar han att leken hjälper att ge träning i sociala samvaroregler samt utvecklar 
kreativitetsförmågan. Han menar på att undervisning ska vara en vidareutveckling av leken. 
Hos Vygotskij är det dock av största vikt att undervisning skall vara en källa till utveckling.47 
 
Lindström visar dock i sin artikel ”Konsten lär oss förstå livet” på att exempelvis estetiska 
arbetssätt inte förbättrar prestationer och resultat inom ett teoretiskt ämne såsom matematik. 
Men dock har estetiska läroprocesser ett egenvärde i sig som kan berika och öppna nya dörrar 
och skapa fler ingångar till ämnet. Detta kan i sin tur leda till att en del elever får lättare att ta 
till sig innehållet i undervisningen.48  
 

4.3 Didaktikens betydelse 
 
Men hur ska man förmedla lärandet på bästa sätt? Hur ska undervisningen ske rent didaktiskt? 
Lindström och Pennlert beskriver didaktik som både konsten att undervisa och som läran om 
undervisning baserad på beprövad erfarenhet som vetenskaplig kunskap.49 Roth och Anderson 
anser lärande vara en förändring eller utveckling av tänkandet om ett visst fenomen.50 Vi kan 
förutsätta att verkligt lärande medför en förändring av det sätt på vilket en människa erfar, 
uppfattar eller förstår ett fenomen. Av detta följer att den viktigaste formen för undervisning 
är den som åstadkommer sådana förändringar.51 För varje fenomen som människor möter, 
finns det ett begränsat antal kvalitativt skilda sätt på vilket fenomenet erfars, uppfattas eller 
förstås. Fenomenografi är ett forskningsområde som finner och beskriver sådana skillnader.52 
Fenomenografin brukar presenteras som studiet av olika sätt att förstå eller uppfatta fenomen i 
omvärlden. Det verkar som om framgång inom olika områden av mänsklig aktivitet är 
beroende av ett visst sätt att se centrala fenomen. Enligt detta sätt att resonera är framgång och 
skicklighet mer en fråga om ett visst sätt att se på ett fenomen än om att tillämpa kunskap och 
färdighet om ett fenomen.53 Marton utrycker det såhär; ”det finns ett slags kompetens, helt 
enkelt ‘att förstå’, som skiljer sig från och är mer grundläggande än både färdigheter och 
kunskap.”54  
 

                                                 
46 Ibid., s.134.  
47 Vygotskij, L. S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB.  
48 Lindström, L. (2004). Pedagogiska magasinet, http://www.pedagogiskamagasinet.se/, Tema: Estetiska 
läroprocesser. Artikeln ”Konsten lär oss förstå livet”.  
49 Lindström, G. & Pennlert, L.Å. (2004). Undervisning i teori och praktik. En introduktion i didaktik, s. 17.  
50 Roth, K. J. & Anderson, C. W. (1988). Promoting conceptual change in learning from science textbooks. I: P. 
Ramsden (Ed.), Improving learning: New perspectives. London: Kogan Page.  
51 Uljens, M. (1997). Didaktik, s. 98.  
52 Marton, F. (1981). Phenomenography – describing conceptions of the world around us. Instructional Science, 
10, 117-200.  
53 Uljens, M. (1997). Didaktik, s. 101.  
54 Ibid., s. 101.  
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Om vi vill förändra de lärandes tänkande om ett fenomen tycks det rimligt att förvänta sig att 
insikter i hur elever faktiskt förstår och tänker om fenomenet är avgörande. Det finns dock en 
del studier som visar att även motsatsen kan inträffa. Det finns exempel där insikten i hur 
elever tänker, inte har medfört att man lyckas förändra deras tänkande.55  
Det finns alltså ingen metod enligt vilken man kan lära alla allt, men genom att studera hur de 
tänkande tänker om vissa fenomen kommer vi alltså att vara bättre rustade i vår undervisning 
om dessa fenomen. Marton har hävdat att den mest grundläggande förutsättningen för hur 
elever lär sig om vissa fenomen är hur de förstår fenomenen.56 Med utgångspunkt i detta 
resonemang verkar det vara rimligt att anta att vi kommer att kunna utveckla högst 
verkningsfulla pedagogiska metoder att undervisa på genom att vara medveten om de 
betydelsefulla skillnaderna i uppfattningar av omvärlden som finns.  
 
Vilka mått och steg som skall vidtas inom undervisningen kan man dock inte komma fram till 
genom generella överväganden om undervisningsprocessen. Det måste grundas på vilken 
förändring man eftersträvar.57  
 
                             

5. Metod 
 
Jag har valt att göra en fallstudieinspirerad undersökning. Gemensamt för fallstudier är att 
man använder en mångfald av metoder: intervju, observation, prov och enkät, för att få ett rikt 
material om det enskilda fallet.58 I mitt fall har jag valt att koncentrera mig på hur lärare 
arbetar med matematikundervisningen i två klasser på Nya Zeeland samt vad som är bra och 
dåligt med dessa undervisningsmetoder. Jag har även utgått från en kvalitativ ansats på 
studien, då jag velat söka förståelse om ett fenomen, i detta fall undervisningsmetoder för 
matematik. Jag har valt att använda mig av intervjuer, enkäter och egna observationer för att 
kunna studera matematikundervisningen i de båda klasserna från så många infallsvinklar som 
möjligt och på så sätt söka förståelse på djupet. Samtliga elever fick svara på enkäter. Vardera 
klassläraren är intervjuade samt fem av eleverna, tre ur den ena klassen och två ur den andra. 
Detta för att få de olika individernas uppfattningar om hur undervisningen bedrivs, för att 
sedan kunna koppla dessa till mina egna uppfattningar av det jag observerat.  

 

5.1 Urval  
 
En mellanstadieskola på Nya Zeeland i ett välbärgat område valdes ut som 
undersökningsskola, av praktiska skäl. Föräldrarna till eleverna är till största delen 
välutbildade, samt har höga förväntningar på sina barn. Föräldrar kan även välja att sätta sina 
barn på den här skolan, mot en avgift, detta gäller främst internationella elever. Lärarna har 
ständig mailkontakt med elevernas föräldrar så att de ska vara väl informerade om allt som 
händer på skolan och om hur det går för eleven. Föräldrarna förmedlar i sin tur sina 
förväntningar på skolan oftast via mail eller på skolmöten. Två lärare och 48 elever från 
skolan deltog i denna undersökning. Lärarna var två kvinnor med 10,5 års respektive 7 års 
erfarenhet som lärare. Båda var mellanstadielärare med matematik som huvudinriktning. Jag 

                                                 
55 Ibid., s. 114.  
56 Uljens, M. (1997). Didaktik, s. 114.   
57 Ibid., s. 109.  
58 Johansson, B. & Svedner, P. O. (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och 
språklig utformning. Uppsala: Kunskapföretaget i Uppsala AB, s. 44.  
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kommer hädanefter kalla dem för lärare A och lärare B. Båda lärarna försökte ha minst en 
matematiklektion varje dag, sammanlagt ungefär 4-5 gånger per vecka. Lektionerna varade i 
cirka 50 minuter varje gång. De 48 eleverna som undersökts är eleverna från respektive 
lärares klass. De 48 eleverna är i åldern 11-12 år med en medelålder på 11,6 år. De bestod av 
27 pojkar och 21 flickor. De går i nya zeeländsk år sju vilket motsvarar år fem i Sverige. Det 
var frivilligt och anonymt att delta i undersökningen för både lärare och elever. Lärarna och 
eleverna var dock inte anonyma för mig, men är det i rapporten enligt Vetenskapsrådets 
anvisningar om god forskningsetik.59  
 
Jag har delat ut enkäten till de elever som var på lektionerna vid enkättillfällena, så i vissa fall 
är inte klasserna kompletta. Även om klasserna hade blivit informerade om tidpunkt på 
förhand var det svårt att samla alla elever vid ett och samma tillfälle. Av mina 55 enkäter fick 
jag in 48. 
 

5.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Jag intervjuade två utvalda lärare, och valde att dela ut enkäter till deras elever. För att få en 
djupare bild av elevernas uppfattningar valde jag att också intervjua fem elever bland dem 
som besvarat enkäten. Enkätfrågorna användes som grund till elevintervjuerna. 
 
Egna utformade enkäter har används till eleverna, där inspirationen för konstruerandet 
hämtats från Ejlertssons bok ”Enkäten i praktiken”.60 Enkäterna börjar med allmänna 
bakgrundsfrågor om kön och ålder, samt en fråga om vad de allmänt tycker om ämnet 
matematik (intressant, svårt, användbart). Syftet med enkäten är att mäta hur 
matematikundervisningen i den nya zeeländska skolan oftast bedrivs enligt eleverna, samt om 
de har förslag på några alternativa undervisningsmetoder. Enkäten avslutas med tre öppna 
frågor om hur de vill lära sig matematik, samt vad de anser är bra respektive dåligt med 
matematikundervisningen i skolan och vad som i så fall bör ändras. De fem eleverna har 
intervjuats med de sista tre öppna enkätfrågorna, eftersom jag ansåg att svaren på de skriftliga 
frågorna var torftiga. De deltog i intervjun frivilligt. (Se bilaga)  
 
Den kvalitativa intervjun började med att de båda lärarna och de intervjuade barnen först fick 
berätta fritt om vad de ansåg om matematik i allmänhet, för att sen komma in på mer specifika 
frågor. Jag utgick från detta upplägg eftersom Trost anser att den första frågan är avgörande 
för hur resten av intervjun kommer att flyta.61 Jag använde även intervju för att kunna jämföra 
lärare och elevers uppfattningar på undervisningen. Med lärarna utförde jag en strukturerad 
intervju där jag bestämt frågeområdena och frågorna i förväg.62 För att få lärarnas bild av 
undervisningsmetoderna ställdes liknande intervjufrågor som eleverna fått svara på i 
enkätform. Intervjumaterialet började med en övergripande fråga om vad de tycker om 
matematik i allmänhet, för att sedan mynna ut i bakgrundsfrågor om vad de tyckte om 
skolämnet matematik, hur många år de arbetat som lärare, hur många timmar i veckan de har 
matematikundervisning samt vilka skälen är att bli matematiklärare. Sedan kom jag in på 
själva syftet med intervjun, nämligen vilka undervisningsmetoder de använde på sina 

                                                 
59 Johansson, B. & Svedner, P. O. (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och 
språklig utformning, s. 23. 
60 Ejlertsson, G. (1996). Enkäter i praktiken. En handbok i enkätmetodik. Lund: Studentlitteratur.  
61 Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, s. 64.  
62 Johansson, B. & Svedner, P. O. (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och 
språklig utformning, s. 25.  
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matematiklektioner. Jag frågade också om vad som låg bakom deras val av metoder och vad 
de trodde de gav eleverna. De fick även svara på hur de gjorde för att inspirera eleverna inom 
matematik och för att väcka ett intresse för ämnet. Slutligen fick de filosofera över hur det 
optimala sättet att arbeta på skulle vara. Jag valde att anteckna ner svaren under pågående 
intervjuer. Inspirationen till hur frågorna bör ställas, i vilken ordning och så vidare är allt 
hämtade ur Jan Trost bok ”Kvalitativa intervjuer".63  
Enkäterna och intervjuerna har sedan kompletteras med egna observationer i respektive 
lärares klasser under två matematiklektioner i vardera klassen. Dessa observationer har 
genomförts med hjälp av löpande protokoll, där jag kontinuerligt har observerat och i egna 
ord beskrivit skeendet i klassrummet.64  
 

5.3 Procedur 
 
Eftersom jag tänkt utföra min studie i Nya Zeeland var jag först tvungen att översätta 
enkäterna och intervjufrågorna till engelska. Jag bad sedan en engelskspråkig person boende i 
Sverige korrekturläsa så att innebörden i frågorna skulle vara densamma på engelska som på 
svenska.  
 
I min studie har jag följt de forskningsetiska principerna för samhällsvetenskaplig forskning, 
som bland annat föreskriver att deltagarna ska bli informerade om studiens syfte och få en 
beskrivning av undersökningsmetoden. Om deltagarna ej är myndiga skall målsman 
informeras och tillfrågas om barnets medverkan. Deltagarna ska också vara säkra på att deras 
anonymitet skyddas, samt att de skall ha möjlighet att när som helst ställa frågor om 
undersökningen och få sina frågor sanningsenligt besvarade. De ska även kunna avbryta sin 
medverkan utan negativa följder.65  
 
När det gäller observationerna frågade jag först lärarna om tillåtelse att sitta med och 
observera arbetet i klassen. Jag satt längst bak i klassrummet under två matematiklektioner för 
vardera läraren, på skilda dagar. Väl i klassrummet berättade jag för eleverna att jag skulle 
sitta där för att se hur de arbetade och vilka undervisningsmetoder de använde. Under 
observationerna förde jag löpande protokoll, för att i egna ord beskriva det som skedde under 
hela lektionerna. Varje gång aktiviteterna byttes antecknade jag vad klockan var. Jag valde att 
inleda med att observera klasserna för att ur dessa iakttagelser eventuellt kunna tillföra 
ytterligare frågor till intervjuerna. Johansson och Svedner skriver att intervjuarens påverkan, 
som denne själv inte alltid är medveten om, kan minskas genom att intervjun baseras på vad 
observationerna visat. 66 
 
Eftersom eleverna i de två klasserna jag valt att dela ut enkäterna till inte var myndiga frågade 
jag lärarna i respektive klass om deras godkännande till om enkäter fick delas ut till eleverna. 
Jag bad dem be föräldrarna om tillåtelse, eftersom de har en regelbunden mailkontakt med 
elevernas föräldrar. Jag och lärarna kom sedan överens om att jag fick ett helt lektionstillfälle 
till förfogande för att låta eleverna svara på enkäterna utan tidspress. Här inräknades även tid 
för eftertanke och frågor för att därefter samla in dem under lektionstillfällets slut. I början av 
de respektive lektionerna gick jag noga igenom enkätens uppbyggnad och eleverna fick ställa 

                                                 
63 Ibid.   
64 Johansson, B. & Svedner, P. O. (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och 
språklig utformning, s. 31.  
65 Ibid., s. 23.  
66 Ibid. s. 27.  
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frågor ifall det var något de inte förstått eller som de tyckte var luddigt skrivet. Jag påpekade 
även här än en gång att medverkan var frivillig och att eleverna skulle komma att behandlas 
anonymt. Jag var med under hela tiden som enkäterna fylldes i ifall oklarheter skulle uppstå.  
 
Under samma tillfälle som jag bad lärarna om tillåtelse för att få lämna ut enkäterna till 
eleverna frågade jag även om tillåtelse till att intervjua dem, enskilt, och en tid för detta 
bestämdes. Den uppskattade tiden beräknades till cirka två timmar, för att ha extra utrymme 
ifall någon fråga skulle dra över på tiden. Lärarna intervjuades sedan vid två separata tillfällen 
var för sig. Även dessa blev informerade att allt var frivilligt och att de skulle behandlas 
anonymt i undersökningen, men att jag kommer att veta vem som sagt vad. Jag förde sedan 
anteckningar under intervjun över lärarnas svar. Jag skrev ner svaren på datorn direkt efter 
intervjun och visade läraren dagen därefter vad jag skrivit. Respektive läraren fick säga om de 
tyckte det överrensstämde med vad denna sagt, och så fick de komplettera ifall det var något 
som saknades.  
 
Jag tog även ut fem frivilliga elever vid olika tillfällen, i överenskommelse med dem själva 
och läraren, och intervjuade dem på liknande sätt som lärarna. Jag ställde endast de tre öppna 
frågorna som de tidigare besvarat i enkäten. Jag lät dem berätta längre och utförligare och 
ställde också följdfrågor för att jag själv skulle kunna sätta mig in i hur de menade.  
 
Slutligen har jag sammanställt dessa data. Jag har grupperat enkätsvaren i sju grupper efter de 
mest förekommande undervisningsmetoderna som eleverna angivit och åsikter om dessa, samt 
kopplat lärarnas syn och mina observationer till samtliga. Jag har även gjort två olika diagram 
på varje enskild undervisningsmetod. Ett diagram visar hur ofta eleverna anser att 
undervisningsmetoden används, på en skala från alltid till aldrig, samt ett annat diagram där 
eleverna fått skatta vad de tycker om samtliga metoder, på en skala från mycket bra till dåligt. 
Jag har gjort dessa två olika diagram för att kunna jämföra och se om skillnader 
uppkommer.67 Syftet med diagrammen har även varit att man på ett tydligt sätt ska kunna 
åskådliggöra resultaten bättre.  
 

5.4 Tillförlitlighet  
 
Det som kan ha påverkat resultatet i viss negativ bemärkelse är att två språk, svenska och 
engelska, har använts. Enkäterna och intervjufrågorna har först översatts från svenska till 
engelska. Därefter har de svarande svarat på engelska. Sedan har jag tolkat svaren och åter 
igen översatt det till svenska. Felaktiga tolkningar av frågor och svar kan därigenom ha 
uppstått mellan dessa översättningar.  
 
Andra felkällor kan vara att enkäterna till de två olika klasserna delades ut under olika 
tidpunkter och olika dagar. Även intervjuerna med de två lärarna skedde under olika tider på 
dagen och olika dagar.  
 
Anteckningarna under observationerna är mina egna subjektiva bedömningar, vilket även 
detta kan ha en påverkan på hur resultatet tolkats. Mina förväntningar på vad jag skulle 
komma att få erfara kan också ha påverkat resultatet på så sätt att jag sett allt genom mina 
positiva förväntningar.  

                                                 
67 Johansson, B. & Svedner, P. O. (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och 
språklig utformning, s. 39.  
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6. Resultat 
 

Resultaten presenteras utifrån mina frågeställningar; hur bedrivs matematikundervisningen i 
två klasser på Nya Zeeland, samt vad förefaller bra respektive dåligt med 
undervisningsmetoderna inom matematik på den nya zeeländska skolan enligt elever och 
lärare. För att förtydliga vissa av svaren presenteras olika elevsvar i form av citat. Jag har 
rangordnat resultaten på så sätt att den enligt eleverna mest använda undervisningsmetoden 
anges först.  
 
Valen av undervisningsmetoder för båda lärarna styrs i hög grad av staten genom 
utbildningsdepartementet, Ministry of Education. Utbildningsdepartementet bedriver en hel 
del forskning kring pedagogik och ordnar utbildningar och olika projekt där en massa skolor 
är med, samt skickar ut material att pröva på för lärarna.68 Det senaste projektet som bland 
annat lärare B är med i går ut på att de lär lärare hur de kan göra matematiken mer rolig 
exempelvis genom att använda smartboard. Via Ministry of Education får lärarna också olika 
tips på sajter för att ladda ner matematikspel. Båda lärarna får även allt sitt material och 
böcker därifrån. Genom kurserna blir lärarna informerade om den senaste vetenskapen inom 
matematikområdet.  Under kurserna pratar man om hur undervisning i matematik ska bedrivas 
och så får lärarna pröva på olika aktiviteter man kan göra i praktiken, som är bra att ta med sig 
och ha som exempel menar både lärare A och lärare B. Båda anser att genom att gå på dessa 
kurser så gör det praktiken bättre. Lärare A läser även alltid senaste forskningen i 
vetenskapliga tidskrifter för att hänga med i utvecklingen om vilken pedagogik som är mest 
framgångsrik och hjälper barn att lära. Det som även styr valen kan vara att hon sett vad andra 
lärare gör. Även lärare B menar på att man hela tiden utvecklas i hur man ska undervisa i 
matematik.  
 
De teorier båda lärarna främst följer är Blooms taxonomi, vilket innebär att man arbetar i 
ordningen: bestämma sig för ett område, finna fakta (genom exempelvis datorer, böcker), 
använda de funna fakta, sammanfatta vad man kommit fram till, presentera vad man kommit 
fram till (genom exempelvis en essä, video, power point), utvärdera och reflektera över vad 
som fungerat bra och dåligt. Denna kan användas bland annat när eleverna ska skriva om 
någon känd matematiker eller ta reda på olika matematiska begrepp eller områden. Den teori 
som dock båda lärarna menar de lägger största vikt vid är Vygotskijs tankar om den närmaste 
utvecklingszonen och det sociokulturella perspektivet på undervisningen. Hela skolans 
teoribakgrund vilar på detta perspektiv, vilket jag nämnt tidigare.  
 
I intervju med respektive lärare fick jag reda på att valet av innehåll i 
matematikundervisningen är utlagt för båda lärarna för vad de ska täcka varje termin. Det 
bestäms av en slags överlärare, ”Head of maths” (matematiköverordnad, egen anmärkning). 
Varje år utser skolan en ny matematiköverordnad som är en av matematiklärarna på skolan. 
Den matematiköverordnade har sedan hand om allt som rör matematikens innehåll under ett 
år och bestämmer då även hur många veckor som vissa områden ska behandlas, och så vidare. 
Men matematikundervisningen baseras i huvudsak på kursplanen i matematik. Även 
innehållet till matematikundervisningen hämtas mestadels från kursplanen i matematik.  
 

                                                 
68Ministry of Education: http://www.minedu.govt.nz/ 
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6.1 Elevernas och lärarnas inställning till ämnet matematik och 
matematikundervisning  
 
I enkäten fick eleverna skatta sin inställning till ämnet matematik enligt hur intressant, svårt 
och användbart de ansåg ämnet matematik var. Därefter fick de ge exempel på vad som var 
bra och vad som var dåligt med matematikundervisning. Även lärarna fick svara på frågor 
med vad de ansåg var bra och dåligt med matematikundervisningen. Här nedan följer en 
sammanställning av svaren.  
Av diagram 1 kan man se att intresset för matematik varierade. Några elever tyckte som visas 
i diagram 2 att matematik var svårt. De allra flesta ansåg ändå att det var ett mycket 
användbart ämne som framgår i diagram 3.  
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Diagram 3.  Användbarhet
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Diagram 1, 2 och 3. Diagrammen visar elevernas allmänna inställning till ämnet matematik, med avseende på 
hur intressant, hur svårt och hur användbart de anser att ämnet är.  
Skalorna går från 1=intressant, lätt, användbart, till 6 =inte intressant, svårt, inte användbart. 
 
Det visar sig att de flesta eleverna tycker ämnet matematik är bra eftersom de får kunskap 
som de har användning av senare i livet. Främst nämner eleverna att de tror att matematik är 
nödvändigt att lära sig eftersom matematik används i så gott som alla jobb. Eller åtminstone 
hjälper det en att få ett jobb senare i livet eftersom man oftast behöver matematik för att 
kunna komma in på den utbildning man vill. De menar även att matematik används i dagliga 
livet exempelvis när man ska handskas med pengar exempelvis till växeln när man handlar 
och för att veta hur mycket pengar man har kvar.  
 
Båda lärarna hoppas deras undervisningsmetoder ökar den matematiska tankeförmågan hos 
eleverna. Matematikundervisningen ska vara ett nöje men samtidigt relevant menar de. De 
menar vidare att eleverna måste se relevansen i matematiken, annars vet de inte hur de 
använder matematiken och då blir det meningslöst. Samtidigt ska matematik vara roligt är 
båda eniga om. Lärare A vill att eleverna går därifrån och vet varför de lär olika saker och 
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varför dessa saker är viktiga. Lärare B menar att matematik är något de kommer att använda 
varje dag, oberoende av vilken karriär de väljer och att de som lärare måste visa att de anser 
att ämnet är väldigt viktigt. Båda försöker därför ge många praktiska exempel och berätta för 
eleverna vad som är relevant i det dagliga livet, samt att de använder utrustning. Båda 
försöker även introducera med spel för att öka intresset. Lärare B väljer också sina ord med 
omsorg då hon alltid säger ”spela spel”. För då menar lärare B att eleverna inte inser att de gör 
matematik. Säger man matematik anses det ofta som tråkigt, men spel, då är det roligt.  
 

6.1.1 Bra och dåligt med matematikundervisningen enligt eleverna 
 
En sak som de flesta elever tycker är bra med matematikundervisningen är lärarsupport. Man 
kan få hjälp när man behöver det. Man kan fråga lärarna om man behöver hjälp. Lärarna 
lämnar bara inte en, menar eleverna.   
 
Eleverna tycker också att det är bra när man får lära sig nya saker. Åtminstone får man en 
möjlighet att förstå, men har fortfarande en utmaning i att lösa problemen. Och det är ett bra 
sätt att använda sin hjärna, det gör att hjärnan får arbeta, menar en elev.  Eller som en annan 
elev uttryckte det:  
 
“We have to use our heads at math not our computer.” 
                                                                                    (Pojke, år sju) 
 
Lite mindre än hälften av eleverna tycker att det ofta är för långa lektioner. De menar också 
att läraren pratar för länge och att de då blir uttråkade. Cirka en tredjedel av samtliga elever 
tycker även att det är för ofta att ha matematik varje dag och att man skulle kunna ha det tre 
gånger i veckan istället. Kring tio av eleverna tycker även att det är dåligt när lärarna blandar 
in mer än ett område åt gången. Dessa elever tycker det skulle vara bättre att man bara lärde 
sig en typ av matematik åt gången, exempelvis bara algebra och inte algebra och mätning, så 
att man får lära en sak i taget bit för bit, och göra om tills man förstår och sen gå vidare till 
nästa nivå.  Ett fåtal av elever menar även att de vanligtvis glömmer alla sakerna de har lärt 
sig tre månader senare. De skulle därför vilja lära sig dessa över en lång tidsperiod för att 
hjälpa dem komma ihåg. Det finns också några fåtal elever som tycker att det är alldeles för 
lätta aktiviteter och att de behöver svårare uppgifter för att lära sig mer. Å ena sidan finns 
elever som tycker att undervisningen är för tråkig dels på grund av hur läraren lär ut, men 
även för att man borde göra mer roligare saker, som till exempel ha mer spel eller byta ut dem 
man nu har. Vidare föreslår en elev att man inte skulle behöva skriva ner allt utan göra mer 
saker naturligt och praktiskt med till exempel vågskålar, mäta dörrar och så vidare. Å andra 
sidan finns det även elever som säger att de är nöjda och inte tycker något bör förändras. Det 
finns även elever som tycker man blir förvirrad och att det blir rörigt och oordnat av att inte 
veta exakt vad man ska göra. De tycker att det kan lösas genom att läraren går igenom saker i 
mindre grupper så alla kan höra läraren och få en korrekt förståelse.  
 

6.1.2 Bra och dåligt med matematikundervisningen enligt lärarna 
 
Lärare A kunde inte peka på något som denna ansåg var dåligt med 
matematikundervisningen. Om hon däremot fick fundera kring vilket som vore det optimala 
sättet att arbeta på så tyckte lärare A att denna skulle vilja ha all utrustning som hon behövde, 
arbeta i små grupper och arbeta på ett praktiskt sätt med utrustningen. Elever som är duktiga 
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skulle arbeta självständigt, exempelvis med laborationer. Och de svagare skulle få arbeta med 
andra uppgifter. Alltså att man skulle dela in eleverna i smågrupper med olika uppgifter efter 
kunskapsnivå. Trots att alla skulle arbeta med olika uppgifter, så skulle man som lärare kunna 
se och hjälpa alla, menade lärare A.   
 
Lärare B hade likt lärare A inget att klaga på och menade även att hon inte hade för avsikt att 
ändra de sätt på vilka hon bedrev sin undervisning. Hon menade samtidigt att om hon går på 
en kurs så kan det självklart förändra hennes tankar. Det lärare B ville just nu var bara att ha 
mer tid att undervisa matematik för hon menade på att det är svårt att hinna allt man vill på 50 
minuter. Det är inte nog med tid ansåg denna. Helst skulle lärare B vilja ha ett långt block per 
dag. Lärare B menar på att med första gruppen framför tavlan går det alltid bra, sen måste 
man ibland rusa igenom med andra gruppen och några elever kanske då inte hinner fånga upp 
det väsentliga.  
 

6.2 Elevernas och lärarnas inställning till metoderna inom 
matematikundervisningen 
 
Nedan följer en beskrivning och sammanställning av hur matematikundervisningen i de två 
klasserna på Nya Zeeland bedrivs enligt elever och lärare samt hur eleverna och lärarna skulle 
vilja att undervisningen bedrevs när det gäller metoder och vilka motiven till detta är. För att 
ta reda på hur själva undervisningen egentligen bedrivs, d.v.s. vilka metoder som används, har 
jag låtit eleverna skatta hur ofta de använder sig av olika undervisningsformer i 
matematikundervisningen samt skatta vad de anser om de olika sätten att lära sig. Dessa 
skattningar finns sammanställda i diagrammen nedan, de två olika skattningarna till vardera 
metoden. De har även fått ange alternativa metoder som de vill arbeta med. Jag har även 
frågat fem av dessa elever separat. Med hjälp av intervjuer av de två matematiklärarna och 
egna observationer har jag sedan försökt få en helhetsbild av hur det ser ut. Nedan följer 
resultaten. 
 

6.2.1 Hemläxor 
 
Jag har valt att ta med hemläxor som en metod eftersom det var ett slående inslag i de båda 
klasserna, enligt mina observationer. De allra flesta elever har angett att de alltid har hemläxor 
i matematik. Eleverna har skilda åsikter om vad de tycker om denna metod. Övervägande 
delen tycker inte om den medan det finns några som tycker det är en mycket bra metod.  Vissa 
elever tyckte att man redan borde ha en färdig bunt med hemläxor, typ ett häfte, så att man 
kunde jobba i sin egen takt med det, och inte få efter lektionen något helt nytt. Av mina egna 
iakttagelser har jag kunnat se att i alla observerade matematiklektioner har eleverna varje 
gång matematiklektionen börjat lämnat in en hemläxa och ett litet häfte där läraren bockar för 
om de gjort hemläxan eller ej efter att ha tittat igenom det gjorda. Detta anser båda lärarna är 
ett bra sätt att se vad eleverna behöver träna mer på.  
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Diagram 4. Elevernas syn på bruk av hemläxor.                  Diagram 5. Elevernas syn på hemläxor som metod. 
Skalan går från 1=alltid, till 6=aldrig.                                   Skalan går från 1=mycket bra, till 6=dålig.   
                                                                                 
                                                                                                 

6.2.2 Enskilt arbete 
 
Den näst vanligaste undervisningsmetoden i skolan enligt eleverna är enskilt arbete, vilket 
även eleverna är positiva till och vill arbeta med. De flesta av eleverna tror att de lär sig mest 
genom individuellt arbete och de flesta gillar också att få öva på saker för sig själva, som 
exempelvis genom arbetsblad och individuella uppgifter. Det finns dock elever som angett att 
de inte gillar den metoden, men ändå anser att man bör arbeta med denna av olika 
anledningar, så som:  
 
”I personally think we need to maybe work individually to prove we know about what we’re 
doing.”  
(Pojke, år 7) 
 
“ I don’t like individual work but I think it is important.” 
                                                                          (Flicka, år sju)  
 
Efter den gemensamma uppvärmningen i matematik för hela klassen har jag genom mina 
observationer sett att eleverna vid tre av de fyra observerade tillfällena har arbetat med olika 
individuella uppgifter. Antingen enskilt eller i små grupper som de oftast bestämmer själva. 
Det individuella arbetet har vid tillfällena bestått av till exempel matematikprogram på datorn, 
arbetsblad, spel, problemlösningskort och smartboard.69 Detta är även något som lärarna kan 
konstatera. Båda lärarna hade, vid mina observationstillfällen, en gemensam genomgång för 
hela klassen, för att det sedan ska mynna ut i enskilt arbete eller arbete i smågrupper. Lärare A 
försöker välja aktiviteter till dem med inlärningssvårigheter, medan övriga klassen får välja 
lite mera fritt. Lärare B har klara scheman över olika arbetsområden som ska göras, där dock 
alla eleverna får välja ordningen själva. Samtliga lektioner avslutas alltid med en gemensam 
nedvarvning, där eleverna bland annat får berätta vad de har tyckt varit svårt och vad de har 
lärt sig under lektionen. Lärare B anser att detta är bra, särskilt för yngre barn, då de kan gå 
till föräldrarna och berätta vad de lärt sig sen. Men även för de äldre så att de kan bli mer 

                                                 
69 Förklaring av smartboard; Smartboard är ny metod som kommit till Nya Zeeland och användes mycket flitigt 
på matematikundervisningen. Smartboard är en interaktiv whiteboard som är ansluten till en dator och en 
dataprojektor. När de är anslutna till varandra så projiceras datorbilden på boarden, och smartboarden kan 
användas som en dator. Genom att bara använda ditt finger på smartboarden kan du styra datorn. Smartboarden 
fungerar alltså som en stor dataskärm som du kan styra med hjälp av fingrarna.  
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medvetna om vad de faktiskt gjort och lärt sig. Lärare A avslutar oftast med ett 
nedvarvningsspel för att eleverna ska gå från matematiklektionerna med en känsla av att 
matematik är roligt.  
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Diagram 6. Elevernas syn på enskilt arbete.                      Diagram 7. Elevernas syn på enskilt arbete som metod. 
Skalan går från 1=alltid, till 6=aldrig.                                Skalan går från 1=mycket bra, till 6=dålig.   
                                             

6.2.3 Matematiska spel 
 
Matematiska spel kommer som den tredje mest använda metoden enligt eleverna. Här kan 
man tydligt se att åsikterna om denna metod är övervägande positiva. Över hälften av 
eleverna var överens som att det här var en mycket bra metod. Medan övriga också tyckte 
detta var en av de bättre metoderna. De flesta nämnde även matematiska spel i frågan hur de 
ville arbeta inom matematiken. Orsakerna till detta var främst att de tyckte det var ett roligt 
sätt att lära sig på samt att många elever tyckte det är ett bra sätt att värma upp på eftersom det 
hjälper dem att komma ihåg vad de har lärt i matematik under tidigare lektioner samt att det 
hjälper en att koncentrera sig.  
 
Under mina observationer kunde jag vid alla tillfällen konstatera att både lärare A och lärare 
B försöker starta de första tio minuterna av lektionen med något spel, som hela klassen är med 
på. Om de till exempel håller på med platsvärden av tal så försöker lärarna starta lektionen 
med ett platsvärde spel, och så vidare.  Orsaken till att lärare A ofta har spel är att denna anser 
att det är ett bra sätt att lära upp förmågan på. Lärare A menar vidare att det även är ett bra 
sätt att lära ut innehållen i olika moment som måste gås igenom, utan att det blir tråkigt. 
Lärare B menar att för vissa elever är det värdefull lärning samtidigt som de andra gillar det. 
Men under dessa tio minuter har lärarna självklart inte tid att täcka allting. Målet med denna 
tio minuters session i början är att det ska göra det lättare i början, påminna de bättre eleverna 
och att de svagare eleverna ska fånga upp något nytt. 
 
Det fanns dock enstaka elever som inte gillade denna metod och hade olika skäl till detta. De 
ansåg bland annat att de inte gillade matematikspel för att de redan spelat dem och tyckte att 
matematikspelen skulle bytas ut. Några andra ansåg även att matematikspelen var för lätta och 
ville ha svårare spel och att man hela tiden skulle göra spelen svårare och svårare. Det fanns 
också elever som tyckte att de inte spelade några roliga spel och att några av dem var rätt 
svåra. En elev tyckte att matematikspel skulle kunna vara ett roligt sätt att arbeta på om det 
var ett pedagogiskt spel som lärde dem någonting, och denne elev tyckte att de spel de nu 
hade inte lärde dem någonting.  En elev hävdade dock att denna inte gillade matematiska spel 
överhuvudtaget och ville hellre arbeta med sådant denne var dålig på.  
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Diagram 8. Elevernas syn på matematiska spel.          Diagram 9. Elevernas syn på matematiska spel som metod.  
Skalan går från 1=alltid, till 6=aldrig.                           Skalan går från 1=mycket bra, till 6=dålig.   
                                         

6.2.4 Genomgångar av läraren 
 
Som fjärde mest använda metod kommer genomgångar av läraren, enligt eleverna. Även 
denna metod tycker de flesta är helt okej. De flesta vill ha lärarledda lektioner. Övervägande 
delen av eleverna vill ha en kombination av matematiklektionen ledd av läraren till att börja 
med och att läraren sedan förklarar vad de ska göra, men att de sen få arbeta självständigt med 
vad de måste kunna efter lärargenomgången, med till exempel ett arbetsblad. Andra elever 
tycker bäst om att läraren förklarar enskilt till dem. Eller som en elev uttrycker det: 
 
“I like to learn with teacher and I understand all, but I want to practice for myself.” 
                                                                                                                                              (Flicka, år sju) 
 
Det finns dock elever som anser att lärarna oftast pratar för länge och att det är väldigt 
uttråkande, men om man förändrade det till att läraren pratade kortare men ändå hade 
genomgångar vore det bra. En annan kommentar:  
 
 “Mathematics gives me a headache. I don’t like how the way the teachers teach it in a way so 
that it is so boring. I just get bored of it to easily.” 
                                                                            (Pojke, år sju) 
 
Enligt mina observationer hade båda lärarna genomgångar efter uppvärmningen. Dessa 
genomgångar kunde dock se lite olika ut. Lärare A hade genomgångar för hela klassen. 
Medan lärare B hade genomgångar för halva klassen medan andra halvan jobbade med 
enskilda uppgifter under tiden, för att sen byta grupp och göra om samma sak. För lärare A 
var det en kortare genomgång. Medan lärare B:s genomgångar sträckte sig över nästan hela 
lektionen, halva lektionen halva klassen, och tvärtom. För att på slutet gå runt och hjälpa 
eleverna och sedan ha en avslutning. Genomgångarna kunde bestå av att gå igenom olika 
matematiska begrepp, att eleverna fick hjälpa till att lösa tal som lärarna hade skrivit upp på 
tavlan, alternativt att lärarna delade ut utrustning till eleverna såsom nummerbrickor man 
kunde vända på som övar exempelvis platsvärde, eller vinkelhakar. Sedan visade lärarna med 
större brickor eller större vinkelhake hur de skulle användas, samtidigt som eleverna följde 
med sina små. Efter att lärarna hade förklarat hur utrustningen skulle användas fick de som 
ville göra annat, alternativt fortsätta arbeta med utrustningen.  
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Diagram 10. Elevernas syn på genomgångar.                        Diagram 11. Elevernas syn på genomgångar  
av läraren.                                                                                av läraren som metod.  
Skalan går från 1=alltid, till 6=aldrig.                               Skalan går från 1=mycket bra, till 6=dålig.  
                                                                                                                

6.2.5 Gruppövningar  
 
Även gruppövningar under en lektion är en undervisningsmetod som används rätt ofta enligt 
eleverna. Det framgår av undersökningen att flertalet av eleverna även gillar denna 
undervisningsmetod. De som är positiva till denna metod får mest ut av gruppdiskussioner för 
att de gillar att lära sig genom att prata med andra. Man får kontakt med andra samtidigt som 
man pratar om matematik. Flera andra elever nämner också att de gillar att arbeta i små 
grupper eller par utan motivering till varför. Eleverna tycker dock det är bra att de oftast har 
möjlighet att välja om de vill arbeta i grupp eller själv. Och om man arbetar med 
gruppövningar är i så fall alla inkluderade vilket de tycker är bra.  
 
Det framgår alltså av undersökningen att eleverna gillar grupparbeten, en av metoderna som 
lärare A även föredrar att använda, i små grupper. Om matematikgrupperna är baserade på 
inlärningssvårigheter, då väljer lärare A grupperna. Om de ska göra något produktivt då väljer 
eleverna grupper själva.  
 
Av observationerna har jag kunnat se att de arbetar mycket med kooperativt lärande, vilket 
betyder att eleverna får lära varandra. Lärare A påpekar även att denna medvetet arbetar med 
kooperativt lärande. Ty, likt eleverna, menar denna att de får tillfälle att lära varandra. Detta 
verkar de elever jag intervjuat även vara positiva till. De menar att då får en som inte alls är 
bra på matematik hjälp av en som är bra och den bra får lära sig förklara. Lärare B brukar dela 
in eleverna i matematikgrupper efter hur mycket de vet. Läraren har en lista på vad de kan och 
inte kan, vilket kan resultera i att samma elever får arbeta med varandra. Detta är vissa elever 
negativa mot eftersom de anser att man ofta arbetar med samma elever i en grupp och de hade 
gärna arbetat även med andra, så att man får lära känna andra bättre också. 
 



 

 21 

Gruppövningar 

0

10

20

30

40

50

1=alltid 2 3 4 5 6=aldrig

Hur ofta

A
nt

al
 e

le
ve

r
Gruppövningar 

0

10

20

30

40

50

1=mkt
bra

2 3 4 5 6=dåligt

Åsikt

A
nt

al
 e

le
ve

r

 
Diagram 12. Elevernas syn på gruppövningar.              Diagram 13. Elevernas syn på gruppövningar som metod.  
Skalan går från 1=alltid, till 6=aldrig.                            Skalan går från 1=mycket bra, till 6=dålig.   
                                         

6.2.6 Undersökningar 
 
Ett annat tydligt resultat är att eleverna ansåg att undersökningar som metod inte användes 
särskilt ofta, men var något som majoriteten tyckte var en bra undervisningsmetod.  
Många elever ansåg att de inte bara ville lära ur böcker och arbetsblad, utan mer praktiskt och 
med andra mer naturliga saker som exempelvis att mäta dörrar, jogga och ta tid, få gå till sjöar 
och mäta och använda vågskålar samt annan utrustning. De ansåg att detta var bra att kunna 
senare. De tyckte även det skulle vara roligare att göra mer praktiska saker och inte behöva 
skriva ner allt man gör. Det fanns även en elev som tyckte det skulle vara bra att arbeta 
visuellt eftersom denna inte kunde tänka ut saker i sitt huvud.  
 
Elevernas syn på vad som var att arbeta undersökande var något som skilde sig från lärarnas 
syn eftersom båda lärarna ansåg att de arbetade mycket med ett undersökande arbetssätt. 
Lärare A menade bland annat att undersökningar är en annan av metoderna som hon föredrar 
och lärare A ansåg att hon försöker använda metoden i stor utsträckning. Lärare A menade att 
denna vill få eleverna att slutföra uppgiften och bara guida dem genom hela idén, utan att säga 
information. Få dem att själva komma fram till lösningen. Lärare A var även mycket positiv 
till praktiska aktiviteter. Lärare A försökte även inkludera detta i undervisningen exempelvis 
genom att eleverna fick arbeta med smartboard, men även att de praktiskt fick lista ut att en 
triangel har 180 grader genom att till exempel mäta i verkligheten på idrottsplatsen med stora 
vinkelhakar. Lärare B hävdar också att hon försöker göra matematikundervisningen så 
praktisk som möjligt. Lärare B försöker alltså ge ut utrustning i form av olika spelbrickor eller 
problemlösningskort, och så får eleverna själva aktivt använda dessa efter att lärare B 
förklarat hur utrustningen används.   
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Diagram 14. Elevernas syn på undersökningar.           Diagram 15. Elevernas syn på undersökningar som metod. 
Skalan går från 1=alltid, till 6=aldrig.                           Skalan går från 1=mycket bra, till 6=dålig.   
                                  

6.2.7 Övriga undervisningsmetoder i klassrummen 
 
De övriga metoderna; muntlig diskussion i klass eller enskilt, grupparbete/projekt under en 
längre tid samt matematik integrerat med andra ämnen, är inte lika populära bland eleverna 
och används inte heller så ofta i undervisningen enligt eleverna. Detta var metoder som ej 
heller kunde observeras. Lärarna menar dock att andra aktiviteter förekommer, men de 
föredrar de tidigare nämnda bland annat gruppövningar (under en lektion) samt 
undersökningar. Men de menar båda på att det krävs olika arbetssätt för olika matematiska 
moment (såsom algebra, geometri, o.s.v.) och att visst innehåll och områden fungerar bättre 
med vissa metoder.  
 

6.2.8 Förslag på alternativa undervisningsmetoder 
 
Eleverna framförde även förslag på andra alternativa undervisningsmetoder att arbeta mer 
med samt kombinationer av de ovanstående. Exempelvis framkom att många elever ansåg att 
de lärde sig bäst genom hjälp från sina föräldrar. Alternativa undervisningsmetoder som 
eleverna ville arbeta med var till exempel att använda datorer, olika experiment där man får 
testa olika sätt och se vad som händer, läsa böcker om matematik, längre undersökningar eller 
arbetsuppgifter, på white boarden d.v.s. visuellt, få problem att lösa, mental matematik (som 
”knep och knåp problem” i Sverige), samt små prov att träna inför. Det framkom även att 
vissa ville arbeta individuellt medan andra ville arbeta integrerat med andra människor så att 
de kan prata och samtidigt få kontakt, och menade på att man kunde prata om matematik vid 
saker som smartboard. Det fanns även många olika kombinationer av undervisningsmetoder 
som elever ansåg de lärde sig bäst genom t.ex. lärargenomgång och sedan individuellt, enskilt 
i skolan och med föräldrar hemma.  Många elever tyckte dock om att läraren varierade 
undervisningsmetoderna.  

 
 

7. Diskussion och analys 
 
I diskussionen sammanfattar jag mina resultat, som sedan analyseras i relation till de nya 
zeeländska styrdokumenten, sociokulturell teori, Vygotskijs tankar, samt Martons tankar om 
fenomenografin.  
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Jag vill börja med att åter igen göra läsaren uppmärksam på mitt syfte med studien. Som 
utgångspunkt för undersökningen har jag velat ta reda på hur matematikundervisningen 
bedrivs i två klasser på Nya Zeeland, och hur dessa uppfattas av elever och lärare i respektive 
klass.  
 
Genom intervjuer, enkäter och observationer har jag i denna studie fått svar på samtliga 
frågeställningar, men kan inte dra några generella slutsatser. De svar jag fått berör två klasser 
på Nya Zeeland, på samma skola i ett välbärgat bostadsområde, det kan således se annorlunda 
ut på andra skolor. Däremot tror jag att man som matematiklärare kan dra nytta av de idéer på 
undervisningsmetoder som framkommit av min undersökning.  
 
Intervjusvaren, enkätsvaren och mina egna observationer grundar sig på lärarnas, elevernas 
och min förförståelse grundad på egna erfarenheter av undervisningsmiljöer i den nya 
zeeländska skolan och i den svenska. Dessa uppfattningar har förvisso påverkat 
utgångspunkterna för studien, men genom att samla data från olika källor, såväl elever och 
lärare som styrdokument och annan litteratur har djupare insikt i hur 
matematikundervisningen på Nya Zeeland bedrivs kunnat åskådliggöras genom flera 
infallsvinklar. Både enkäter och intervjuer med både lärare som elever användes för att 
insamla både djupare och bredare uppfattningar.  
 
Sammanfattningsvis kan av resultaten konstateras att både eleverna och lärarna ansåg att 
matematik var viktigt och användbart och över lag var nöjda med de undervisningsmetoder 
som användes i matematikundervisningen på Nya Zeeland. De mest använda 
undervisningsmetoderna enligt eleverna var hemläxor och enskilt arbete. Enskilt arbete var 
också en undervisningsmetod som övervägande delen av eleverna ville arbeta med. Elever 
menade bland annat på att de lär sig bäst genom att arbeta själva och då kan de arbeta i sin 
egen takt. När det gäller hemläxor rådde det däremot skilda meningar bland eleverna. Båda 
lärarna ansåg dock att det är ett bra sätt att se på vilken nivå eleverna befinner sig, när de 
kontrollerar hemläxorna.  
 
Av de undervisningsmetoder som särskilt utmärker sig i resultatet är det dels matematiska 
spel, som var en metod som båda lärarna förespråkade och var även den metod som flest 
elever föredrog, dels undersökningar, där däremot elevernas och lärarnas åsikter skiljde sig åt. 
Båda lärarna menade på att de försökte använda undersökande arbetssätt i stor utsträckning, 
medan eleverna tyckte att de arbetade med denna metod alldeles för lite.  
 
Andra metoder om förekom i rätt stor utsträckning var genomgångar av läraren, 
gruppövningar samt enskilt arbete. Övriga metoder, såsom muntlig diskussion i klass eller 
enskilt, grupparbete/projekt under en längre tid samt matematik integrerat med andra ämnen, 
förekom ej under de observerade tillfällena och ansågs inte heller lika populära enligt 
eleverna. Lärarna föredrog även de tidigare nämnda, det vill säga matematiska spel, 
undersökningar, genomgångar, gruppövningar och enskilt arbete, men påpekar dock att andra 
aktiviteter förekommer beroende på vilket innehåll och område inom matematiken som 
behandlades.  
 
Det kan även konstateras att eleverna föredrog en kombination av undervisningsmetoder. Det 
kunde exempelvis bestå av uppvärmningsspel, kortare genomgång av lärare följt av enskilt 
arbete och avslutas med ett avrundningsspel. En kombination som jag även kunnat konstatera 
förekom vid mina observationstillfällen. Många elever nämnde också hjälp av föräldrar som 
ett alternativt sätt att lära sig matematik. Det bör även understrykas att de mest effektiva 
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undervisningsmetoder som föreslås i läroplanen rent generellt för de nya zeeländska skolorna 
är både arbete självständigt och i grupper. Dessa varierade arbetsformer har jag även kunnat 
observera inom matematikundervisningen.  
 
Jag har använt mig av den sociokulturella teorin för att analysera hur lärande kan stimuleras i 
de två klasserna. Jag har även försökt tydliggöra läroplanens inslag i undervisningsmetoderna.  
Analyserna av undervisningsmetoderna sker i samma ordning som i resultat delen, allt för att 
göra det så lättföljsamt som möjligt för läsaren.  
 

7.1 Hemläxor 
 
Den varierade synen på hemläxor som metod bland eleverna kan ha olika orsaker. Kanske kan 
man koppla detta till hjälp av föräldrarna. D.v.s. elever som inte har föräldrar att rådfråga 
hemma kanske inte heller föredrar denna metod. Att hemläxor var så vanligt som stöd för 
inlärning var ett resultat som jag blev förvånad över. Det kan dock ha sin förklaring i att 
skolan ligger i ett välbärgat område med välutbildade föräldrar som har höga förväntningar 
även på sina barn. Detta kan medföra att föräldrarna är engagerade i att det går bra för sina 
barn i skolan. Eftersom man av resultatet även kunnat konstatera att många elever föredrog att 
få hjälp av sina föräldrar med matematiken som en alternativ metod kan detta mycket väl vara 
fallet. Detta verkar således vara en fungerande metod på denna skola. Föräldrarna kan på så 
vis även följa upp vad deras barn gör på matematikundervisningen. Vilket visar på att 
föräldrarnas eller annan förmyndares roll för att öka elevernas motivation inom matematik är 
oerhört viktig. Prashnig menar även på att föräldrar måste stödja sina barn i deras verkliga 
inlärningsbehov så mycket som möjligt och skapa en inlärningsvänlig miljö i hemmet.70  
 
Det betyder med andra ord också att allt ansvar för elevernas lärande inte bara hänger på 
läraren, även om läraren har ansvaret över den tiden eleverna befinner sig i skolmiljön. Ett 
system med regelbundna hemläxor drabbar dock de elever som inte kan få hjälp av sina 
föräldrar eller annan vuxen, trots att de verkar vara i minoritet på den här skolan, är det viktigt 
att ta hänsyn till att denna metod inte är gynnsam för alla.  
 

7.2 Enskilt arbete 
 
Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen tydliggörs när lärarna vid elevernas 
enskilda arbete går runt och hjälper dem.71 Lärarna säger inte lösningarna åt eleverna, bara 
kontrollerar hur eleverna går tillväga och ställer frågor. Elever och lärare arbetar tillsammans, 
men läraren minskar på kontrollen allt eftersom, så att eleverna till slut får arbeta 
självständigt. Ett annat exempel på detta är när läraren först visar ett exempel på tavlan, sedan 
ger hon eleverna ett exempel att lösa tillsammans, varpå de får ett nytt liknande exempel i sin 
bok eller på arbetsblad som de får göra själva. Jag har även fått bekräftat via intervjuerna med 
lärarna att de inte matar eleverna med hur de ska göra, utan de kontrollerar istället och hjälper 
och vägleder dem att själva komma fram till den vetskapen och insikten genom att utmana 
dem med frågor.  
 

                                                 
70 Prashnig, B. (1999). Kraften i mångfalden, s. 35.   
71 Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande, s. 81.  
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7.3 Matematiska spel 
 
Matematiska spel som metod gav ett tydligt positivt resultat bland eleverna både när det 
gällde deras åsikt om denna metod och hur ofta den användes. Detta borde vara ett tydligt 
exempel på att matematik faktiskt kan vara roligt. Enligt Vygotskijs syn är leken något 
positivt där fantasi och erfarenhet kombineras.72 Spel kan här jämställas med lek, eftersom det 
krävs matematisk erfarenhet och list, men även fantasi för att vinna.  
 
Både Mead och Dewey framhäver lekens positiva roll i lärandeprocessen. De menar som jag 
tidigare nämnt, att leken hjälper barnet bland annat att forma intellektet och invigas i sociala 
kommunikations- och meningsgemenskaper.73 Deltagande i en gemenskap är även en av 
grundstenarna i den sociokulturella teorin.  
 
Att även utveckla undervisningsmetoder som kombinerar mer estetiska inslag med matematik, 
exempelvis musik, var något som lärare B hade använt sig av, men då mest för yngre barn, 
viket varit uppskattat enligt lärare B. Det finns dock forskning som tyder på att estetiska 
processer i kombination med teoretiska ämnen exempelvis matematik inte förbättrar den 
matematiska prestationen eller resultaten, dock kan konstateras att de estetiska processerna 
har ett egenvärde i sig och kan berika det matematiska ämnet. Det ger nya infallsvinklar till 
ämnet.74 Det kan i sin tur förhoppningsvis göra att en del elever får lättare att ta till sig 
innehållet i undervisningen, och då har det också ett värde i sig anser jag.  
 
I kursplanen i matematik framgår att man ska visa på betydelsen av mer positiva attityder till 
matematik. Där anser jag att matematiska spel är ett lysande exempel. Även språket kan ha 
betydelse här. Enligt Vygotskij och Bakhtin är språket en viktig källa för lärande. Jag har även 
kunnat observera och via intervju fått reda på att lärarna noga väljer sina ord. Att säga att 
eleverna ska ”spela spel” istället för ”räkna matematik” är ett exempel. Detta gör lärarna för 
att försöka föremedla en positiv stämning i matematikundervisningen. Jag har även kunnat 
observera att båda lärarna via språket alltid uppmuntrar eleverna till det positiva, oavsett 
undervisningsmetod. I de nya zeeländska skolornas läroplan nämns också språket som en 
viktig faktor för lärande.75 
 

7.4 Genomgångar av läraren 
 
Lärarna utmanar vid genomgångarna eleverna med frågor för att få dem att våga tänka ett steg 
längre, likt tankarna för den närmaste utvecklingszonen.76 Här kommer även Martons tankar 
om fenomenografin in.77 I och med att lärarna utmanar elevernas tankar kan det i sin tur leda 
till att eleverna börjar se saker på nya sätt och får en ökad förståelse för matematiken. Jag 
kunde vid observationerna se att både lärare A och lärare B via språket alltid uppmuntrade 
eleverna till det positiva, att kämpa vidare, ge nya förslag på svar med uttryck som 
exempelvis ”good, that is right, any other ideas?”. Endast ett fåtal införanden av nya 
matematiska begrepp förekom dock vid mina observationstillfällen. Likt Vygotskij anser jag 

                                                 
72 Vygotskij, L. S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen.  
73 Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande, s. 133.  
74 Lindström, L. (2004). Pedagogiska magasinet, http://www.pedagogiskamagasinet.se/, Tema: Estetiska 
läroprocesser. Artikeln ”Konsten lär oss förstå livet”. 
75 http://www.tki.org.nz/r/governance/nzcf/ess_skills_e.php 
76 Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande, s. 81. 
77 Uljens, M. (1997). Didaktik, s. 101. 
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att det är bra egenskaper att lärarna alltid fokuserar på det positiva och framåt. Det är några av 
de egenskaper jag anser att en god förebild ska ha. Enligt Vygotskij består som nämnts just en 
del av lärarrollen i att vara en förebild för eleverna.78  
 

7.5 Gruppövningar  
 
När det gäller gruppövningar är detta en metod som båda lärarna föredrar att använda i små 
grupper. Jag har även via mina observationer kunnat se att de arbetar mycket med kooperativt 
lärande, vilket är en av riktlinjerna i läroplanen.79 På båda lärarnas lektioner får eleverna 
arbeta i heterogena grupper och prata med varandra, vilket ska utveckla det kooperativa 
lärandet menar båda lärarna. Eleverna kan diskutera exempelvis framför smartboard eller över 
ett matematiskt problem på arbetsblad. Detta arbetssätt borde även gynna bl.a. den sociala 
förmågan, det distribuerade lärandet och språkanvändningen hos eleverna, vilket är några av 
den sociokulturella teorins byggstenar.80 Utrustning som bl. a. smartboard, datorer, vågskålar, 
linjaler, klockor, vattenmätare, gör också att lärandet medieras med olika verktyg.  
 

7.6 Undersökningar 
 
Om man i läroplanen specifikt går in på undervisningsmetoderna i ämnet matematik står det 
att alla elever ska ha möjligheten att arbeta med och upptäcka matematiska problem på ett 
undersökande sätt.81 Vidare står det i kursplanen att det är viktigt att eleverna skaffar sig en 
förståelse av matematikens användbarhet, exempelvis med hjälp av undersökningar.82 Både 
läroplanen och kursplanen för matematik för de nya zeeländska skolorna försöker starkt 
koppla skolämnena till elevernas tidigare erfarenheter och det understryks tydligt att eleverna 
ska se relevansen av matematiken i sitt eget liv. Detta är något som jag tycker lärarna lyckats 
bra med enligt mina observationer.  
 
När de gäller de skilda åsikterna elever och lärare emellan för undervisningsmetoden 
undersökningar kan det dels bero på hur man definierar undersökande arbetssätt. Eleverna 
verkar mena på att det är när de får göra saker som man gör i verkliga livet, medan lärarna 
verkar tycka att eleverna arbetar undersökande när de får göra saker praktiskt, så som att spela 
spel och använda olika hjälpmedel. Lärarna talar även om utrustning som spel brickor, små 
vinkelhakar och liknande, och menar att barnen arbetar undersökande och praktiskt med 
dessa. Medan det verkar som att eleverna tolkar att arbeta undersökande och praktiskt är när 
man arbetar med mer naturliga saker som används i vardagen. Eleverna anser att utrustning 
inte är något som är framtaget för bara matematikundervisningen utan är saker som även 
används i verkligheten, så som klockor, riktiga vågskålar, riktiga stora vinkelhakar och så 
vidare. Lärarnas och elevernas skilda tankar om vad undersökande metod är för något är ett 
tydligt exempel på hur man ser på saker. Marton menar på att man uppfattar, förstår och erfar 
fenomen på olika sätt.83 Därför anser jag att det är viktigt att som lärare vara extra medveten 
om att detta dilemma finns och hitta eleven där den just nu befinner sig för att kunna föra 

                                                 
78 Ibid., s. 51. 
79 http://www.tki.org.nz/r/governance/nzcf/ess_skills_e.php#social 
80 Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande, s.41.  
81 http://www.tki.org.nz/r/governance/nzcf/ess_learning_e.php#maths 
82 Kursplan:  Mathematics in the New Zealand Curriculum.  
83 Uljens, M. (1997). Didaktik, s. 114. 
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denne mot den förändrig och de mål som man vill att eleven ska uppnå. Både elever och 
lärare i min studie är dock positiva till denna metod trots de olika tolkningarna.  
 
Att oklarheter rådde mellan lärare och elevers tolkningar kan även bero på att en översättning 
skett från svenska till engelska och att eleverna och lärarna då lägger in olika betydelse i det 
ordet undersökning. Min egen tolkning av undersökningar var menat som ett praktiskt 
arbetssätt kopplat till verkligheten och det är även utifrån denna definition som jag tolkat mitt 
resultat. 
Men om man utgår ifrån den skilda uppfattningen mellan elever och lärare av samma begrepp, 
så är det inte så konstigt att eleverna kan ha svårigheter att se samband mellan matematik och 
vad de sysslar med utanför skoltid. Precis som Vygotskij anser jag dock att man måste ta fasta 
på det som intresserar eleverna och använda det i sin undervisning. Det tror jag är viktigt för 
att försöka koppla ihop elevernas värld med matematiken i skolan. Något som även Bakhtin 
poängterar är hur viktigt det är att eleverna får utgå från verkliga praktiska saker och via 
kommunikation befästa begrepp. Även enligt Vygotskij är språket och kommunikationen det 
viktigaste redskapet som medierar lärande. Detta är något som båda lärarna försökt ta till fasta 
med dessa undersökningssätt tycker jag. Dewey menar vidare att vi måste utgå från elevernas 
erfarenheter i vardagen. Vygotskij menar även på att läraren har en viktig roll. Läraren måste 
till exempel i detta fall organisera läromiljön, vilket även läroplanen tar upp som en viktig 
faktor, samt ha en undervisning som bygger på elevernas frågor, men som samtidigt är 
utmanande och tar eleverna till en högre nivå. Som fenomenografin antyder finns det olika 
sätt att se på fenomen. För att få en bra undervisning tror jag därför det är viktigt att som 
lärare utgå från elevernas olika erfarenheter, uppfattningar och förståelse av fenomen och 
utmana tankesätten från den nivån. På så vis tror jag att nyfikenheten väcks och elevernas 
kunskap utvecklas. Om skolan inte tar tillvara elevers nyfikenhet på ämnet så tror jag, av egen 
erfarenhet, att deras intresse för i detta fall ämnet matematik kommer att minska.  
 

7.7 Övriga undervisningsmetoder i klassrummen 
 
De övriga metoderna; muntlig diskussion i klass eller enskilt, grupparbete/projekt under en 
längre tid samt matematik integrerat med andra ämnen, var metoder som inte användes vid 
min undersökning. Orsaken till att dessa metoder inte anses så populära bland eleverna kan 
också bero på att de alltså inte används i så stor utsträckning. Exempelvis så förekom inte 
diskussioner bland eleverna i större grupper. När diskussioner förekom var det i 
smågrupperna, vilket kan hämma vissa elever som kanske inte trivts i sin grupp, eftersom det 
oftast var liknande gruppkonstellationer.   
 

7.8 Summering 
 
Det man kan konstatera av denna studie är att samtliga elever tycker att bästa 
undervisningsmetod inom matematiken är när man kombinerar de olika metoderna. Dock kan 
man urskilja att matematiska spel och undersökningar relaterade till verkligheten är högst på 
prioriteringslistan av önskade metoder. Båda lärarna anser att de försöker göra matematiken 
så praktiskt och relevant som möjligt. De föredrar metoderna undersökningar och 
gruppövningar under en lektion, det vill säga arbete i smågrupper. Båda lärarna använder ofta 
även matematiska spel som uppvärmning/nedvarvning eller båda delarna. Flertalet elever 
gillar likt lärarna även gruppövningar som metod, men inte alla. Några orsaker till att de inte 
föredrar denna metod kan vara att de trivs bäst i att arbeta enskilt, eller inte trivs i 
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smågrupperna som bildas av läraren. Många elever menar dock att de tror man lär sig mest på 
kombinationen genomgångar av läraren följt av enskilt arbete. Däremot får i detta fall inte 
lärargenomgångarna vara för långa, eftersom eleverna då tappar koncentrationen, och det 
finns även elever som tycker att enskilt arbete är viktigt, men så väldigt tråkigt.  
 
Av resultaten kan man konstatera att det är en svår utmaning för läraren att göra 
undervisningen så att alla blir nöjda. Vidare krävs enligt lärarna olika arbetssätt för olika 
matematiska moment och vissa innehåll och områden fungerar bättre med vissa metoder. 
Även Lindström och Pennlert menar på att lärare ska välja arbetsmetoder utifrån mål och 
innehåll. Samma mål och innehåll kan bearbetas med varierande metoder.84 Sedan måste även 
hänsyn tas till styrdokumenten samt de teorier skolan vilar på. Studien visar att de båda 
lärarna har försökt använda olika metoder för att variera matematikundervisningen, i så stor 
utsträckning som de ansett detta varit möjligt. Tidsaspekten är en annan faktor, som de själva 
anser viktig. Därigenom har lärarna gjort undervisningen mer personlig.  
 
Lindström och Pennlert menar att en av lärarens viktigaste uppgifter är att lära elever att 
arbeta med olika metoder.85 I denna studie har jag försökt förstå varför vissa metoder upplevs 
som positiva och hur man kan arbeta i matematikundervisningen utifrån vad jag fått erfara i 
den nya zeeländska undervisningen. Lindström och Pennlert har visat att variation i 
arbetsmetoder generellt gynnar elevernas lust och möjligheter att lära.86 Sammanfattningsvis 
visar studien att det är bra att ha en metodrepertoar att ha med sig i det praktiska pedagogiska 
arbetet. Den visar också att det för läraren handlar mycket om att avväga och veta när det är 
dags att bryta och gå vidare till nästa nivå.  
 

7.9 Kommande forskning 
 
För kommande forskning hade det varit intressant att följa matematikundervisningen på Nya 
Zeeland med de ovanstående undervisningsmetoderna under en längre tidsperiod och se om 
det ger några resultat på den matematiska förmågan hos eleverna. Eftersom jag är uppväxt 
med det svenska skolsystemet hade jag även varit nyfiken på att göra en liknande studie på de 
svenska undervisningsmetoderna i matematik för att sedan jämföra med det nya zeeländska 
för att se om vi i Sverige kan dra nytta av den undervisningsmetodik som används på Nya 
Zeeland. Antagligen kan vi lära av varandra på olika sätt. För vi lever ju trots allt i en 
mångkulturell värld!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
84 Lindström, G. & Pennlert, L.Å (2004). Undervisning i teori och praktik. En introduktion i didaktik, s. 55.   
85 Ibid.  
86 Ibid. 
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Bilaga 1 
Questionnaire about Maths Education 

 
 
1) Gender:  
 
   Boy                                        Girl 
 
 
2)  Age:                             
  _____________  years               
                                               
 
 
Show your response with a cross in the circles on the continuum below for the following questions. 
 
3) How interesting do you find mathematics? 
 
 
Interesting                                                                                                                                                Not Interesting 

 
    
4) How difficult do you find mathematics? 
 
 
 
 Easy                                                                                                                                                                 Not Easy 

 
 
5) How useful is mathematics? 
 
 
  Useful                                                                                                                                                             Not Useful 

 
       
 
6) How often is your mathematics programme delivered in the following ways? 

                                                                  Always                                                Never 
 
Whole lesson led by the teacher                    
 
Investigation                 
  
Group exercise during one lesson                
  
Homework                                  
 
Group work/project during a longer time 
 
Oral discussion in class or privately 
 
Individual work



 
Integrated with other subjects          
 
Mathematic games   
 
Another method, which is:____ 
 
Another method, which is:____ 
 
 
 

7) What do you think about the following ways of learning mathematics? 
           
                                                                                                     
Whole lesson led by the teacher                         
  
Investigation 
  
Group exercise during one lesson                
  
Homework                                  
 
Group work/project during a longer time 
 
Oral discussion in class or privately 
 
Individual work 
 
Integrated with other subjects                     
 
Mathematic games   
 
Another method, which is:____ 
 
Another method, which is:____ 



In these questions it is very important that you write why you think like you do.  
        
       
 8) How do you like to learn mathematics?  
         
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

9) Give some examples about what is positive in mathematics education: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) Give some examples about what is not satisfactory in mathematics education and how you 
think it could be changed: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) Other thoughts:  

 
 

 
 
 
 
 

Thank You for answering!  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


