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Abstract 

 

In this paper you can read about students’ opinion of teaching in mathematics. The study is done 

with eight students that were interviewed. The study is based on 16 questions about mathematic 

teaching. The questions covered student participation, how teachers should be, if they think 

mathematics is important, which approach to take in lessons and how student best learn. All the 

students agreed upon that mathematics is important and that a teacher neither should be too nice nor 

too strict. Half of the students want to be involved in the lesson plans and the other half is satisfied 

with the way it is now. The students like to work in pair or in smaller groups and they like to work in 

the textbook.  
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1 Inledning 

Ända sedan svenska folkskolan startade 1842, och fram till sent 1900-tal har den 

präglats av ett arbetssätt nämligen – helklassundervisning. I skolans värld har det länge 

varit tradition att läraren står längst fram i klassrummet och lär ut. Även om det än idag 

är det vanligast förekommande undervisningssättet (Granström, 2007) så blir det mer 

och mer vanligt med varierade arbetsformer. I dagens skola har det inte bara blivit 

vanligare utan också viktigare med individualisering. Eleverna lär sig tidigt att själva 

planera sitt arbete så att de ska kunna förstå var de befinner sig, vart de ska och hur de 

ska ta sig dit (Bergqvist, 2007). I läroplanen (Skolverket, 2011) står det att 

”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 

2011, s. 8) vilket visar på den ökande individualiseringen. Det är dock viktigt att förstå 

att bara för att en lärare undervisar en elev så individualiserar man nödvändigtvis inte. 

För att man som lärare ska kunna individualisera måste man känna till elevens 

förkunskaper, intressen och behov och sedan utifrån detta anpassa undervisningen 

(Löwing, 2006).  

 

Att matematik är viktigt och något vi måste ha i skolan är det många som vet men 

många frågar sig ändå varför det är viktigt. Andersson (1997) skriver att en majoritet av 

eleverna i början av sin skolgång är övertygade om att matematiklärarna är deras 

fiender. Så varför ska man då lära sig matematik i skolan? I kursplanen för ämnet 

matematik står det att ”kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta 

välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta 

i samhällets beslutsprocesser” (Skolverket, 2011, s. 62). Skolan ska alltså hjälpa 

eleverna att bygga en stadig matematikgrund att stå på som de i framtiden kan ha 

användning för i vårt moderna samhälle.  

 

Steiner (1972) skriver om fyra grupparbetesuppgifter där de konjunktiva är en av dessa. 

De konjunktiva uppgifterna är av den sorten att allas deltagande i gruppen behövs för att 

lösa uppgiften. Detta då alla i gruppen kan olika saker men tillsammans bildar en bred 

kunskapsbas och då enhetligt kan lösa uppgifterna som ligger framför dem.  

 

I det här examensarbetet kommer även begreppet PCK att tas upp. PCK står för 

Pedagogical Content Knowledge (Shulman, 1986) och innebär att lärare inte bara 

behöver ämneskunskaper för att undervisa utan även kunskap om pedagogik och 

didaktik. Lärares PCK utvecklas över tid och är olika för alla lärare då det bygger på 

erfarenheter. Man skulle kunna säga att PCK är en beskrivning av hur man lär ut 

ämneskunskaper. Lärare tar innehållskunskaper och omvandlar dem till undervisning 

som gör att eleverna förstår. Något som intresserar mig och som jag vill veta mer om är 

förmågan som lärare har att undervisa och hur detta påverkar elevernas syn på 

undervisningen.  
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Mitt arbete fokuserar på elevernas åsikter kring hur matematikundervisningen i 

mellanstadiet ska vara. Vid åtta intervjuer har elever från årskurs fem fått svara på 

frågor om hur de tycker att matematikundervisningen ska vara, hur de arbetar med 

matematik, om de tycker att matematik är viktigt mm.  Eftersom jag i mitt framtida yrke 

ska undervisa i matematik är resultatet i denna undersökning av största vikt. Det som 

framkommer i studien kommer att kunna appliceras i skolorna för att kunna hålla så bra 

matematiklektioner som möjligen går. Intervjuerna kommer att sammanställas och 

analyseras gentemot tidigare forskning som gjorts i ämnet. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur eleverna upplever matematikundervisningen. 

Fokus ligger på hur eleverna vill att undervisningen i matematik ska vara och de olika 

arbetssätt som används. Studien har även för avsikt att ta reda på om eleverna tycker att 

matematik är viktigt och i så fall varför. Detta har mynnat ut i fem forskningsfrågor: 

 

 Hur beskriver eleverna att en lärare ska vara? 

 Vilka tankar har eleverna om elevinflytande i matematikundervisningen? 

 Hur arbetar eleverna bäst med matematik? Helklass, enskilt eller i grupp? 

 Tycker eleverna att matematik är viktigt och i så fall varför? 

 Vilka arbetssätt tycker eleverna bäst om i matematikundervisningen?  
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3 Tidigare forskning 

Under rubriken ”tidigare forskning” kommer en rad olika forskning kring matematik 

och matematikundervisning redovisas. Kapitlet är uppdelat i sex avsnitt som behandlar 

olika delar av matematikundervisningen – motiv till matematik, helklassundervisning, 

grupparbete, enskilt arbete, läromedel och alternativa arbetssätt. Avsnitten behandlar 

olika sätt att arbeta med matematiken i skolan. 

3.1 Motiv till matematik 

Trots att matematiken lätt uppfattas som abstrakt har den visat sig ha stor praktisk 

användbarhet. Matematiken har ett stort inflytande inom många områden så som olika 

vetenskaper, teknik och samhällsliv (Löwing, 2006).  

 

Det visar sig allt tydligare att elever ju länge upp i klasserna de kommer, tycker mindre 

och mindre om matematik. Elever som i de tidiga skolåren pratar om sig själva som 

väldigt engagerade i matematiken väljer bara några år senare helst av allt bort 

matematik i den mån det går. Detta blir ett problem då eleverna senare i livet ska 

studera eller jobba och då behöver matematiken. Eleverna behöver en bred grund att stå 

på när de senare i livet ska ut i samhället. (Attard, 2013) 

 

Bjerneby Häll (2002) skriver om sex huvudargument som finns och utgår ifrån varför 

man ska ha matematik i skolan. Det främsta motivet för varför matematik undervisas är 

det så kallade funktionalistiska argumentet. Enligt detta argument fyller matematiken ett 

långsiktigt behov för både elever och för samhället. De fem andra argumenten är: 

matematik tränar det logiska tänkandet, matematik tränar elevens förmåga att anstränga 

sig, matematik har ett estetiskt värde i sig, matematik i skolan behövs för att utbilda nya 

generationer matematiker och matematik är en del av vår kultur. (ibid) 

 

I kursplanen (Skolverket, 2011) för matematik står det bland annat att kunskaper inom 

matematiken ska ge människor förutsättningar för att kunna fatta välgrundade beslut i 

vardagslivet och öka möjligheten att delta i samhällets beslutsprocesser. Vidare står det 

att eleverna ska lära sig om matematikens användning i vardagen och även inom andra 

ämnesområden.  

 

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 

kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. […] Skolan har i uppdrag 

att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem 

för att leva och verka i samhället. (Skolverket, 2011, s. 9)  

3.2 Helklassundervisning 

När grundskolan infördes var helklassundervisning det vanligaste arbetssättet och är än 

idag det mest använda arbetssättet (Granström, 2007). Helklassundervisning har under 
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åren kommit att betyda något annat än vad det gjorde förut. Förut var böcker en 

bristvara och datorer fanns inte och då var läraren kunskapsbäraren och 

kunskapsförmedlaren i klassrummet. Undervisningssättet bidrar till att skapa en 

hierarkisk struktur i klassrummet som sedan kan hjälpa till att hålla en viss ordning i 

klassrummet eftersom eleverna är vända med ansiktena riktade mot läraren. Läraren 

agerar ordförande och vill eleverna prata räcker de upp handen och får ordet av läraren 

(Berg, Sundh & Wede, 2012). Katedern kan även fungera som en gränsdragning i 

klassrummet för att skydda läraren för allt för nära relationer med eleverna (Granström, 

2007) samtidigt som eleverna behöver få uppskattning, tröst, vuxenkontakt, mm. Som 

ensam lärare längst fram i klassrummet är du en ständig måltavla för elevernas olika 

behov. En av anledningarna till att arbetssättet används så pass flitigt i klassrummen kan 

vara att lärarna saknar grundläggande kunskaper om grupparbete. Som ett svar på den 

bristande kunskapen väljer lärare att undvika sådana tillfällen så gott det går. (ibid) 

 

Lärarskap och ledarskap 

Berg, Sundh och Wede (2012) skriver om två sidor av lärares arbete - lärarskap och 

ledarskap. Lärarskap handlar om att ha kunskap om ett ämne och förmågan att förmedla 

dessa kunskaper. Ledarskap handlar mer om att ha kunskap om klassrumsinteraktioner 

och förmågan att leda klassrumsarbete. Utifrån dessa två begrepp kan man, enligt 

författarna, anta att det finns lärare som utövar bra och dåligt lärarskap vilket innebär att 

det är bra eller dåliga på att lära ut. Vidare kan man också anta att det finns lärare som 

utövar bra och dåligt ledarskap vilket innebär att de är bättre eller sämre på att 

organisera skolarbetet. Detta kan enkelt visas med hjälp av en bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Varianter av lärarutövande (Berg, Sundh & Wede, 2012, s.33) 

 

Berg, Sundh och Wede (2012) beskriver att man som lärare ska sträva mot ruta ett. 

Läraren har både bra lärarskap och bra ledarskap. Läraren i ruta två har ett bra ledarskap 

men ett dåligt lärarskap. Läraren saknar alltså kunskaper inom ett ämne men har 

kunskapen att organisera i klassrummet. Läraren i ruta tre har bra lärarskap men dåligt 

ledarskap. Detta innebär att läraren har kunskap inom ett ämne men saknar kunskap att 

organisera klassrumsarbetet. Läraren i ruta fyra är den som har sämst förutsättningar 



10 

och det man som lärare ska försöka motsträva. Läraren saknar både kunskap i ett ämne 

och i att organisera klassrumsarbetet. Precis som att lärarskap och ledarskap handlar om 

både lärarens ämneskunskaper och deras kunskaper inom det pedagogiska området så 

handlar även PCK om det. PCK står för Pedagogical Content Knowledge eller 

pedagogiskt kunskapsinnehåll. PCK bygger på en tro att lärande behöver mycket mer än 

att bara leverera ämneskunskaper till elever och mycket mer än att suga åt sig kunskap 

från lärare. PCK är något som lärare utvecklar över tid och med hjälp av den erfarenhet 

som de får genom att bland annat undervisa. PCK är olika för alla lärare (även om det 

kan likna varandra inom samma ämne) eftersom det bygger på erfarenheter från 

specifika situationer och specifika innehåll. (Loughran, Berry, Mulhall, 2006) 

 

Shulman (1986) skriver att man kan urskilja tre olika sorters kunskap – ämneskunskap 

(subject matter knowledge), pedagogiskt kunskapsinnehåll (pedagogical content 

knowledge) och kunskap om läroplanen (curricular content knowledge). Ämneskunskap 

är viktigt då läraren måste känna till ämnet och dess innehåll, känna till ämnets struktur 

och på vilket sätt ämnet kan bli ifrågasatt och kritiserat på. Kunskap om läroplanen är 

viktigt då lärarna måste känna till läroplanen och dess mål men de ska också känna till 

olika material och olika sätt att undervisa på för att uppnå kursplanens mål. Pedagogiskt 

kunskapsinnehåll (PCK) fokuserar på hur ett ämne lärs ut. I PCK finns också kunskapen 

om vad som gör ett ämne lätt eller svårt att förstå. Man kan alltså säga att PCK 

beskriver hur man lär ut ämneskunskaper (subject matter knowledge).  

 

Shulman (1987) skrev ytterligare ett arbete kring PCK där han ändrade sin beskrivning 

av undervisningskunskap till att katigorisera i sju grupper. PCK är den mest intressanta 

då det är den som identifierar de utmärkande dragen hos kunskap för lärande. PCK 

innehåller en blandning av innehåll och pedagogik för att uppnå en förståelse hos 

eleverna av ett visst ämne. Shulman såg alltså PCK som innehållskunskaper som lärarna 

omvandlade till former som gjorde att eleverna förstod.  

 

När det kommer till samtal i klassrummet väljer eleverna om, och hur de ska vara med 

och delta i samtalet. Det är här väldigt viktigt att läraren har sett till att klassrummet är 

en trygg plats där det är tillåtet att framföra sina individuella åsikter. Det är viktigt att 

normer inte tar över så att både lärare och elever vet att det finns flera sätt att tänka på 

för att ta sig fram till rätt svar och att det även kan finnas flera rätta svar. (Esmonde, 

2009) 

3.3 Grupparbete 

Berg, Sundh och Wede (2012) skriver om att grupparbete är något som finns på många 

ställen runt om i samhället och att det är ett arbetssätt som ständigt ökar. I skolan 

däremot används arbetsformen betydligt mer sparsamt då sättet bygger på eget ansvar 

hos eleverna. Många gånger tycker lärarna att eleverna inte lär sig lika mycket som de 



11 

ska eller det som de ska när de arbetar i grupp. Ofta används grupparbete i den 

bemärkelsen att eleverna delas upp i grupper men gör eget arbete och sedan 

sammanstrålar för att göra en gemensam redovisning. Att arbetet delas upp så inom 

grupperna kan vara en stark faktor till varför eleverna inte lär sig så mycket som de ska 

och varför lärare i stor utsträckning använder sig av andra arbetssätt. En annan 

anledning till att arbetsformen inte används så mycket kan vara bristande kunskaper om 

själva arbetsformen. Att lärare väljer att i så liten utsträckning arbeta med grupparbete i 

skolan kan ha att göra med att fokus hamnar på annat än arbetet eftersom processer kan 

uppstå som har med konkurrens och maktspel att göra eller en nyfikenhet och ett behov 

av att jämföra erfarenheter med varandra. (ibid) 

 

Ett annat problem med grupparbete är att det blir kappräkning mellan grupper och 

individer vilket tar bort inlärningen och förståelsen och istället bara syftar till att vara så 

snabb som möjligt (Löwing, 2006). Något som kan räknas till det positiva med 

grupparbete är att det främjar elevernas samarbetsförmåga och de får chans att prata 

matematik. Det man som lärare måste tänka på är att samarbetsförmåga och 

kommunikationsförmåga bara är en del av kursplanen i matematik. En annan del att 

tänka på när eleverna ska jobba i grupp är att arbetet inte får läggas på en för svår eller 

för lätt nivå då eleverna lätt tappar fokus och börjar prata istället. (Löwing, 2006) 

 

Sjöberg (2006) skriver om eleverna som hjälpmedel för varandra. Han menar att elever 

väljer att fråga en kompis före läraren om de kört fast på en uppgift. I många fall har det 

den enkla förklaringen att det går fortare att få hjälp av en kompis. Men för de som 

använde sin kompis för hjälp finns en rad positiva konsekvenser som han ser det. 

Många gånger börjar eleverna genast att prata om problemet och kan då också snabbt gå 

vidare, dessutom är lösandet av problemet utan lärare en motivationshöjare. Vidare 

skriver Sjöberg att eleverna sagt att en stor anledning till varför eleverna tar hjälp av 

varandra är att lärarens förklaringar ofta är så svåra att förstå.  

 

Gröning (1996) menar att elever som samspelar i ett grupparbete inte bara gynnas 

kunskapsmässigt utan också socialt och språkligt. På samma sätt som de delar med sig 

av sina egna tankar, kunskaper och förklaringar så får de ta del av andras tankar och 

idéer. Johansson (2002) skriver om den sociokulturella teorin som handlar om att 

människan skapar kunskaper genom interaktion med omgivningen. Precis som Gröning 

(1996) uttrycker att elever gynnas både kunskapsmässigt och socialt underbygger den 

sociokulturella teorin just detta. Gröning skriver vidare att grupparbete är det minst 

använda arbetssättet i skolan och att detta är synd då eleverna vinner väldigt mycket på 

att jobba i grupp. Svårare och mer abstrakta arbetsuppgifter kan med hjälp av 

grupparbete bli mer konkreta och lättare eftersom eleverna får en chans att diskutera och 

kommunicera uppgiften. Vidare menar Gröning att en av anledningarna till varför 

grupparbete används så lite i matematiken kan vara att lärarna inte har de kunskaper 
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som behövs. Grupparbete ställer höga krav på både elever, lärare och lärostoff och ofta 

behöver eleverna inskolas i arbetssättet.  

 

Steiners (1972) forskning från 1972 presenterar fyra olika grupparbetsuppgifter - 

komplementära, disjunktiva, kompensatoriska och konjunktiva uppgifter. 

Komplementära uppgifter är sådana där flera bidrar med enskilda delar och 

sammanfogar det till en helhet, precis som Berg, Sundh och Wede (2012) pratar om. 

Disjunktiva uppgifter är sådana uppgifter där det räcker om en elev löser uppgiften å 

gruppens vägnar. Kompensatoriska uppgifter är uppgifter där man röstar fram ”rätt” 

svar. Konjunktiva uppgifter kräver dock allas deltagande för att uppgiften ska kunna 

lösas. Granström (2007) skriver att det kan finnas många anledningar till att grupparbete 

som arbetsform inte används så flitigt i skolan. En anledning kan vara bristande 

kunskaper om arbetsformen och hur man använder den för att uppnå lärande. De fyra 

grupparbetsuppgifter som Steiner (1972) skriver om kan vara till viss hjälp genom att de 

beskriver hur olika gruppuppgifter kan fungera. En annan anledning är att grupparbete 

orsakar svårkontrollerade grupprocesser bland eleverna. Alltså, när eleverna sitter i 

grupper uppstår processer som har med tävlan, maktspel och konkurrens att göra. 

Eftersom eleverna är så pass unga utforskar de fortfarande sin egen och andra identiteter 

vilket kan göra grupparbetet svårt. Hensvold (2006) skriver om grupparbete som man 

skulle kunna dra till Steiners (1972) olika gruppuppgifter. Han menar att under senare år 

har begreppet ”stödjande lärandemiljö” myntats i svensk skola. Begreppet utgår ifrån att 

eleverna arbetar i mindre grupper i klassrummet. Arbetssättet bygger på en tillit till 

eleverna och en tro på att lärande kan ske på olika sätt. Tanken är att gruppen ska vara 

självgående och komma fram till egna lösningar på de problem de ställs inför. Hensvold 

har sammanfattat lärarnas uppgifter i grupparbetet med fem punkter:  

 Konstruera meningsfulla gruppuppgifter. 

 Stödja eleverna att formulera mål för lärandet. 

 Tillhandahålla resurser i form av material. 

 Bidra med relevanta lektioner vid behov. 

 Följa elevernas lärandeprocesser (Hensvold, 2006, s.109). 

 

Johnson och Johnson i Forslund Frykedal (2008) skriver att individer i det moderna 

samhället måste lära sig att samarbeta, ta hänsyn till andra och se saker från andras 

perspektiv för att samhället ska kunna utvecklas. Vidare anser författarna att eleverna 

mest hela tiden borde arbeta i grupper för att utveckla förmågor i ett hänsynstagande till 

andra. Elever är inte isolerade individer som enbart bär ansvar för sina egna handlingar 

utan de konstrueras i skolkontexten. Watson och Battistich i Forslund Frykedal (2008) 

menar att det är viktigt att eleverna befinner sig i en miljö som stödjer utvecklingen av 

sociala förmågor och det ämneskunskapsmässiga lärandet.  
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3.4 Enskilt arbete 

Under senare tid har svenska skolan förändrats mycket. Skolklasser är idag heterogena 

både åldersmässigt och kulturellt. Eleverna har olika erfarenheter och förutsättningar. I 

och med den mer heterogena skolan blir det svårare och svårare att upprätthålla den 

tidigare så väl beprövade modellen med lärarledda lektioner. Detta gör att 

undervisningen blir mer och mer individualiserad så att alla elever ska kunna vara med 

och lära på sin nivå. Individualiseringen är ett sätt att lösa pedagogiska och praktiska 

problem i klassrummet. (Bergqvist, 2007) 

 

Med enskilt arbete menar Berg, Sundh och Wede (2012) att eleverna får ett arbete av 

läraren som de själva ska planera för och utföra. Eleverna ska själva planera sitt arbete 

och lägga upp tiden för att utföra arbetet. Det enda begränsningar eleverna har att utföra 

arbetet på är de schemapositioner som finns.  

 

Löwing (2006) beskriver att något som är viktigt är att läraren antingen har samma syn 

på lärande och inlärningsmetoder som boken eller att man berättar skillnaden mellan sin 

syn och boken för att eleverna lättare ska förstå och kunna ta till sig hjälpen de får av 

läraren. En svår del av arbetet i klassrummet är balansen mellan lätta/svåra uppgifter 

och lärarhjälp. Är uppgifterna för lätta/svåra tappar eleverna lätt fokus. Är det för 

många elever som har svårigheter att förstå och läraren inte hinner hjälpa alla på en 

gång är det också lätt att eleverna tappar fokus och börja prata istället. (ibid) 

 

Granström (2007) skriver om individuellt arbete och eget arbete som två olika sidor av 

samma mynt. Individuellt arbete innebär att eleverna får uppgifter av läraren, ofta så 

kallade fylleriövningar, och tiden som de ska använda till uppgifterna. I eget arbete 

däremot bestämmer eleverna själva över sin tid, alltså hur de ska planera och lägga upp 

arbetet. Enligt Granström var individuellt arbete tidigare mer vanligt men nu blir eget 

arbete mer och mer vanligt. Fördelen med individuellt arbete eller eget arbete är att 

arbetssättet främjar ett lugnt och mer koncentrerat arbetsklimat i klassrummet. Eleverna 

tenderar att söka sig bort från sina kompisar och mot en lugnare plats där de kan 

koncentrera sig och fokusera på uppgiften som de fått av läraren. Nackdelen med det 

individuella arbetet/egna arbetet är att det, om det används i för stor utsträckning, 

försvårar den sociala utvecklingen hos eleverna eftersom eleverna inte ges möjlighet att 

samtala och lära av varandra. Eleverna ges ingen möjlighet att utveckla sina svar utan 

lärandet begränsas till att fylla i rutor.  

 

Löwing (2006) skriver att en lärare inte nödvändigtvis individualiserar för att den bara 

undervisar en elev. För att individualisera måste läraren ta reda på elevens förkunskaper, 

intresse och behov och sedan anpassa undervisningen efter detta. För att eleverna ska 

kunna jobba enskilt ska de ges tillfälle att planera sitt eget arbete (Bergqvist, 2007). 

Planeringen av arbetet sker så att de själva ska kunna se var de befinner sig, vart de ska 

och hur de ska ta sig dit. (ibid) 
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En metod som ofta används i svenska klassrum är att läraren håller en kort genomgång 

och att eleverna sedan får öva på det matematiska innehållet enskilt (Samuelsson, 2007). 

Fokus ligger alltså inte på att argumentera och kommunicera matematik utan på att 

svara på frågor och jobba i matematikboken (Tobias, 1993) 

 

En aspekt från Freires (1970) arbete är att, som han uttrycker det, lärares och elevers 

utveckling av kritiskt medvetande – endast kan uppstå genom dialogisk, 

problembaserad utbildning som rör sig förbi reflektion mot handling. Lärarna måste 

visa eleverna så att de kan förstå hur matematiken fungerar och hur man använder den i 

sådant som rör dem själva. Lärarna måste också engagera sig i denna förståelse för att 

förändring ska ske. (ibid) 

 

I skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010) under kapitel 4, 9 § står det att eleverna 

ska ha inflytande över sin utbildning och att de ska ta en aktiv del i att vidareutveckla 

utbildningen. Utifrån elevernas ålder och mognad ska inflytandet anpassas. Eleverna ska 

alltid kunna ställa frågor och de ska behandlas inom ramen för elevens inflytande. I 

övrigt ska elevernas inflytandefrågor stödjas och underlättas. Även om skollagen säger 

att inflytandet ska anpassas efter elevernas ålder och mognad så slår BO fast i SOU 

1996:22 att inflytandet bör ske så tidigt som möjligt.  

 

I läroplanen (Skolverket, 2011) under skolans värdegrund och uppdrag finns en 

underrubrik som heter rättigheter och skyldigheter. Under den rubriken står det om 

elevernas inflytande: 

 

Undervisningen ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering 

och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, 

kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar (Skolverket, 2011, s. 8). 

 

Här står det att eleverna ska ta ett eget ansvar för sitt eget lärande. De ska vara med och 

planera och utvärdera sina insatser och då också se sitt eget lärande. Eleverna ska även 

få vara med och ta beslut som gäller undervisningen för att öka sitt ansvarstagande och 

få möjligheten till inflytande. Det är värt att understryka att detta även gäller 

matematiken. 

3.5 Läromedel 

2009 (Skolinspektionen, 2009) gjorde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av ett 

antal skolor runt om i Sverige och kom fram till att många elever inte får den 

undervisningen de har rätt till. En stor del till detta är att matematikundervisningen i allt 

för stor utsträckning domineras av enskilt arbete i läroboken. Lärarna har alltså en för 

liten variation på sin undervisning vilket gör att elevernas resultat hänger på vilken 
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lärare de haft. En möjlig orsak till att undervisningen är så pass enspårig är att lärarna 

saknar kunskaper om kursplanen (ibid).  

 

Bremler (2003) skriver om läromedel och då i synnerhet lärobokens inflytande. Ofta är 

det läroboken som får styra verksamheten vad gäller innehåll och struktur. Lärare 

vänder sig ofta till läroboken och inte till våra styrdokument för att ta reda på vad 

kursen ska innehålla och på vilken nivå svårighetsgraden ska ligga på. Vidare skriver 

Bremler om en intervjustudie som genomfördes med lärare och där slutsatsen var att 

matematikämnet fortfarande är väldigt läromedelsstyrt och att en anledning till det kan 

vara brist på utbildade lärare och bristen på kompetensutveckling. (ibid) 

 

Sönnerhed (2011) menar att matematiktexter som finns i läroböckerna har två 

huvudsakliga funktioner. För det första ska de skapa en progression i lärande av 

matematiken. De ska hjälpa eleverna att ta sig från de redan existerande 

matematikkunskaperna och erfarenheterna och förbereda eleverna inför den fortsatta 

lärandeprocessen i matematikämnet utifrån läroplanen. För det andra så ska de ge en 

konkret form åt utvecklingen av elevers kognitiva strukturer. (Sönnerhed, 2011) 

3.6 Alternativa arbetssätt 

Papert (1996)  har en kritisk läggning mot skolans sätt att lägga upp undervisningen. 

Papert anser att det i skolan handlar för mycket om att manipulera tecken med hjälp av 

papper och penna. Papert (1996) tycker att undervisningsupplägget ska bygga på någon 

form av konkret material. Ett exempel skulle kunna vara att eleverna får använda 

datorer för att lära sig hur ekonomier fungerar.  

 

Laborativ matematikundervisning och tiden som används för det laborativa arbetet har 

betydelse för resultatet. Det bästa resultatet får man om arbetssättet används under en 

längre period (Rystedt och Trygg, 2010). Författarna beskriver också att ett problem 

som kan uppstå vid laborativ matematikundervisning är att elever ser andra saker än den 

matematiska idé som läraren hade tänkt sig. Arbetssättet är dock bra i den meningen att 

läraren kan se hur elever tänker. Genom att först göra antaganden och sedan testa dem 

med hjälp av det laborativa arbetssättet hjälper det eleverna att se sitt eget tänkande och 

öppnar där en ny dörr inom matematiken. (ibid) 

 

Green (2014) skriver om det formativa arbetssättet och att det, precis som med det 

laborativa arbetssättet, möjliggör att läraren ser hur eleverna tänker och också hur de 

ligger till i matematiken. Det är viktigt att konkretiseringen av matematiken inte stannar 

vid att manipulera material eller vid att belysa enstaka fenomen (Löwing, 2006). Målet 

med konkretiseringen av matematiken är att det ska leda till förståelse av det som 

konkretiserats. Många gånger säger lärare att konkretisering och aktivitet är samma sak 

då man utgår från att elever lär genom att se, höra och känna. För att lära matematik kan 
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man inte enbart vara aktiv utan behöver även reflektera över det man gör. Ibland kan det 

vara idé att konkretisera utan material och istället reflektera över vardagliga erfarenheter 

och utifrån det söka efter generella mönster. (ibid) 

 

I kursplanen (Skolverket, 2011) för matematik finns ett antal förmågor som eleverna ska 

ges möjlighet att utveckla. Förmågorna ska tränas med hjälp av olika arbetssätt så som 

att formulera, värdera, använda, analysera, föra och följa resonemang, samtala, 

argumentera och redogöra.  
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4 Metod  

Metodavsnittet är uppdelat i tre delar – urval, genomförande och analysmetod. Rubriken 

genomförande har tre underrubriker - förarbete, pilotundersökningar och intervjuer. 

4.1 Urval och etiska ställningstaganden 

En nyckelinformant i skolans värld användes för att få kontaktinformation till tre skolor 

i och kring en större stad i Norrland. Tre skolor valdes eftersom undersökningen skulle 

få en något större variation av synpunkter med fler intervjuade elever som också kom 

från olika skolor. Just tre skolor valdes dessutom eftersom studien inte skulle bli för 

stor. De tre skolorna valdes på grund av att det fanns mellanstadieklass/er på skolorna 

och de låg i eller kring en större stad i Norrland. Skolorna som kontaktades var sådana 

som jag aldrig tidigare haft någon kontakt med. Detta var av vikt då eleverna som 

intervjuades skulle vara okända för intervjuaren för att inte personliga relationer skulle 

påverka svaren. De tre skolorna kontaktades (bilaga 1) men enbart två gav gensvar. De 

två lärare som svarade var positiva och ville gärna hjälpa till. Undersökningen gick att 

genomföra med bara två skolor också eftersom det var många elever som ville ställa upp 

och bli intervjuade. Klass fem valdes då jag ville ha elever som hade hunnit få en del 

åsikter.  Jag ville även ha elever som kunde prata och beskriva sina erfarenheter och 

åsikter, vilket jag informerade läraren om. Femman valdes istället för sexan eftersom 

vetskap om nationella proven i sexan fanns och då också vetskapen om att intervjuer 

med klass sex skulle vara svåra att få igenom.  

 

Lärarna fick i uppgift att skicka ut ett brev (bilaga 2) som jag skrivit till föräldrarna och 

sedan välja ut de elever som passade in i min beskrivning av önskvärda egenskaper. 

Därefter genomförde jag en pilotundersökning där lärarna valde ut fem elever - som 

hade fått klartecken hemifrån och som själv ville vara med. Till de efterföljande 

enskilda intervjuerna fick lärarna i uppgift att välja ut fyra elever var som ville vara med 

och som hade godkänt från föräldrarna. Eftersom inga elever från den första skolan 

uppfyllde kraven att både själva vilja och ha fått godkänt från föräldrarna men många 

elever på den andra skolan så gjordes alla enskilda intervjuer på samma skola. Läraren 

fick då plocka ut åtta elever som läraren visste var villiga att göra sina åsikter hörda.  

4.2 Genomförande 

Förarbete 

I förarbetet ingick att skriva ner ett antal frågor som kontrollerades med handledaren 

innan intervjuerna. Dessa frågor fick bli min intervjuguide som jag avsåg att använda i 

min pilotundersökning, två gruppdiskussioner.  Innan intervjuerna togs kontakt med tre 

lärare för att se om möjligheten till samarbete fanns.  I mailet som skickades ut till 

lärarna stod information om vem jag är och vad undersökningen gick ut på. Två av 

lärarna svarade på mejlet och ville gärna vara med i undersökningen. Sedan skickades 
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ett brev ut till lärarna som de blev ombedda att vidarebefordra till elevernas föräldrar. I 

det brevet stod det kort om mig och vad min undersökning gick ut på. Det fanns också 

information om vad deras barn skulle hjälpa till med och en fråga om de fick vara med i 

undersökningen eller inte. Den tredje läraren som kontakades men som inte svarade togs 

ingen ytterligare kontakt med.  

 

Pilotundersökningar 

Del 1 i denna studie var att genomföra en pilotundersökning som bestod av två 

gruppsamtal med fem elever i varje grupp. De två intervjuerna/samtalen genomfördes 

på två olika skolor. Intervjuerna var uppbyggda mer som samtal (Kvale, 1997) än som 

intervjuer och målet var att få fram de gemensamma normer som eleverna kunde ha 

kring matematikundervisningen. Gruppsamtal eller fokusgruppsdiskussioner brukar 

beskrivas som en bra metod att fånga gemensamma normer eller ställningstaganden. 

Avsikten med gruppdiskussionerna var också tänkt att prova om min intervjuguide 

också kunde användas till de enskilda intervjuerna. Genom att inkludera många 

deltagare fick jag en bredare variation av åsikter (j m f Denscombe, 2009). Samtalen 

ägde rum i ett tomt grupprum där eleverna satt i en halvmåne så att alla såg alla. 

Samtalet började med lite småprat kring skolan i allmänhet. Efter detta sattes 

inspelningen igång. Frågorna ställdes en och en och efter varje fråga fick varje elev 

chansen att svara och uppmuntrades också att protestera om man hade avvikande åsikt 

eller om man ville tillägga något till de svar som en kompis gett. Därefter gick vi vidare 

till nästa fråga. När frågorna var slut avslutades samtalet med lite småprat om skolan 

generellt. Samtalen, som tog upp till en halvtimme, dokumenterades med hjälp av 

ljudinspelning och gjordes med några dagars mellanrum. 

 

Det som kom fram under samtalen användes sedan till att omformulera och skriva den 

nya intervjuguiden till de enskilda intervjuerna. Användbara frågor som stimulerade 

eleverna så att de hade mycket att säga fick vara kvar medan frågor som upplevdes som 

svåra och inte gav någon respons togs bort. Om det fanns något som det inte frågades 

om men som eleverna pratade mycket om så utvecklade jag fler frågeställningar kring 

det temat. 

 

Intervjuer 

Del 2 i studien var de enskilda intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på en av de 

skolor som pilotundersökningen genomfördes på. Intervjuerna kan kallas 

semistrukturerade eftersom det fanns ett antal frågor som skulle besvaras av eleverna 

samtidigt som det gavs möjlighet att utveckla svaren. Svaren var av öppen karaktär, 

vilket innebär att den intervjuande får chans att utveckla sina svar och tala mer utförligt 

kring de ämnen som tas upp (Denscome, 2009). Att vara strukturerad, tydlig, vänlig, 

känslig och öppen är svårt även om man har viss teoretisk förförståelse (Kvale, 1997) 

men något som jag försökte vara. Det var jag som styrde samtalet och eftersom det var 
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elever (barn) som blev intervjuade fanns det en risk att deras svar påverkades av den 

ojämlika maktsituation som finns i relationen mellan vuxna och barn. Eftersom 

intervjuerna spelades in kunde allt fokus ligga på eleverna så att jag skulle minnas vad 

de pratat om och då kunna ge respons. Eleverna blev ibland bemötta med följdfrågor för 

att se att jag tolkat deras svar rätt. (Kvale, 1997) 

 

Eleverna svarade på 16 frågor om matematik och matematikundervisning. Intervjuerna 

gjordes i ett tomt klassrum där jag satt vid ett bord och eleverna satte sig i 90 graders 

vinkel från mig eftersom detta främjar ögonkontakt och tar bort känslan av 

konfrontation som annars lätt kan uppstå. (Denscombe, 2009).  Frågorna ställdes en och 

en och eleverna fick tid att tänka och svara. En del kommentarer gjordes för att 

uppmuntra och möta elevernas svar. Bogdan och Biklen (2003) skriver att man inte ska 

ge upp för tidigt i intervjuerna eller att man ska vara för snabb med att gå vidare till 

nästa fråga. Detta eftersom man ska ge den intervjuade en chans att lära känna den 

intervjuande och att ge den intervjuade en chans att hinna reflektera kring frågan.  En 

målsättning i dessa intervjuer var att försöka att säga så lite som möjligt (förutom 

frågorna) för att inte påverka elevernas svar, lura dem att svara som de tror att jag som 

intervjuare vill. Frågorna ställdes ganska tätt inpå varandra eftersom svaren enbart 

skulle bestå av det den första eleven kom att tänka på. Inga anteckningar gjordes då 

fokus låg på eleverna och deras svar. Alla intervjuer dokumenterades med hjälp av 

ljudupptagning som sedan transkriberades ordagrant. 

4.3 Analysmetod 

Denna intervjuundersökning har designats som en kvalitativ studie. Detta var naturligt 

eftersom mitt syfte handlar om att beskriva elevernas upplevelser. Fokus ligger inte på 

att generalisera, förklara och förutsäga utan på att tolka och förstå de resultat som 

framkommit (Stukát, 2011). Efter att intervjuerna transkriberats så grupperades frågorna 

i fem olika domäner enligt följande: 

Läraren 

Elevinflytande 

Matematiklektioner 

Ämnet  

Arbetssätt 

 

Analysen som gjorts på elevsvaren från de enskilda intervjuerna har i de första stegen 

inspirerats av latent innehållsanalys vilket innebär att elevernas svar har tolkats och inte 

bara tagits rakt av (Kvale, 1997). När man arbetar med latent kvalitativ innehållsanalys 

(se exempel) börjar man med att identifiera meningsenheter. I mitt material ordnades 

elevernas svar i de olika domänerna på ett sätt så att varje svar blev en meningsenhet.  
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Graneheim & Lundman (2004) beskriver i sin metodartikel att nästa steg är att skapa 

kondenserade meningsenheter. I kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim (2004) 

ordnas dessa meningsenheter sedan i koder som vidare grupperas i olika kategorier.  

Både koder och kategorier kan sägas vara två steg i den latenta tolkning som man gör av 

det material som man samlat.  I min resultatbeskrivning har jag under varje tema 

beskrivit innehållet i min tolkning, även om jag inte följt Graneheims beskrivning av 

analysprocessen. Efter noggrann läsning av de transkriberade intervjuerna skapades 

meningsenheter som sedan direkt delades in i kategorier. Stegen - kondenserade 

maningsenheter och koder hoppades alltså över.  

 

Exempel: 

Ett svar som en elev gav på frågan om du tycker att matematik är viktigt och i så fall 

varför var ” Ja, det tycker jag. Jag vet inte, det känns bara viktigt, det är ganska 

mycket som handlar om matten när man blir vuxen och ska skaffa ett jobb”. I 

denna mening skulle den kondenserade meningsenheten vara ”matematik är viktigt 

när man blir vuxen och ska jobba”. Koden i denna mening skulle bli ”matematik i 

vuxenlivet” och kategorin skulle bli ”framtidsämne”.  

 

 

I resultatbeskrivningen finns ett stapeldiagram och ett cirkeldiagram. Dessa är gjorda för 

att lättare kunna se det kvantitativa resultatet på två av frågorna som eleverna fick 

(Denscombe, 2009). Även detta ligger i linje med en generell beskrivning av 

innehållsanalys men skiljer sig från den kvalitativa latenta innehållsanalysen som 

Graneheim (2004) beskriver.  
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5 Resultat 

Resultatdelen är uppdelad i fem större teman – läraren, elevinflytande, 

matematiklektioner, ämnet och arbetssätt. Under varje tema presenteras svaren på 

mellan två och fem frågor ur elevintervjuerna. Resultatet är enbart från de åtta 

elevintervjuerna som genomförts.  

5.1 Läraren 

På frågan hur en bra matematiklärare ska vara är alla elever överens om att läraren inte 

får vara för sträng men inte heller för snäll eftersom det då lätt kan bli kaos. En bra 

lärare peppar också sina elever. Läraren ska vara tydlig och hjälpa sina elever så mycket 

den bara kan. En bra lärare ska ha tydliga mål som eleverna får veta om så att de vet vad 

läraren vill ha ut av dem. Många elever nämner att en bra lärare inte får skälla på sina 

elever om de ligger lite efter utan då istället borde uppmuntra eleven att jobba så mycket 

de bara kan och säga att det kommer att gå bra. En lärare måste vara bra på att visa och 

förklara saker så att eleverna förstår och skapa arbetsro.  

 

När eleverna beskriver hur en lärare inte ska vara kommer ungefär samma saker på tal 

som när vi pratar om hur en lärare ska vara alltså, en lärare får inte vara för snäll och 

inte för sträng. Läraren får inte pressa sina elever. En dålig lärare orkar inte hjälpa sina 

elever om de behöver hjälp eller sitter med sin telefon hela tiden under lektionen.  

5.2 Elevinflytande  

På frågan om eleverna får vara med och styra innehållet på matematiklektionerna så 

svarar majoriteten av eleverna som blir intervjuade att de får vara med och styra 

litegrann. Däremot så har de svårt att svara på hur de får vara med och styra. En elev 

beskriver en sorts omröstning där läraren frågar eleverna om något de ska göra och där 

de får rösta ja eller nej. Röstar majoriteten av klassen nej så blir det något annat. En 

annan elev säger att man ibland kan hoppa i boken bland uppgifterna för att anpassa 

uppgiftssvårigheten efter sin egen kunskap. Det finns ändå några elever som inte alls 

tycker att de får vara med och styra innehållet på lektionerna då de beskriver att 

lektionerna mer eller mindre bara består av att räkna i matematikboken.  

 

När eleverna får frågan om de skulle vilja vara med och styra innehållet på 

matematiklektionerna mer än vad de gör nu så svarar två elever direkt att de gärna 

skulle styra mer. Även om de gärna skulle vilja vara med och styra mer så finns en del 

funderingar kring hur undervisningen skulle blir då med tanke på deras ålder och att de 

inte har kunskaper kring lektionsupplägg. De funderar på om undervisningen bli lika bra 

som den är nu när läraren styr det mesta. Resten av eleverna svarar dock att de inte alls 

vill vara med och styra mer. De är överens om att det är väldigt bra som det är nu när 

läraren sköter lektionsupplägget och att läraren gör ett väldigt bra jobb.  
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Ja 
23% 

Nej 
45% 

Ibland 
32% 

Tycker du att du får vara med och 
styra innehållet på lektionerna? 

Eleverna fick beskriva hur de skulle lägga upp en matematiklektion om de var lärare för 

en lektion. Många av eleverna säger att de skulle börja sin lektion med en mindre 

genomgång framme vid tavlan. De skulle sedan fortsätta att jobba i boken precis som de 

gör nu. Möjligtvis skulle några elever använda de små personliga whiteboardsen. En 

elev berättar om en uppgift de tidigare gjort med whiteboardsen som var rolig och som 

eleven gärna skulle göra igen. Eleverna får då komma på en uppgift och skriva ner den 

på sin tavla sedan byter eleverna tavlor med varandra och så ska de räkna ut varandras 

uppgifter. En elev säger att om en elev frågade om något så skulle man kunna gå 

igenom den uppgiften på tavlan med hela klassen så att alla fick en chans att lära sig det. 

En annan tycker att det skulle vara trevligt att ha på lite musik på låg volym i 

bakgrunden under lektionen. Förslag på att spela spel både med och utan dator finns. En 

elev föreslår att gå ut och räkna matematik på något sätt, till exempel med pinnar.  

 

 

Figur 5.1  Tycker du att du får vara med och styra innehållet på lektionerna? 

5.3 Matematiklektioner 

Alla elever som intervjuas är överens om att arbetsro är viktigt för att lektionen ska vara 

bra. Med arbetsro menar eleverna att det ska vara tyst och lugnt och alla sitter på sina 

platser. Under en bra matematiklektion är det viktigt att alla är fokuserade och gör sitt 

bästa hela tiden och efter lektionen så känner man sig bra. En sak som flera elever pekar 

på som viktigt för att lektionen ska bli bra är att de får den hjälp de behöver av sin 

lärare. Några elever beskriver att en bra lektion börjar med en genomgång i helklass där 

läraren förklarar något och eleverna sedan får sitta med sina respektive ”mattekompisar” 

och räkna.  

 

Under en dålig lektion däremot är alla trötta och hängiga och det är svårt att fokusera 

och därmed får de inget gjort. Istället för att jobba så pratas det och det är högljutt i 

klassrummet. Det blir en dålig lektion om läraren antingen går iväg och inte närvarar 
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eller om läraren måste skrika massa under lektionen. En dålig lektion kan också vara när 

väldigt många elever behöver hjälp samtidigt och läraren inte hinner hjälpa alla så att 

man blir sittande utan att få något gjort.  

 

På frågan om hur eleverna jobbar med matematik svarar en elev att halvklass fungerar 

bäst medan resten av de intervjuade eleverna svarar att de jobbar bäst i grupper om två 

eller tre. De berättar att jobb i helklass lätt blir stökigt och svårt att koncentrera sig. 

Eleverna beskriver att de i klassen har varsin ”mattekompis” som de sitter med när de 

räknar matematik. Eleverna räknar för sig själva men om de behöver hjälp vänder de sig 

i första hand till sin ”mattekompis” för hjälp, kan inte kompisen hjälpa vänder de sig till 

läraren. Alla par gör olika men en elev berättar att de antingen räknar ett antal uppgifter 

och att de sedan går igenom svaren tillsammans på de räknade uppgifterna eller så turas 

de om att svara på uppgifterna i gruppen/paren. Många elever förklarar att det blir 

mycket roligare att räkna matematik om man sitter i par eller mindre grupper och att det 

dessutom går lättare och snabbare att få hjälp.  

5.4 Ämnet 

Alla elever som intervjuas är överens om att matematikämnet i skolan är väldigt viktigt. 

En elev svarar ”därför att allting är matte” på frågan om varför matematik är viktigt. 

Många av eleverna tycker att en viktig del till varför ämnet är viktigt är att det kommer 

att behöva det i framtiden när de blir äldre. De nämner många yrken där de anser att 

man kommer behöva matematik så som lärare och byggarbetare. Vardagen är också 

något som kommer på tal som en anledning till varför ämnet är viktigt. Eleverna pratar 

om vardagssaker så som att handla och baka där matematik kan komma väl till hands. 

En elev som pratar väldigt varmt om matematikämnet förklarar för mig att utan 

matematik så kan vi ju inte räkna. Utan matematik kan vi alltså till exempel inte räkna 

hur många vi har av något.  

 

Jag frågar eleverna vad de tycker är mest intressant inom matematiken och får en del 

olika svar. Många elever säger att matematik är roligt och en elev säger att det bara blir 

tråkigt när det är för svårt. En annan elev förklarar att det mest intressanta med 

matematik är hur allting går att lösa, att alla uppgifter på ett eller annat sätt går att få ett 

svar på. Ännu en annan elev tycker att det mest fascinerande inom ämnet är att det går 

att komma fram till samma svar med flera olika tillvägagångssätt. De andra eleverna är 

överens om att matematik är intressant när de får lära sig nya saker och när det går bra.  

 

När eleverna får frågan om vad som är minst intressant i matematiken är det många som 

anser att det inte finns något som är ointressant utan att allt i matematiken är roligt och 

bra. En elev svarade dock snabbt och bestämt att division och multiplikation är det som 

är minst intressant. Några av eleverna var överens om att sådant som man redan kan 

men som man måste gå igenom igen eller flera sidor i boken som tar upp samma sak är 
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ointressant. En elev pratar om uppgifter som tar lång tid att lösa och att det inte är så 

intressant när det tar lång tid.  

5.5 Arbetssätt 

Alla elever berättar att det i princip enbart är matematikboken som används som 

arbetssätt. När eleverna får frågan om de använder något annat arbetssätt än boken är 

det många som måste fundera ett tag. En del beskriver att de använder små personliga 

whiteboards. Jag frågar om de någon gång spelar något spel eller använder datorn i 

matematiken och då berättar en elev att de gjorde det förut men inte nu längre. En annan 

elev säger att den ordinarie läraren inte använder något annat förutom boken och 

whiteboard men att det finns andra lärare på skolan som ibland använder dator. De små 

personliga whiteboardsen fungerar som så att läraren ställer en fråga till klassen och sen 

skriver var och en ner sitt svar på sin tavla och håller upp den så att läraren ser. På så vis 

ser läraren fort vilka som kan och vilka som måste träna lite mer.  

 

Andra arbetssätt än matematikboken och de små personliga whiteboardsen vet eleverna 

inte mycket om. På frågan om de skulle vilja prova andra arbetssätt och i så fall vilka så 

är det många som säger att de inte vet vad det finns för andra arbetssätt. De får förslag 

som att spela spel, använda datorn och vara ute och räkna. Efter att eleverna fått höra 

några förslag på vad man kan göra förutom matematikboken så svarar ungefär hälften 

av eleverna att de gärna skulle prova på något annat arbetssätt än boken så som till 

exempel att spela spel och använda datorn eller vara ute. Den andra hälften av eleverna 

svara att de tycker att matematikboken är bra och att de gärna har det som det är nu då 

de fungerar bra.  

 

Alla elever nämner att det är lättast att lära sig matematik när det är arbetsro i 

klassrummet. En elev berättar om en teknik för att lättare lära sig matematik som går ut 

på att hoppa över tal som är lätta och som man redan kan och gå direkt på de tal som är 

lite svårare och som utmanar. Väldigt många elever tar här upp sina ”mattekompisar” 

igen och nämner dem när de får frågan om hur man lär sig matematik bäst. En elev 

berättar att man lär sig bäst då man provar olika strategier för att komma fram till rätt 

svar och funkar det inte så frågar man en kompis eller läraren. Många pratar också om 

att man lär sig bra när det är roligt och när det går bra. Matematikboken kommer också 

på tal om hur man lär sig bäst.  

 

En elev berättar att måndagar och tisdagar är svårast att lära sig något i matematiken på 

för då är man så trött och seg, dessutom har de sen lunch de dagarna och detta tycker 

eleven tydligt kan kopplas ihop. En annan elev drar ett exempel där man sitter fast på en 

och samma uppgift för att den är för svår som ett exempel på då det är svårt att lära sig 

något. Även på frågan kring hur man lär sig matematik sämst kommer arbetsron på tal 

som en viktig faktor. Det är också svårt att lära sig något när man inte får den hjälp man 
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behöver eller när läraren pratar med ett för svårt matematikspråk. Om läraren går för 

fort fram eller förklara något för fort är det också svårt att hinna med och lära sig något. 

  

Figur 5.2 Skulle du vilja prova något annat arbetssätt och i så fall vilket? 
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6 Sammanfattande slutsatser 

Alla elever i denna studie tycker att matematik är något viktigt och något vi måste ha i 

skolan. De ser sambanden mellan skolans matematik och vardagen och ser att de 

kommer behöva matematiken i sitt framtida yrkesliv. Eleverna pratar om vad som gör 

ämnet matematik så intressant och nämner bland annat att allt går att lösa och att det 

finns flera vägar till rätt svar.  

 

Eleverna vill vara med och styra innehållet på matematiklektionerna litegrann men de 

vill inte vara med och styra mer än vad de redan gör. De är kort sagt ganska nöjda. 

Eleverna får beskriva hur de skulle göra om de skulle lägga upp en lektion och talar då 

mycket om räkning i läroboken men även om en del alternativa arbetssätt så som små 

whiteboards och spel. 

 

Eleverna berättar att de i princip bara använder läroboken på matematiklektionerna. Det 

enda arbetssätt förutom boken är små personliga whiteboards som de använder i 

helklass. De flesta eleverna tycker dock att läroboken är ett bra arbetssätt som de gärna 

fortsätter med. Många svarar dock att de gärna skulle prova på något annat arbetssätt.  

 

En bra lärare ska inte vara för snäll men heller inte för sträng enligt eleverna. Det är 

också viktigt att läraren peppar sina elever inte stressar och pressar dem. Det är även 

viktigt att läraren har tydliga mål och att denna visar dem för eleverna så att de vet vad 

läraren vill ha ut av dem. Tydlighet är också en viktig egenskap hos lärare enligt 

eleverna.  
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7 Diskussion och analys 

Diskussionsdelen är uppdelad i tre delar – diskussion och analys, metoddiskussion och 

slutsatser och vidare forskning. I den första delen kommer forskningsfrågorna att 

diskuteras och resultaten av intervjuerna att ställas mot den tidigare forskningen. I nästa 

del kommer metoden att diskuteras och exempel på förbättringar kommer att ges. I den 

tredje och sista delen kommer egna slutsatser kort att dras och så kommer tips på hur 

man kan föra vidare forskning kring ämnet.  

7.1 Diskussion och analys 

Läraren 

Fick jag svar på min första forskningsfråga – hur beskriver eleverna att en lärare ska 

vara? Under intervjuerna fick eleverna två frågor rörande läraren – hur tycker du att en 

lärare ska vara? och hur tycker du att en lärare inte ska vara? Alla åtta elever hade 

betydligt mycket lättare att säga hur de tyckte att en lärare inte skulle vara. Detta gör att 

i resultatet så finns mest svar på hur en lärare inte ska vara och mindre svar på hur en 

lärare ska vara enligt eleverna. Detta är en svår fråga även för vuxna och att begära att 

elever med så pass liten erfarenhet av lärare som en mellanstadieelev har är kanske för 

mycket begärt? Kanske skulle min forskningsfråga inte bara innefattat hur en lärare ska 

vara utan även hur de inte ska vara då eleverna tydligt hade lättare att förklara hur de 

tycker att en lärare inte ska vara?  

 

Lärarskap och ledarskap (Berg, Sundh & Wede, 2012) handlar om att en lärare ska ha 

bra kunskaper om ett ämne och förmågan att förmedla dessa kunskaper. Lärare ska även 

ha kunskaper om klassrumsinteraktioner och förmågan att leda klassrumsarbete. PCK 

(Shulman, 1986) tar även det upp hur ett ämne lärs ut. Eleverna berättar att en bra lärare 

ska vara tydlig och hjälpa sina elever. En lärare ska ha tydliga mål och göra dessa klara 

för eleverna en lärare måste också vara bra på att visa och förklara saker enligt eleverna, 

allt i enlighet med lärarskap och ledarskap och PCK (Berg, Sundh & Wede, 2012; 

Shulman, 1986 & 1987).  

 

I inledningen tas Anderssons (1997) åsikt om att majoriteten av eleverna i början av sin 

skolgång är övertygade om att matematiklärare är deras fiender. Eleverna som 

intervjuats går i femma och frågan är om detta räknas till börjanav skolgången? 

Eleverna i denna studie inte alls överens med Andersson (1997) då de både älskar ämnet 

matematik och deras lärare.  

 

Elevinflytande 

Fick jag svar på min andra frågeställning – vilka tankar har eleverna om elevinflytande i 

matematikundervisningen? Då elevernas tankar efterfrågas så får ju frågan ett svar, dock 

enbart dessa elevers tankar vilket gör det svårt att generalisera. Kanske var även denna 
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fråga dåligt formulerad för tioåringar? Kanske är det för svårt att be en mellanstadieelev 

beskriva hur de får vara med och styra innehållet i lektionen? Kanske är det så att elever 

på mellanstadiet inte har något inflytande att tala om? Eller var det bara dessa elever 

som inte hade speciellt mycket inflytande i matematikundervisningen? 

 

I skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att inflytandet ska anpassas efter 

ålder och mognad. När eleverna pratade om elevinflytande så berättade de om en sorts 

omröstning där eleverna fick vara med och rösta om vad de skulle göra på lektionerna. 

Vidare svarade väldigt många elever att de inte ville vara med och styra innehållet på 

matematiklektionerna. Det står dock i läroplanen (Skolverket, 2011) att elever ska få 

vara med och ta beslut gällande sin undervisning. Eleverna har en massa olika förslag 

på hur en lektion skulle kunna se ut när de får beskriva hur de skulle lägga upp en 

lektion. Bland annat tas helklassundervisning (Berg, Sundh & Wede, 2012) upp, 

grupparbete eller pararbete (Sjöberg, 2006; Löwing, 2006; Gröning, 1996), formativt 

arbetssätt (Rystedt & Trygg, 2010) och laborativt arbetssätt (Green, 2014). 

 

I skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att alla elever ska ha rätt till insyn 

i sin utbildning och eleverna ska även vara med och ha inflytande över sin studiegång. 

En elev berättar att de inte får vara med att styra innehållet på lektionerna men att de 

kan få hoppa över uppgifter ibland om de är för lätta för att på detta sätt ändå vara med 

och styra det enligt sin ålder och mognad (ibid).  

 

Matematiklektioner 

Fick jag svar på min tredje frågeställning – hur arbetar eleverna bäst med matematik? 

Helklass, enskilt eller i grupp? Då det vanliga arbetssättet för dessa elever var 

grupparbete där de jobbar två och två eller tre och tre så blev svaren självklart färgade 

av detta. I princip tyckte alla åtta elever att detta var ett bra arbetssätt som fungerade bra 

och där de fick mycket gjort. Frågan är dock om jag hade fått ett annat svar om ett annat 

arbetssätt varit ledande i klassrummet? En av eleverna berättade att jobb enskilt i 

helklass inte var att föredra då det lätt blev stökigt i klassrummet då. Detta tyder dock 

på att andra arbetssätt än grupparbeten förekommit i klassen vilket gör mina svar lite 

mer trovärdiga. Frågan är ändå svår på så sätt en mellanstadieelev inte alltid upplevt så 

många olika arbetssätt vilket gör att de inte har något att jämföra med, mot det arbetssätt 

som vanligen råder i klassrummet.  

 

Många elever nämner arbetsro på flera frågor och pratar om det som en viktig del i 

klassrummet. Än en gång kommer PCK (Shulman, 1986) eller ledarskap (Berg, Sundh 

och Wede 2012) som handlar just om att kunna se till att det är bra arbetsmiljö i 

klassrummet. När eleverna sedan pratar om hur de skulle lägga upp en lektion väljer 

många att starta lektionen med en genomgång i helklass. Just helklassundervisning 

skriver Berg, Sundh och Wede (2012) om, att undervisningssättet bidrar till en 

hierarkisk struktur i klassrummet eftersom eleverna är vända framåt mot läraren. En 
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annan sak som eleverna nämner som viktigt är att man får den hjälp man behöver av sin 

lärare. Än en gång kommer ledarskap upp då det handlar om just det, att ha kunskap om 

klassrumsinteraktioner och förmågan att leda klassrumsarbete (Berg, Sundh & Wede, 

2012). Esmonde (2009) skriver om ett tryggt klassrumsklimat och om samtal i 

klassrummet. Eleverna pratar också om vikten av sina ”mattekompisar” och om hur 

viktigt just samtalet är. Eleverna säger att det är bäst att jobba med sin kompis eftersom 

man då kan ha en dialog om uppgifterna som görs. De beskriver att det både blir 

roligare och lättare att få hjälp när de sitter i par eller grupper precis som Sjöberg (2006) 

presenterar. Till skillnad från vad de elever som intervjuats sagt så skriver Berg, Sundh 

och Wede (2012) att grupparbete i skolans värld förekommer sparsamt men att det i 

samhället ständigt ökar. Löwing (2006) och Gröning (1996) skriver om fördelar med 

grupparbete så som samarbetsförmåga, en chans att prata matematik, kunskapsmässigt, 

språkligt och socialt. Allt detta tar eleverna också upp som just fördelar.  

 

En elev berättar att det är svårt att lära sig matematik när läraren pratar med ett för svårt 

språk. Precis som Sjöberg (2006) skriver, att en stor anledning till att elever tar hjälp av 

varandra beror på språket, så förklarar denna elev just det. Vidare skriver Sjöberg 

(2006) om fördelarna med att ta hjälp av varandra och samtala om matematik. Eleverna 

tar även upp dessa fördelar med att ta hjälp av en kompis.  

 

Ämnet 

Fick jag svar på min fjärde frågeställning – tycker eleverna att matematik är viktigt och 

i så fall varför? Ja alla elever jag frågar svarar att de tycker att matematik är ett viktigt 

ämne som de i framtiden kommer att behöva. Funderingar kring om resultatet kan vara 

färgat av så positiva svar därför att det var läraren som plockade ut elever som var 

villiga att göra sina åsikter hörda? Om urvalet av elever hade varit mer slumpmässigt 

kanske svaren hade fått en större spridning? Att låta läraren välja ut elever har både 

positiva och negativa konsekvenser. Positivt är att eleverna är villiga att prata och har 

mycket att säga i varje fråga. Negativt är att det lätt blir ett färgat resultat då eleverna 

som har mycket att säga ofta har ungefär samma åsikter.  

 

Alla elever är överens om att matematik är något som de kommer behöva i framtiden då 

man i många yrken behöver matematiken. Både Löwing (2006) och Attard (2013) tar 

upp att en viktig anledning till att vi har matematik i skolan är just att eleverna kommer 

att behöva det när de ska ut i samhällslivet senare. Eleverna nämner också vardagssaker 

som att baka och handla på frågan om varför matematik är viktigt och där finns 

koppling till kursplanen (Skolverket, 2011) i matematik. Där står det nämligen att 

eleverna ska lära sig om matematikens användning i vardagen.  

 

En elev beskriver att det mest intressanta i matematiken är hur allting gå att lösa och en 

annan elev beskriver att det mest intressanta är hur man på flera olika sätt kan komma 

fram till samma svar. Bjerneby Häll (2002) skriver om sex argument till varför 
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matematik finns i skolan och där finns bland annat ett argument som är att eleverna ska 

träna sitt logiska tänkande vilket man gör med båda elevernas förklaringar till varför 

matematik är intressant. Ett annat argument är det funktionalistiska argumentet som 

innebär att matematiken har ett långsiktigt behov för elever och samhälle (ibid). Detta är 

något som de åtta intervjuade eleverna håller med om. 

 

Attard (2013) skriver att elever i tidigare skolår pratar om sig själva som engagerade i 

matematiken men att de bara några år senare helst av allt väljer bort matematiken. Dessa 

elever pratar precis så om sig själva. De beskriver att matematik är roligt och att de är 

duktiga på matematik. Frågan är då hur dessa elever i framtiden kommer att tycka om 

matematik och om sig själva i matematikämnet? Kan det vara så att eleverna om några 

år inte alls känner samma sak för matematiken? Om det är så kan man ju undra varför 

det tar den vändingen?  

 

Arbetssätt 

Fick jag svar på min femte frågeställning – vilka arbetssätt tycker eleverna bäst om i 

matematikundervisningen? Ja, för dessa åtta elever så fick jag svaret läroboken. Frågan i 

efterhand är dock om även detta kan vara ett färgat resultat? De elever som blev 

intervjuade hade inga andra erfarenheter förutom arbete i läroboken. Om eleverna som 

intervjuades istället kom från en skola där läroboken inte användes speciellt mycket 

utan andra arbetssätt användes varierat, hade jag då fått andra svar? Om eleverna som 

intervjuades hade haft mer erfarenheter och då också fler svar att välja mellan kanske 

inte läroboken vart det ledande arbetssättet? 

 

Precis som Bremler (2003) och Skolinspektionen (Skolinspektionen, 2009) kom fram 

till i sin granskning 2009 om att matematiklektionerna i allt för stor utsträckning 

domineras av enskilt arbete i matematikboken så säger eleverna som intervjuats att de 

på lektionerna nästan enbart jobbar i boken. När de får frågan om alternativa arbetssätt 

så svarar ungefär hälften att de gärna skulle vilja ha mer varierad undervisning (j m f 

Skolinspektionen, 2009). Papert (1996) skriver att undervisningen ska bygga på någon 

form av konkret material så som dator - till skillnad från vad eleverna berättar om att 

dator eller andra konkreta material inte används alls. De små personliga whiteboardsen 

som eleverna berättar att de använder fungerar på ett bra sätt då läraren lätt kan se vad 

eleverna kan och vad de måste träna mer på. Rystedt & Trygg (2010) och Green (2014) 

skriver om ett laborativt samt ett formativt arbetssätt och hur dessa gör det möjligt för 

läraren att just se vad eleverna kan och inte.  

 

Granström (2007) förklarar att fördelen med individuellt arbete/eget arbete är att det 

främjar ett lugnt och koncentrerat arbetsklimat i klassrummet. Detta kan jämföras med 

vad en av eleverna sa om att enskilt arbete i helklass inte är att föredra då det lätt blir 

pratigt och stimmigt i klassrummet då.  
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7.2 Metoddiskussion 

Till att börja med skulle jag tagit kontakt med fler skolor och tagit kontakt tidigare 

eftersom studien kanske då kunnat göras på tre skolor som var första tanken. Hade 

mailen gått ut tidigare hade även fler elever hunnit få klartecken hemifrån och därför 

kunnat delta. Förslagsvis hade det då gått att intervjua fem elever på tre olika skolor. 

Det hade även varit positivt om jag kunnat åka ut till skolorna och pratat med eleverna 

öga mot öga om vad jag skulle göra. När sedan de enskilda intervjuerna genomfördes så 

hade jag kunnat ställa en del följdfrågor på vissa frågor för att få ut mer av svaret. Hade 

jag vart en mer erfaren intervjuare hade det kanske gått att få ut mer av svaren. Frågan 

om hur eleverna jobbar med matematikboken var en dåligt ställd fråga då eleverna inte 

förstod vad jag undrade och började förklara att de har en bok de skriver i och en som 

de läser uppgifterna i. Hade jag upprepat frågan men med en annan formulering senare i 

intervjun kanske eleverna hade förstått vad jag ville ha ut av frågan och även fått tid att 

tänka på svaret (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).  

 

Kontakten med lärarna har varit bra. De två lärare som svarade gjorde detta snabbt och 

var väldigt positiva till min undersökning och ville gärna hjälpa till. Eleverna som blev 

intervjuade var tillmötesgående och hade många åsikter att komma med. De ville gärna 

hjälpa till och tyckte att det var roligt när de fick en chans att säga vad de tyckte.  

 

Något som uppmärksammats av mig som en svårighet under detta arbete var att ställa 

frågor. Att ställa frågor till elever i mellanstadiet är inte så lätt. Man måste i förväg 

tänka på hur man uttrycker sig och hur man ställer frågan, eleverna tar frågorna 

ordagrant. När jag frågade hur eleverna jobbade med matematikboken så svarade många 

att de har två böcker, en de skriver i och en de läser i. Detta var inte de svar jag var ute 

efter men efter att ha tittat på frågan så kan jag förstå varför eleverna svarade som de 

gjorde. En annan fråga som eleverna tyckte var svår att svara på och som jag som 

intervjuare kanske hade kunnat ställa på ett annat sätt var hur de tycker att en lärare ska 

vara. Detta är en även en svår fråga för vuxna och att förvänta sig att tioåringar ska ha 

ett bra svar är kanske att förvänta sig för mycket.  

 

I denna studie användes bara svaren från de enskilda intervjuerna och alltså inte svaren 

från de två gruppsamtalen. Att eleverna får en chans att prata med varandra, backa upp 

varandra eller kommentera varandra är av stor vikt. Om denna studie skulle göras om 

hade det då varit av intresse att använda både enskilda intervjuer och gruppsamtal. Detta 

för att få fram så mycket åsikter som möjligt.  

7.3 Slutsatser och vidare forskning 

Att alla elever i denna undersökning tycker att matematik är viktigt och att det är något 

som vi måste ha i skolan var en överraskning för mig då jag under min skoltid inte alls 

förstod varför vi räknade matematik. Något annat som överraskade var att eleverna mer 
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än gärna låter läraren styra lektionsinnehållet och att de gärna räknar i läroboken. En 

fundering kring varför eleverna gärna låter läraren sköta lektionsinnehållsplaneringen är 

att det kanske kan handla om rättvisa. Kanske vill eleverna att läraren sköter det så att 

det blir rättvist för alla elever i klassen? Att eleverna säger att de inte får vara med och 

styra innehållet på lektionerna speciellt mycket kanske kan ha att göra med deras ålder? 

Kan det vara så att läraren är mycket medveten om vad eleverna tillåts vara med och 

styra och vad de inte än får vara med och styra? 

 

Då denna studie gjorts på endast åtta elever i en och samma skola så är det svårt att 

kunna göra någon form av generalisering. Att det var läraren som valde ut elever som 

var villiga att göra sina åsikter hörda är även detta en anledning till att resultatet blir 

svår att göra någon generalisering av. 

 

Något jag gärna skulle forska vidare om är användningen av läroboken och andra 

arbetssätt. Matematikspråk är även det något som skulle vara spännande att läsa vidare 

kring.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Läraren 

Hur tycker du att en lärare ska vara? 

Hur tycker du att en lärare inte ska vara? 

Elevinflytande 

Hur får ni vara med och styra innehållet på lektionerna?  

Hur skulle du vilja vara med och styra innehållet?  

Om du skulle få bestämma, vad skulle du då göra på matematiklektionerna? 

Matematiklektioner 

Hur ser en bra matematiklektion ut? 

Hur ser en dålig matematiklektion ut? 

Hur lär du dig matte bäst?  

Hur lär du dig matte sämst?  

Ämnet  

Tycker du att matematik är viktigt? Varför? Varför inte?  

Vad är mest intressant i matten?  

Vad är minst intressant i matten? 

Arbetssätt 

Vart jobbar du matte bäst – helklass? I grupp? Enskilt?  

Hur använder ni matematikboken på lektionerna? 

Vilka andra arbetssätt än boken har ni på matematiklektionerna?  

Vad för andra arbetssätt skulle du vilja prova? 

  



 

Bilaga 2  

Mail till lärare, a 

Hej! 

Jag heter Sofie Sahlén Hurdén och läser sista året på grundlärarprogrammet. Denna 

termin skriver jag mitt examensarbete där jag skriver om matematikundervisning. Jag 

kommer att ta elevernas perspektiv och se hur de tycker att matematikundervisningen 

ska se ut och hur den inte ska se ut. Jag ska göra två samtal med fem elever i varje 

grupp där vi ska prata kring "bra" och "dålig" matematikundervisning och sedan utifrån 

samtalen göra tio enskilda intervjuer. Samtalen och intervjuerna kommer att göras i 

flera olika skolor. I min uppsats kommer varken elever eller skolorna att avslöjas. Innan 

jag kan intervjua eleverna kommer ett brev att skickas ut till föräldrarna som de ska 

skriva under så att deras barn får vara med och delta. 

 

Min undran är därför om det finns någon möjlighet att jag skulle kunna komma till din 

klass och göra ett gruppsamtal med fem elever så snart som möjligt? Om det skulle vara 

OK så skulle jag då behöva din hjälp att skicka ut mail eller brev till föräldrarna. Sedan 

skulle jag vilja att du valde ut fem elever ur klassen som du vet är bra på att prata och 

som du tror vågar prata med mig och sina klasskompisar kring 

matematikundervisningen.  

 

Har du några frågor eller funderingar så svarar jag gärna på dem! 

Tack på förhand - Sofie! 

 

Mail till lärare, b 

Hej! 

Jag heter Sofie Sahlén Hurdén och läser sista året på grundlärarprogrammet. Denna 

termin skriver jag mitt examensarbete där jag skriver om matematikundervisning. Jag 

kommer att ta elevernas perspektiv och se hur de tycker att matematikundervisningen 

ska se ut och hur den inte ska se ut. Jag ska göra två samtal med fem elever i varje 

grupp där vi ska prata kring "bra" och "dålig" matematikundervisning och sedan utifrån 

samtalen göra tio enskilda intervjuer. Samtalen och intervjuerna kommer att göras i 

flera olika skolor. I min uppsats kommer varken elever eller skolorna att avslöjas. Innan 

jag kan intervjua eleverna kommer ett brev att skickas ut till föräldrarna som de ska 

skriva under så att deras barn får vara med och delta. 

 

Min undran är därför om det finns någon möjlighet att jag skulle kunna komma till din 

klass och göra fem enskilda intervjuer med elever så snart som möjligt? Om det skulle 

vara OK så skulle jag då behöva din hjälp att skicka ut mail eller brev till föräldrarna. 

Sedan skulle jag vilja att du valde ut fem elever ur klassen som du vet är bra på att prata 

och som du tror vågar prata med mig kring matematikundervisningen.  

 



 

Har du några frågor eller funderingar så svarar jag gärna på dem! 

Tack på förhand - Sofie! 

  



 

Bilaga 3 

Brev till föräldrarna 

Hej! 

Jag heter Sofie Sahlén Hurdén och jag läser sista året på grundlärarprogrammet. Denna 

sista termin skriver vi examensarbete och ska i det arbetet göra undersökningar ute på 

skolorna. Jag ska undersöka elevernas syn på matematikundervisningen. Jag kommer 

därför att göra gruppsamtal och enskilda intervjuer (som spelas in) med eleverna i olika 

klasser på olika skolor. För att jag ska kunna utföra min undersökning behöver jag 

föräldrarnas godkännande för att få prata och spela in eleverna. Elevernas namn och 

skola kommer inte att skrivas ut och det är bara jag som kommer att lyssna på 

inspelningarna.  

 

Om det är OK att ert barn får vara med och delta i min undersökning skulle jag 

uppskatta om ni skrev det i ett mail till barnets lärare. Skulle det av någon anledning 

inte vara OK är det viktigt att ni skriver det till barnets lärare.  

 

Finns frågor och funderingar kan ni skicka dem till barnets lärare som jag har kontakt 

med och som då kan vidarebefordra frågorna till mig. 

Tack på förhand – Sofie!  

 

 


