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Abstract 
 
The most important influencing factor in student learning is the teacher. It is not so much what the teacher 
does, but what the teacher makes his students to do that is important. That is what this study investigates. 
Which working methods are used and how are they varied? It also investigates how formative assessment 
is used in practice. Which formative elements can be found in the teachers practice and what methods are 
used? As data collection methods interviews, classroom observations and a student questionare have been 
used. The result shows that teachers who vary their working methods and who use interactive methods 
have more positive pupils. The result also shows that the teachers use formative assessment but in varied 
extent. No teaching method can safely be said to be the best but one thing is certain - varied teaching 
promotes pupils learning! 
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1 Inledning 
Allt eftersom åren gick under min egen skolgång tappade jag lusten till att lära mig 
matematik. Det är först under mina studier på lärarutbildningen som jag åter upptäckt 
hur roligt matematik är. Vad var det som gjorde att jag tappade intresset ursprungligen? 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det att skolan ska 
främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära (2011, s. 7). Hur 
arbetar lärare i skolan för utveckla elevers lärande? Ämnet matematik är ett av de 
ämnen där motivationen och lusten till att lära minskar allt eftersom eleverna kommer 
upp i årskurserna (Skolverket 2003). Det är också ett ämne där eleverna presterar allt 
sämre (PISA 2012). Detta var också något som drabbade mig. Desto äldre jag blev 
desto svalare blev mitt intresse för matematik. 
 
När jag minns tillbaka på min egen skolgång präglades den av enskilt arbete i 
matematikboken. Kan detta vara en av anledningarna till att jag slutade tycka att 
matematik var roligt? Vid ett besök på en skola under min verksamhetsförlagda 
utbildning hörde jag en konversation i lärarrummet, där en lärare uttryckte det som att 
det var skillnad på undervisningen i svenska och matematik. Läraren sa “Det är ju 
skillnad på om jag har svenska- eller matematiklektion. På matematiklektionen kan jag 
ju vila”. Det fick mig att undra vad som egentligen sker på matematiklektionerna? Får 
eleverna endast sitta och räkna i sina matematikböcker? Enligt Skolverket (2003) är 
matematik det ämne som är det mest läromedelsbundna och de menar att ett alltför 
flitigt användande av läroboken kan vara en av anledningarna till varför eleverna tar 
avstånd från matematiken. De menar också att en alltför monoton undervisning påverkar 
elevers lärande negativt och de framhåller att det är viktigt för elevers lärande att 
undervisningen är variationsrik och flexibel. Detta står också skrivet i Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ”Skolan ska främja elevernas 
harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad 
sammansättning av innehåll och arbetsformer” (2011, s. 10). Så hur ser 
matematikundervisningen ut i grundskolans tidigare år idag? Vilka arbetsmetoder 
använder lärare och hur varierar de dessa arbetssätt i matematikundervisningen så att 
den blir variationsrik för eleverna? Och vilken är elevernas inställning till matematiken? 
Tycker eleverna att matematik är roligt? Detta vill jag undersöka närmare i denna 
studie. 
 
Genom denna studie vill jag även undersöka hur lärare arbetar för att motivera sina 
elever till att känna lust inför matematiken för att själv bli en bättre lärare. Enligt 
Skaalvik & Skaalvik (2015) är den största utmaningen för lärare idag att motivera sina 
elever och att elevers motivation och lärande hör ihop ”Ju mer motiverade eleverna är, 
desto större blir deras insats och ansträngning” (s. 11). Hattie (2009) hävdar att 
motivation och lärande hör samman och att läraren är den enskilt viktigaste 
påverkansfaktorn när det gäller elevers lärande. Det är inte vad läraren gör menar han 
utan vad läraren får eleverna att göra på lektionerna som är det viktigaste.  
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Något som fångat mitt intresse är formativ bedömning, även kallat bedömning för 
lärande, som är ett förhållningssätt som handlar om att synliggöra och utveckla elevers 
lärande. Att just detta intresserat mig är på grund av att formativ bedömning är ett av de 
mest framgångsrika sätten att öka elevers motivation och prestationer i skolan (Hattie 
2014; Cauley & McMillan 2010; Black & William 1998). Formativ bedömning leder till 
ett bättre lärande och därmed också till bättre skolresultat.  
 
Formativ bedömning kan beskrivas som ”Att bedöma formativt är att utveckla förmågan 
att se kvaliteter och att uttrycka kritik på ett sätt som för arbetet framåt istället för att 
enbart värdera” (Wallberg 2013, s. 11). Steget är inte långt mellan det formativa och 
specialpedagogiska arbetssättet. Genom att visa eleven vad målet är, hur eleverna ligger 
till och hur eleven ska göra för att utvecklas så blir arbetet formativt och 
specialpedagogiskt på en och samma gång (ibid). Dessa aspekter på lärande återfinns i 
nyckelstrategierna som är centrala när det gäller formativ bedömning. Dessa är:  
 

• Att klargöra, delge och skapa förutsättningar för lärandemål och kriterier för 
framsteg, 

• Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärnings 
uppgifter som visar att lärande har skett, 

• Att ge feedback som för lärandet framåt, 
• Att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra och 
• Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande  (William 2013, s. 18). 

 
Det intresserar mig att undersöka hur formativ bedömning används i praktiken. Vilka 
formativa inslag går det att upptäcka i lärares undervisning och hur integreras 
bedömningen? I denna studie tänker jag utifrån dessa nyckelstrategier, undersöka hur 
formativ bedömning används av lärare för att synliggöra och utveckla elevers lärande i 
matematik.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka och förstå hur matematikundervisningen kan bedrivas för att 
motivera elever till lärande i matematik. Enligt Skolverket (2003) gynnar ett 
variationsrikt och flexibelt arbetssätt elevers lärande. Denna studie undersöker hur 
undervisningen utformas för att bli variationsrik för eleverna. Den undersöker även de 
formativa inslagen i lärarnas undervisningsmetoder. Vidare ska studien undersöka 
elevernas inställning till matematik och  till matematikundervisningens utformning. 
 
Detta ska undersökas utifrån frågeställningarna: 
 

• Vilka undervisningsmetoder och arbetssätt använder lärare och hur varieras 
dessa i matematikundervisningen?  
 

• Vilken är elevers inställning till matematikämnet och 
matematikundervisningen? 

 
• På vilket sätt kan de formativa nyckelstrategierna användas i 

matematikundervisningen? 
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3 Forskningsbakgrund 
Detta avsnitt presenterar tidigare forskning kring området. Innehållet i 
forskningsbakgrunden har sin utgångspunkt i  resultatet av John Hatties (2009) 
omfattande studie  om vad som påverkar elevers skolresultat.  Resultaten av hans studie 
visar att läraren är den största påverkansfaktorn när det gäller elevers lärande. Men det 
är inte vad lärarna gör som är den mest framträdande faktorn utan det lärarna får 
eleverna att göra ”Det är vad lärarna får eleverna att göra på lektionerna som visade sig 
vara den mest framträdande komponenten i de skickliga lärarnas repertoar, snarare än 
vad läraren gör” (Hattie 2014, s. 62). Forskningsöversikten fokuserar således i första 
hand på den tredje största påverkansfaktorn – undervisningen.  
 

3.1 Ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande 
Det finns olika grundsyn på lärande, men en inlärningsteori som bygger på den 
grundläggande uppfattningen att utgångspunkten för allt lärande är den sociala gruppen, 
är den med sociokulturella perspektiv på inlärning. I en formativ bedömningsprocess är 
det viktigt med ett sociokulturellt perspektiv på lärande där en situation ska förstås i sitt 
sammanhang ”Med ett sådant perspektiv utgår bedömningen från att resultatet kan se 
olika ut beroende på hur eleven arbetar, hur undervisningen ser ut, hur uppgiften är 
formulerad och hur eleven förstår syfte och mål med uppgiften” (Wallberg 2013, s. 19). 
Ur ett sociokulturellt perspektiv finns det två aspekter som skapar engagemang och 
motivation hos elever. Den ena är de förväntningar samhället har på sina barn och 
ungdomar och den andra är en god inlärningsmiljö och hur väl skolan lyckas skapa 
denna miljö ”Det gäller att skapa interaktionsformer och miljöer där individen känner 
sig accepterad och som på ett positivt sätt kan forma den lärandes identitet, bl a genom 
att eleven känner sig uppskattad både som någon  som kan något  och som någon som 
kan betyda något för andra” (Dysthe 2003, s. 38).  
 
Sex aspekter som är centrala när det gäller den sociokulturella synen på lärande är: 

• Lärande är situerat i specifika fysiska och sociala kontexter 

• Lärande är i grunden socialt 

• Lärande är distribuerat bland flera personer 

• Lärande medieras 

• Lärande som deltagande i praxisgemenskap 

• Språk och kommunikation i ett sociokulturellt perspektiv (ibid, s. 42). 
 
Den syn läraren har när det gäller att bedöma elevers kunskaper har betydelse både för 
undervisnings- och inlärningsprocesserna menar Dysthe (2003). När det gäller en 
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sociokulturell syn på bedömning menar hon bland annat att det handlar om att integrera 
bedömningen i undervisningen ”En sociokulturell syn på bedömning inriktar sig på 
frågor som gäller kvaliteten på elevens deltagande i läraktiviteterna. Bedömning 
betraktas dessutom som en integrerad del av lärandet och inte som något påhäng” (ibid, 
s. 40).  
 
När vi kommunicerar med andra blir vi sociokulturella. Språk och kommunikation är en 
förutsättning för lärande när lärande ses som socialt och distribuerat bland flera personer 
där språket är det viktigaste redskapet när det gäller att förmedla och ta till sig kunskap 
(Säljö 2000; Dysthe 2003). En bra förståelse för språket som används och för de 
matematiska begreppen är en förutsättning för att förstå matematik menar även 
Björklund (2009) ”Det logiska tänkandet är naturligtvis betydelsefullt för matematisk 
kunskapsbildning, men språket är synnerligen viktigt för att människan ska kunna 
kommunicera om numerära relationer och samband, antingen i verbala begrepp eller i 
symboler” (s. 144)  Språket är med andra ord en förutsättning för att vi ska kunna 
kommunicera matematik. 
 

3.2 Matematikundervisningens upplägg och arbetsformer 
Enligt gammal tradition är undervisning ett sätt att överföra kunskap och information 
mellan människor och förknippas ofta med något som kallas lednings- eller 
överföringsmetaforen (Dysthe 2003). Undervisning kan då kallas för förmedlande 
undervisning där läraren förmedlar kunskaper och eleven lär in ”Undervisningen 
innebär då olika sätt att överföra budskapet, och lärarens roll blir i hög grad att vara den 
som förmedlar ”lär ut”, medan eleven tar emot och ”lär in” (Dysthe 2003, s. 48).  Säljö 
(2000) hävdar dock att detta är också ett av skolans problem vilket ger en alltför 
förenklad syn på hur människor lär och samspelar med varandra.  
 
En annan form av undervisning är den som kallas för I-R-E som betyder ”inledning-
respons-evaluering”. Detta är en av de mest utbredda undervisningsmetoderna i skolan 
(William 2013). Läraren ställer då en fråga varpå läraren väljer ut en elev som får svara 
följt av att läraren reagerar på elevens svar. Dagens forskning visar dock att fokus 
alltmer flyttats från den traditionella förmedlande undervisningen till undervisning som 
bygger på det sociala samspelet i klassrummet där fokus ligger på interaktion och 
elevers successiva utveckling (Håkanson & Sundberg 2012). 
 
När det gäller elevers utveckling i skolan ska undervisningen ta hänsyn till elevers olika 
behov och förutsättningar och alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. I 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) står det att ”En 
likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 
eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 
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förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet” (s. 8). Detta betyder 
med andra ord att undervisningen ska tillgodose alla elevers olika behov och möta alla 
elever på den kunskapsnivå där de befinner sig. Det är varje lärares individuella uppgift 
att tolka och konkretisera läroplanerna inom respektive ämne och i syftesdelen i 
kursplanen för matematik anges det som undervisningen i matematik ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla (se bilaga 1). Skaalvik och Skaalvik (2015) menar att det har 
stor betydelse för elevernas motivation hur väl skolan lyckas anpassa undervisningen 
med hänsyn till eleverna utifrån deras behov, intressen och förutsättningar. Till sin hjälp 
har läraren sin undervisningsrepertoar där läraren genom olika undervisningsmetoder 
konkretiserar läroplanens mål. 

Kroksmark (1994) delar in undervisningsmetodiken i fyra huvudkategorier och dessa 
har Lindström & Pennlert (2012) omarbetat till en modernare version. I den delar de in 
undervisningen i fyra olika kategorier vilka är förmedlande/förklarande metoder, 
interaktiva metoder, undersökande/problembaserade metoder och gestaltande metoder 
(se tabell 1). 
 
Tabell 1. Metodkatagorier (Lindström & Pennlert 2012, s. 35) 

Förmedlande/förklarande metoder Interaktiva metoder 
• Instruktioner 
• Läsning av information på papper eller 

skärm 
• Genomgångar/föreläsningar 
• Förmedling av bild och ljud 
• Visning och förklarningar av modeller och 

kartor 
• Upplevelseövningar 
• Berättelser och liknelser 

 

• Samtal 
• Dialog/frågor 
• Diskussion 
• Pararbete 
• Grupparbete 
• Interaktion med en text 
• Interaktion via datanätverk 
• Värderingsövningar 
• Handledning 

Undersökande/problembaserade metoder Gestaltande metoder 
• Undersökningar. Formulera frågor och 

problemställningar som man sedan söker 
svar på 

• Formulera och pröva hypoteser 
• Laborationer 
• Intervjuer 
• Kartläggningar 

 

• Lek och drama 
• Bildskapande 
• Musikskapande 
• Skriva gestaltande texter 
• Rollspel, storyline 
• Texter 

 
Ett variationsrikt arbetssätt gynnar elevers lärande och det är viktigt att anpassa 
undervisningen efter elevers olika behov och inlärningssätt (Hattie 2014; Skolverket 
2003). Undervisningen inte får bli monoton, då det påverkar elevernas lärande negativt. 
Håkansson & Sundberg (2012) hävdar att undervisningsmetoderna blir alltmer 
fokuserade på interaktion vilket de menar är den undervisningsfaktor som har störst 
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betydelse för elevers lärande. Men när det gäller elevers prestationer i skolan är det 
formativ bedömning som har störst genomslagskraft (Hattie 2014; William 2013).  

3.3 Formativ bedömning 
Undervisningen i skolan är mål- och resultatstyrd utifrån styrdokumenten. Men hur ska 
läraren veta att eleverna lär sig något? Och vad lär de sig? Vilket är nästa steg att ta i 
undervisningen? William (2013) menar att ”Elever lär sig inte alltid det vi lär ut – en del 
lär sig mindre, andra mer och ytterligare andra annorlunda. För att kunna upptäcka hur 
och vad elever lär sig måste deras lärande bli synligt”(s. 13). När man gör det blir det 
lättare för läraren att veta vilket steg som är det nästa rimliga att ta i undervisningen. 
Det kraftfullaste verktyget för att ta reda på var eleven befinner sig i sitt lärande är 
återkoppling även kallat feedback (Hattie 2014). Men feedback ska inte bara ges från 
lärare till elev utan lärare måste även vara öppna för den feedback som eleverna ger. 
Genom feedback kan klyftan mellan det eleven kan och det som ska läras in jämnas ut 
”När lärare söker, eller åtminstone är öppna för återkoppling från eleverna om vad 
eleverna vet, vad de förstår, var de gör sina misstag, när de missuppfattar, när de inte 
engagerade – då kan undervisning och inlärning synkroniseras och bli effektiva” (ibid, 
s. 236-237). 
 
Det finns flera definitioner inom forskningen och det går att urskilja två huvudsakliga 
sätt att beskriva formativ bedömning. Den ena sättet beskriver det som en process 
(Cowie & Bell 1999; Bloom 1969) ”Den process som lärare och elever under lärandet 
använder för att känna igen och reagera på elevlärande för att förbättra lärandet” (Cowie 
& Bell 1999, s. 32). Det andra sättet att beskriva formativ bedömning är att betrakta det 
som ett verktyg ”Ett verktyg som lärare använder för att mäta om eleverna har förstått 
specifika ämnen och färdigheter som de lär ut” (Kahl 2005, s. 11). Det dock den första 
beskrivningen som är den korrekta beskrivningen av formativ bedömning menar 
William (2013). När formativ bedömning används mer som ett verktyg, snarare än en 
process, så fungerar det inte som det ska i praktiken. Han liknar det vid att tillskriva 
något egenskaper som det inte har ”som att beskriva en klippa som lycklig” (William 
2013, s. 54).  
 
Formativ bedömning kallas även ibland för bedömning för lärande. När William (2009) 
beskriver bedömning för lärande och formativ bedömning gör han en skillnad mellan 
begreppen. Han beskriver bedömning för lärande som all bedömning som har som 
första prioritet att föra elevers lärande framåt. När det gäller formativ bedömning 
understryker han betydelsen av feedback och hur den används och menar på att det är 
först då som bedömningen blir formativ:  

 
”An assessment activity can help learning if it provides information that 
can be used as feedback, by teachers, and by their pupils, in assessing 
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themselves and each other, to modify the teaching and learning activities 
in which they are engaged. Such assessment becomes `formative 
assessment´ when the evidence is actually used to adapt the teaching work 
to meet the learning needs” (ibid, s. 8).  

 
Det handlar som således inte bara om att samla information, utan om hur lärare sedan 
använder den informationen. När återkopplingen ges framåtsyftande för att utveckla 
elevers lärande kan det verka motivationshöjande (Hattie 2014). Vad innebär det då att 
känna motivation och intresse till att lära? 

3.4 Elevers motivation 
Det finns åtskilliga definitioner av begreppet motivation och förklaras av Schunk, 
Pintrich och Meece (2010) ”The process where by goal-directed activity is instigated 
and sustained” (s. 4). Med andra ord kan det sägas att motivation är när en person är 
påverkad att utföra en handling på ett målinriktat sätt. Omedvetet eller medvetet strävar 
man efter att nå målet.  
 
Skaalvik och Skaalvik (2015) understryker att motivationen bakom en handling är 
viktig och den styr riktningen för de val som görs. Motivationen styr också elevernas 
beteenden som t ex med vilken ansträngning och uthållighet en aktivitet genomförs 
med. Det finns ett starkt samband mellan elevers skolresultat och elevers motivation 
(Hattie 2009). En elev som är motiverad blir mer uthållig och engagerad att ta sig an en 
uppgift och tenderar också att arbeta med svårare uppgifter (Skaalvik & Skaaalvik 
2011). Enligt William (2013) skyller man ofta på läraren om elevernas motivation 
brister. Han menar att motivation ska ses som ett resultat snarare än en orsak och 
förklarar det som att det handlar om hur väl utmaning och förmåga matchar varandra. 
Men vad är det som skapar engagemang och motivation hor elever?  
 
Vart tredje år testas 15-åriga elevers kunskaper i läsförståelse, matematik och 
naturvetenskap i en internationell undersökning som kallas Programme for International 
Student Assessment (PISA). I matematik testas bland annat elevers motivation och 
intresse till ämnet. Resultaten visar generellt att elever som är mer intresserade och 
motiverade också tenderar att prestera bättre i matematik (PISA 2012). Svenska elevers 
resultat har dock sjunkit, oavsett om det gäller elever som är födda i Sverige eller elever 
med utländsk bakgrund medan elevers intresse, motivation, självuppfattning och 
självtillit har ökat i jämförelse med tidigare undersökningar (ibid).  
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4 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt beskrivs formativ bedömning och de fem grundläggande 
nyckelstrategierna närmare vilka kommer att vara utgångspunkt vid analysen av 
studiens resultat. 

4.1 De centrala nyckelstrategierna i formativ bedömning 
Enligt William (2009) måste läraren bedriva undervisningen så att responsen till 
eleverna kan besvara frågorna ”Var befinner sig eleven i sitt lärande?”, ”Vart är eleven 
på väg?” och ”Hur kommer eleven dit?”. Feedback som är som också är nödvändig 
inom formativ bedömning är den från elev till lärare, den från lärare till elev och den 
mellan elever. På ett överskådligt sätt kan dessa aspekter på lärande tillsammans sättas 
in  i en tabell där de fem nyckelstrategierna för formativ bedömning kan urskiljas (se 
tabell 2).  
 
Tabell 2. Aspekter av formativ bedömning (William 2009, s. 12) 
 Var ska eleven? Vart är eleven? Hur ska eleven nå dit? 
Lärare 
 
 

1 
Att klargöra, delge och 
skapa förutsättningar 
för lärandemål och 
kriterier för framsteg. 
 

2 
Att åstadkomma 
effektiva 
klassrumsdiskussioner, 
aktiviteter och inlärnings 
uppgifter som visar att 
lärande har skett. 
 

3 
Att ge feedback som 
för lärandet framåt. 
 

Klasskamrater 
 
 

1 
Att förstå syftena med 
undervisningen och 
kriterierna för framsteg. 
 

4 
Att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för 
varandra. 
 

Elev 
 

1 
Att förstå syftena med 
undervisningen och 
kriterierna för framsteg. 
 

5 
Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. 
 

 
Nedan följer en tydligare beskrivning av vad dessa nyckelstrategier innebär. 
  
Att klargöra, delge och skapa förutsättningar för lärandemål och kriterier för framsteg. 
 
Den första strategin handlar om vart eleverna ska i sitt lärande. Vad är syftet med 
undervisningen? Vilka är målen? Vilka kriterier ska eleverna uppfylla? Läraren måste 
vara på det klara med vad det är eleverna ska kunna, vilka lärandemålen är. Uppdraget 
måste också tolkas enligt styrdokumenten och lärare måste förklara dessa på ett sätt som 
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eleverna förstår. Genom att eleverna förstår lärandeintentionerna i de 
klassrumsaktiviteter som förekommer, så kan samtliga elevers prestationer höjas 
(William 2013). 

Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärnings uppgifter 
som visar att lärande har skett. 
 
I arbetet med den första strategin läggs också grunden för den andra strategin. Den 
handlar om att ta reda på var eleverna befinner sig i sitt lärande och att samla belägg för 
elevernas prestationer. Det är viktigt att ställa frågor med det är inte lätt menar William 
(2013) ”Frågor som ger inblick i elevernas tänkande är inte lätta att konstruera, men de 
är av avgörande betydelse om vi vill förbättra kvaliteten på elevernas lärande” (s. 93). 
Han menar vidare att det är av betydelse hur lärare tar reda på om en elev har förstått 
eller inte. Genom att ställa frågor till eleverna, ge utmanande aktiviteter och effektiva 
klassrumsdiskussioner kan läraren ta reda på om undervisningen har fungerat.  
 

Att ge feedback som för lärandet framåt. 
 
Den tredje strategin handlar om att ge feedback som leder till tänkande. En av Hatties 
(2009) viktigaste resultat i sin studie var betydelsen av ökad feedback och att mängden  
feedback direkt korrelerar med elevprestationer. Det är kvaliteten på feedbacken som är 
avgörande för vilka effekter den får (William 2013). När feedbacken är framåtsyftande 
och istället för att fokusera på den enskilde individen syftar till elevens styrkor och 
svagheter så uppmuntrar det eleverna till att prestera bättre. Hodgen & William (2013) 
menar att ”Sådan feedback fokuserar inte bara på vad som behöver förbättras utan också 
hur man kan förbättra det” (s. 13). Feedback innebära mer arbete för den som ger den än 
för den som mottar den och hela avsikten med feedback är att öka elevernas förmåga att 
äga sitt eget lärande, vilket de följande två strategierna handlar om (William 2013). 
 

Att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra. 
 
Den fjärde strategin handlar om att engagera eleverna att bli läranderesurser för 
varandra. William (2013) hävdar att man inte riktigt kan förstå något förrän man försökt 
lära ut det till någon annan. Kamrat- och självbedömning är en nödvändighet för att 
eleverna ska lära sig att bedöma kvaliteten när det gäller hur ett bra arbete ska vara ”Det 
främjar både ett aktivt deltagande och övning i att göra bedömningar av kvaliteter på ett 
arbete, både eget och andras” (Hodgen & William, s. 13). Genom att samtala om 
matematik ger det eleverna möjligheter att använda och lära sig om  matematiska 
begrepp, vilket är nyckeln till framgång när det gäller både kamrat- och 
självbedömning, menar de. Att kamrat- och självbedömning är en viktigt förmåga anser 
även Hattie (2009) som i sin studie pekar på förmågan till självskattning som en av de 
viktigaste påverkansfaktorerna när det gäller elevers prestationer i skolan. Då elever ger 
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hjälp till andra och då det ligger i deras eget intresse att göra det så ökar elevers 
motivation (William 2013).  
 

Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. 
 
Den femte strategin handlar om att eleverna själva måste vara aktiva i lärandeprocessen. 
Hodgen & William (2013) pekar på eleverna och menar att ”Lärandet måste göras av 
dem, det kan inte göras åt dem” (s. 12). Detta menar också William (2013) som också 
lägger till läraren och miljöns roll ”Lärare spelar en avgörande roll för att skapa de 
miljöer där lärandet sker, men endast eleven kan skapa lärande” (s. 171). Ansvaret 
ligger således både på läraren och eleven. När det gäller själv reglerat lärande så har 
motivation en viktig roll. Detta menar Zimmerman & Schunk (2001) som pekar på att 
när elever inte använder sina färdigheter i skolan så är det inte brist på färdigheter utan 
snarare brist på motivation. När eleverna i större uträckning dessutom blir sina egna 
lärare har det en av de största effekterna på elevers inlärning (Hattie 2014).  
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5 Metod 
I denna del beskrivs det hur urvalet av de deltagande lärarna och deras klasser gick till 
samt vilka metoder som har använts vid insamlingen av materialet. Datainsamlingen 
består av lärarintervjuer, klassrumsobservationer och elevenkät. Studien är till sin 
karaktär kvalitativ och med ett kvantitativt inslag. Sist kommer en beskrivning av hur 
jag förhållit mig till de forskningsetiska principerna.  

5.1 Deltagare - Urval  
Denna studie har genomförts på tre olika skolor i tre olika klasser i en norrländsk 
kommun. Dessa klasser valdes ut dels för att de täcker hela spannet från förskoleklass 
till årskurs tre men också dels för att de skiljer sig åt från varandra. Den första skolan 
där Lärare A arbetar är en mångkulturell kommunal skola och den deltagande klassen 
har en hög andel andraspråkselever. Den andra skolan där Lärare B arbetar är en 
friskola och tillhör en annan pedagogisk inriktning och klassen har både elever med 
svenska som modersmål och svenska som andraspråk. Den tredje skolan där Lärare C 
arbetar är även den kommunal men är en skola som är  homogen med avseende elever 
med svenska som modersmål och den deltagande klassen saknar helt elever med annat 
modersmål än svenska. Dessa skolor/klasser var intressanta att undersöka då språk ur ett 
sociokulturellt perspektiv anses vara det viktigaste medierande redskapet för lärande 
(Dysthe 2003).  

Lärarna kontaktades som gav sitt medgivande att delta i studien. Lärarna gav mig på 
elevernas vägnar tillstånd att genomföra elevenkäten i sina klasser. I studien deltog tre 
lågstadielärare och deras elever, sammanlagt 41 stycken. Lärare A är en kvinna som är i 
50-års åldern som arbetar i årskurs ett. Hon har arbetat som lärare i drygt 20 år. Lärare 
B är också en kvinna i 40-års  åldern och som arbetar i en åldersblandad klass med 
elever i spannet förskoleklass till årskurs två. Hon har nästan 15 års erfarenhet att arbeta 
som lärare. Lärare C är en kvinna i 30-års åldern och som arbetar i en årskurs tre. 
Hennes erfarenhet som lärare är drygt 5 år. 

5.2 Datainsamlingsmetod 
Denna studie består av en kombination av tre olika metoder som tillvägagångssätt, 
vilket kallas för metodtriangulering. Genom att variera olika metoder och genom att 
använda olika källor blir studiens resultat mer träffsäkert samtidigt så kan man få en 
tydligare bild av det som undersöks (Denscombe 2009). En grundläggande idé med att 
använda triangulering är att resultaten från de olika metoderna kan användas för att 
bekräfta varandra. De metoder som använts är lärarintervjuer, klassrumsobservationer 
och elevenkät. 
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Intervjuer med lärare 
 
Denna studie är i första hand kvalitativ eftersom studiens resultat till största del grundar 
på de svar som framkommit vid lärarintervjuerna. Enligt Denscombe (2009) lämpar sig 
denna metod väl då man vill undersöka något på djupet och undersöka deltagarnas 
erfarenheter, uppfattningar och känslor kring det som man undersöker. Intervjufrågorna 
konstruerades utifrån studiens första två frågeställningar som handlar om 
matematikundervisningen samt hur de fem formativa nyckelstrategierna används i 
matematikundervisningen (se bilaga 2). Intervjun bestod av tio frågor. De första två 
hade som syfte att få veta lite om lärarens bakgrund samt att få den intervjuade att känna 
sig trygg i intervjusituationen. Fråga tre och fyra handlade om 
matematikundervisningen. Följande frågor bestod var och en av de formativa 
nyckelstrategierna, där varje fråga motsvarade en nyckelstrategi. Den sista och 
avslutande frågan handlade om att skapa en bra miljö för lärande.  
 

Observationer av undervisningen 
 
För att få en tydligare bild av den första frågeställningen ” Vilka arbetsmetoder 
använder lärare och hur varieras dessa i matematikundervisningen?” genomfördes 
klassrumsobservationer av lärarnas undervisning. Observationerna ägde rum under fem 
veckor i februari till mars 2016. Varje lärare observerades under sammanlagt tre 
tillfällen, allt från 60 minuter till 120 minuter per tillfälle beroende på aktuell lektions 
varaktighet. Observationerna skedde både i hel- och halvklass, men till störst del i 
helklass. De observerade tillfällena har varierats både när det gäller veckodag och 
tidpunkt på dagen för att på detta sätt öka studiens tillförlitlighet (Denscombe 2009). 
Min roll har under observationerna varit icke deltagande. Inget observationsprotokoll 
har tagits fram utan lektionernas olika delar i avseende lärarens arbetsmetoder och dess 
varaktighet har antecknats fritt. I möjligaste mån har även klassrumsdialogerna mellan 
lärare och elever antecknats.  
 

Elevenkät  
 
Studien är även till viss del kvantitativ då den innehåller en mindre enkätundersökning. 
Syftet med den har varit att undersöka  elevers inställning till matematikämnet och 
matematikundervisningen, utifrån studiens tredje frågeställning ”Vilken är elevernas 
inställning till matematikämnet samt matematikundervisningen?”.  Enkäten består av 
fem stycken frågor där de första två handlar elevernas inställning till matematikämnet. 
Fråga tre och fyra handlar om elevernas inställning till själva undervisningen i 
matematik. Den sista frågan handlar om vad eleverna tycker är roligast när det gäller 
matematik.  De första fyra frågorna konstruerades som påståenden där varje påstående 
har fyra svarsalternativ i form av smileys och en förklarande text där varje smiley 



18 

representerade  svarsalternativen ”Stämmer helt”, ”Stämmer ganska bra”, ”Stämmer 
inte så bra” och ”Stämmer inte alls”. Eleverna fick kryssa över det alternativ som 
stämde bäst in på dem. Den sista frågan var lite mer öppen då den bestod av ”Det 
roligaste med matematik är…” följt av bilder på sju olika arbetsmoment inom 
matematik. Eleverna fick uppmaningen att ringa in alla de alternativ som stämde in på 
dem. Ett av svarsalternativen var helt öppet där eleverna kunde fylla i svar som inte 
fanns representerade i de övriga svarsalternativen. Elevenkäten finns bifogad (se bilaga 
3).  
 
Enligt Socialstyrelsen (2015) som gjort en litteraturstudie om surveyundersökningar till 
barn och ungdomar, ska frågor till barn i lågstadieåldern vara enkla, korta, raka och 
begripligt formulerade och det är enligt dem inte lämpligt att använda för många 
svarsalternativ. De menar också att man med fördel kan använda symboler såsom 
smileys och de rekommenderar att man kompletterar dem med verbala etiketter. Därför 
gjordes ett första utkast till enkäten som sedan testades på en utomstående klass. I den 
första versionen av enkäten fanns endast tre svarsalternativ ”Stämmer helt”, ”Stämmer 
delvis” och ”Stämmer inte alls”. Resultatet av testet visade samtliga elever angav 
alternativet ”Stämmer delvis” viket resulterade i att ett fjärde svarsalternativ lades till i 
den slutgiltiga versionen av enkäten. Detta för att undvika att eleverna gav ett och 
samma svar på frågorna.  

5.3 Procedur 
Lärare A och C intervjuades under den period som observationerna genomfördes på 
skolan. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas vid ett senare tillfälle. Lärare 
B kunde inte genomföra intervjun muntligt utan fick istället svara på frågorna via mail.  
 
Vid första observationstillfället presenterade jag mig för eleverna och berättade syftet 
med mina kommande besök i klassen. Eleverna ställa frågor till om de var något som de 
funderade över. Min placering var längst bak i klassrummet. Data samlades in genom 
att  anteckna vad som skedde i klassrummet under tiden som läraren bedrev sin 
matematikundervisning.  
 
Vid sista observationstillfället genomfördes enkätundersökningen. Eleverna 
informerades att syftet var att ta reda på vad de tyckte om matematik och förklarade att 
de skulle få göra en enkät. Först gick svarsalternativen igenom kort och koncist för att 
underlätta elevernas förståelse av det som efterfrågades. En av frågorna innehöll orden 
varierat och omväxlande och ordens innebörd förklarades för att eleverna skulle vara 
säkra på vad som menades. Det är viktigt att eleverna förstår frågorna (Socialstyrelsen  
2015). Användningen av smileys förklarade även och  några muntliga exempel gavs på 
hur man skulle kunna svara. När eleverna var klara fick de lämna enkäten till mig och 
sedan tackade jag så mycket för att jag fick komma till deras klass.  
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5.4 Databearbetning 
Intervjuerna transkriberades i ett Word-dokument för att sedan färgkodas i olika 
kategorier utifrån studiens frågeställningar. Detta sorterades sedan in under respektive 
rubrik i resultatdelen. När det gäller undervisningsmetoderna och hur dessa varierades 
sammanställdes detta i tabellform under rubrikerna ”Varaktighet”, ”Arbetsmoment” och 
”Beskrivning”. De olika momenten sammanställdes i ett cirkeldiagram enligt Lindström 
& Pennlerts (2012) fyra metodkategorier (se tabell 1). Observationerna färgkodades 
enligt samma procedur som intervjuerna. När det gäller elevenkäten har elevernas svar 
sammanställts i Excel för att sedan utgöra underlag till diagram. I resultatet har 
svarsalternativen ”Stämmer bra” och ”Stämmer ganska bra” tolkats som en positiv 
inställning medan svarsalternativen ”Stämmer inte så bra” och ”Stämmer inte alls” som 
en negativ inställning. 

5.5 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2002) har gett ut forskningsetiska principer som forskare ska förhålla 
sig till. Då det gäller informationskravet så ska forskningsuppgiftens syfte delges till de 
som är berörda av forskningen. Lärarna fick information om alla tre delar som ingick i 
studien såsom intervjudelen, observationsdelen och enkätdelen. Eleverna fick höra att 
jag höll på att utbilda mig till lärare och det var en stor uppgift som måste göras innan 
examen. Jag talade om för dem att syftet med undersökningen var att ta reda på vad de 
tyckte om matematik och om matematikundervisningen.  
 
Samtyckeskravet ger undersökningsdeltagarna i en studie rätt att själva bestämma över 
sin medverkan. Initialt informerades lärarna som deltog i studien att deltagandet var 
frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Endast de berörda 
lärarna tillfrågades och de informerade i sin tur elevernas vårdnadshavare i veckobrevet. 
Samtycke från föräldrar/vårdnadshavare krävs om undersökningen är av etiskt känslig 
karaktär vilket jag inte ansåg att min undersökning var. Därför kontaktades inte 
föräldrar/vårdnadshavare av mig personligen. 
 
Enligt konfidentialitetskravet ska personer som deltar i en studie vara anonyma och 
personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Skolorna, lärarna 
och eleverna var samtliga anonyma i min undersökning. Ingen nämns vid namn utan 
fick fiktiva namn för att skydda de deltagande lärarnas och deras elevers identitet. Det 
insamlade materialet förvarades säkert, så att ingen obehörig kom åt det.  
 
Enligt nyttjandekravet ska ska de uppgifter som samlats in endast användas för  
forskningsändamål.  Materialet som samlats in under studien har endast att använts i 
forskningssyfte och när examensarbetet blivit godkänt har  materialet att förstörts. 
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6 Resultat 
Resultatet fokuserar på hur lärarna motiverar elever till lärande genom en varierad 
matematikundervisning samt vilka formativa inslag som framkommit. Grunden till detta 
utgörs dels av det som framkommit vid intervjuerna men även det som kunnat 
observeras under lektionerna. Elevernas inställning till matematik och till 
matematikundervisningen redovisas som diagram utifrån elevernas svar vid 
elevenkäten. Lärarna redovisas var och en för sig. 

6.1 Lärare A – årskurs 1 

6.1.1 Miljöbeskrivning 
Lärare A arbetar i en årskurs ett på en kommunal skola som har ca150 elever från 
förskoleklass till årskurs 6. Den är belägen i ett område där många nationaliteter och 
kulturer finns representerade. Lärare A är en kvinna i 50-års åldern och har arbetat som 
lärare i drygt 20 år. I klassen går det 28 stycken elever som är uppdelade på två 
klassrum, med var sin klasslärare. Hennes del av eleverna är 14 stycken varav sju av 
eleverna har svenska som andraspråk.  
 
I klassrummet sitter eleverna placerade i små grupper om 3-4 elever. På väggarna finns 
en tallinje i talområdet 0-20 och en del laborativt material som till exempel klossar, 
pengar, björnar. I ett skåp i klassrummet finns också Cursinär-stavar och tiobasmaterial 
i form av entals-, tiotals- och hundratalsstavar i trä. Tärningar och linjaler. I 
klassrummet finns smartboard och man har tillgång till bärbara datorer.  

6.1.2 Matematikundervisningens upplägg och arbetsformer  
Klassen har matematik vid fyra tillfällen i veckan i både hel- och halvklass. 
Lektionernas längd varierar och är från 40 till 60 minuter långa. Nedan följer en 
redogörelse för hur lektionstiden fördelats och vilka moment som ingått i 
matematikundervisningen under de observerade lektionerna (se tabell 3). 
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Tabell 3. Undervisningsmetoder 
	 Varaktighet	 Arbetsmoment	 Beskrivning	
Första	 observations-
tillfället	
40	min	

10	min	 Dialog/Diskussion	 Interaktiv	genomgång	
15	min	 Genomgång/Dialog	 Ritmatte	
15	min	 Eget	arbete	 Matematikboken	

Andra	
Observations-
tillfället	
40	min	

10	min	 Genomgång	 Nytt	arbetsområde	väga	
20	min	 Laborativt	arbete	 Sortera	och	väga	
10	min	 Dialog/Diskussion	 Reflektion	

Tredje	
Observations-
tillfället	
60	min	

10	min	 Genomgång	 Nytt	arbetsområde	tiotal	
10	min	 Pararbete	Laborativt	 Rakna	kapsyler	
5	min	 Dialog/Diskussion	 Reflektion	
5	min	 Genomgång	 Smartboard	
5	min	 Pararbete	laborativt	 Räkna	kapsyler	
5	min	 Dialog/Diskussion	 Reflektion	
5	min	 Dialog/Diskussion	 Skolplus	”Tiotalsmaskin”	
15	min	 Smartboard	 ”Livet	i	mattelandet”	

 
När läraren hade eleverna i halvklass brukade hon en större genomgång med eleverna. 
Oftast tog hon hjälp av smartboarden. Lektionerna  inleddes med en genomgång där 
eleverna var delaktiga och fick svara på frågor följt av något praktiskt arbete. 
Kommunikation var en väsentlig del oftast med reflektion och samtal kring det som ska 
läras in.  
 
Under de observerade lektionerna noterades det att läraren vid flera tillfällen fick 
påminna eleverna om arbetsron i klassrummet. Det var elever som bland annat  tappade 
sina pennor på golvet och som antingen plockade upp dessa själva eller fick hjälp av 
sina bänkkamrater att plocka upp. Det fanns också elever som hade svårt att sitta stilla 
på sin stol. En elev ville vid ett tillfälle inte arbeta i matematikboken utan rörde sig runt 
i klassrummet och gjorde annat. Vid observationstillfällena har lektionstiden fördelats 
enligt följande diagram (se diagram 1). 
 

 
Diagram 1. Lärare A:s undervisningsmetoder. 
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De olika arbetsmomenten har sorterats in enligt Lindström & Pennlerts (2012) tabell 
över metodkategorier (se tabell 1). Det var en ganska jämn fördelning där den största 
delen av lektionstiden bestod av interaktiva metoder.  
 
Den stora andelen andraspråkselever präglade matematikundervisningen i klassen. Stort 
fokus lades på att tydliggöra ord och begrepp genom att förklara och synliggöra med 
hjälp av bildstöd och/eller konkret material. Läraren menade att det underlättar mycket 
om eleverna har förståelse för vad det är man pratar om ”Hade jag tagit muttrar idag på 
lektionen istället för äpplen, då kanske dom hade varit borta redan i början. Bara en sån 
sak kan ju försvåra ett tänk” berättade hon. Hon menade att det är mycket med språket 
som man lätt glömmer bort som till exempel ord som har flera innebörder  ”I 
matematiken finns det ju många ord som kan förvilla, som kan betyda olika saker som t 
ex ”rymma”, när vi håller på med volym. Rymma, ja, vad då rymma? Det är ju ett sånt 
där ord som man kan få fel associationer till, att man springer iväg” berättade hon.  

6.1.3 De fem nyckelstrategierna 
Hur gör läraren  för att få eleverna medvetna om vad det är som de ska lära sig?  

För att synliggöra målen för eleverna brukade läraren säga vad  dagens lektion skulle 
handla om som t ex ”Idag ska vi lära oss mer om subtraktion” eller ”Idag ska vi lära oss 
mer om …”. Varje kapitel i läroboken inleddes med ord och begrepp som var relevanta, 
men också vad målet med kapitlet var som de tillsammans gick igenom.  
 

Hur gör läraren för att ta reda på var eleverna befinner sig kunskapsmässigt? 
 
I början av varje årskurs gör läraren ett obligatoriskt ”McIntosh” test på eleverna. 
Utöver detta test får eleverna göra kapiteldiagnoser som hör till läroboken. Men det 
märks tydligast i själva undervisningen vad eleverna kan och inte kan menar läraren. 
Under lektionerna brukade hon gå runt och titta i elevernas räkneböcker när de räknade 
för att bilda sig uppfattning om elevernas kunskapsnivå. Ibland fick eleverna visa svaret 
på en fråga genom att visa med fingrarna. På så sätt kunde läraren direkt se vilka som 
har förstått eller inte. Läraren brukade också använda sig av små whiteboardtavlor där 
eleverna fick skriva svaren och visa genom att hålla upp tavlan.  
 

Hur ger läraren återkoppling (feedback) till eleverna? 
 
På utvecklingssamtalen brukar läraren gå igenom med eleven var han/hon befinner sig 
kunskapsmässigt. Läraren tar då upp vad eleven kan och är duktig på t ex ”Du kan 
klockan, ordningstalen och öppna utsagor” men vad eleven behöver arbeta mer med.  
Läraren föredrar att ge feedback direkt när hon har eleven bredvid. Då kan hon direkt ge 
muntlig feedback och gå in och stötta eleven om det skulle behövas. ”Jag tycker det är 
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lättare att göra det när jag har barnet bredvid, för att då ser ju jag direkt. Då kan ju jag 
säga direkt att ”titta så bra det här gick” berättar hon.  
 

Hur arbetar läraren för att aktivera elever som läranderesurser för varandra? 
 
Läraren försökte uppmuntra eleverna till att hjälpa varandra. Läraren brukade också 
försöka få igång matematiska resonemang i klassrummet. Det gjorde hon genom att t ex 
ställa en fråga, men att inte nöja sig fastän svaret var rätt. Ett exempel är att om svaret 
på en fråga är ”8” och en elev svarat rätt, så gav hon sig inte där utan frågade ytterligare 
några elever. Då kanske den fjärde eleven svarade ”9” och då menar hon att någonting 
händer hos eleverna. Eleverna ställer sig frågan ”Hur ska vi veta nu?” och på så sätt är 
diskussionen och tänket igång. Genom att sedan låta eleverna redogöra för sitt svar, så 
kan man synliggöra olika sätt att tänka hur eleven kom fram till svaret. Läraren förde 
diskussionen framåt genom att ställa frågor som ” Hur tänkte du?” eller ”Kan man tänka 
på några andra sätt?”.   
 

Hur arbetar läraren för att ge eleverna möjligheter att ta ansvar för sitt eget lärande?  
 
För att få eleverna att känna att de äger sitt eget lärande och känna motivation så måste 
man möta varje elev där de befinner sig menar hon ”Man måste få varje elev att känna 
att dom kan och att dom lyckas och att dom kan ta dom här små kliven framåt. För den 
dagen då man liksom inte möter dom på rätt ställe och inte ger dom rätt utmaning, då 
kommer dom ju att tappa det här intresset för att lära sig”. Hon anser att så länge 
eleverna känner meningsfullhet och känner att ”jag kan”, så finns där en vilja hos varje 
elev att lära sig och då kommer eleven att ta ansvar över sitt lärande. 
 

6.1.4 Elevernas inställning 

Elevernas inställning till matematik som ämne 
 

         
Diagram 2. Fördelning av elevernas svar          Diagram 3. Fördelning av elevernas svar. 
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När det gäller elevernas inställning till matematik kan den generellt sägas vara positiv. 2 
av 12 elever tycker inte att dessa två påståenden stämmer in alls på dem och tycker 
varken att matematik är roligt eller lätt. Det är samma elever som angett detta svar på 
båda alternativen. 
 

Elevernas inställning till matematikundervisningen 
 

           
Diagram 4. Fördelning av elevernas svar.                         Diagram 5. Fördelning av elevernas svar. 
 
Även till matematikundervisningen kan eleverna sägas var positiva.  Endast 2 av 
eleverna har angett att påståendet inte alls stämmer in på dem. Två av de elever som 
svarat ”Stämmer inte alls” är samma elever som angett ”Stämmer inte alls” på tidigare 
påståenden (fråga 1 och 2). Dessa två elever tycker varken att matematik är roligt eller 
lätt. Inte heller tycker de att matematiklektionerna är varierande och omväxlande eller 
att lektionerna är roliga. 
 

 

 
Diagram 6. Fördelning av elevernas svar. 

 
De olika alternativen har nästan fått samma antal röster. Att ”Utematte” inte fått någon 
röst, kan bero på att det momentet inte är något som eleverna haft under sina 
matematiklektioner. De två eleverna som angett ”Stämmer inte alls” på fråga 1-4 har på 
detta påstående svarat att ”Arbeta med dator” och ”Övningar på Smartboard” är roligast. 
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6.2 Lärare B – årskurs F-2 

6.2.1 Miljöbeskrivning 
Lärare B arbetar i en åldersblandad klass årkurs förskoleklass till årskurs två. Skolan är 
en fristående skola och tillhör en annan pedagogisk inriktning. Skolan har cirka 50 
elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Eleverna får tidigt lära sig av att ta eget 
ansvar och lärandet är individanpassat där eleverna tillåts välja sitt arbete inom 
fastställda ramar.  
Lärare B är i 40-års åldern och har arbetat som lärare i snart 15 år. I klassen finns det 23 
elever. Med dessa elever arbetar tre stycken lärare med en tjänstgöringsgrad på 80 
procent. I klassen finns det fyra elever med annat modersmål än svenska.  
 
Klassrummet ett stort luftigt rum som består av två rum som slagits ihop till ett. 
Elevernas bänkar följer väggarna och är placerade i par. Några par sitter även mitt i 
rummet. I klassrummet finns stora mängder matematiskt material. Det är skolans eget 
pedagogiska material och består bland annat av spel, tärningar, tallinjer och talrader, 
laborativt material, tiobasmaterial med mera. Klassrummet saknar smartboard, men det 
finns tillgång till Ipads.  

6.2.2 Matematikundervisningens upplägg och arbetsformer 
Eleverna har fyra tillfällen under veckan att arbeta med matematik där arbetspassen är 
110 minuter långa utan rast. På måndagar har läraren en längre genomgång i helklass på 
60 minuter. Nedan följer en redogörelse för hur lektionstiden fördelats och vilka 
moment som ingått i matematikundervisningen under de observerade lektionerna (se 
tabell 4). 
 
Tabell 4. Undervisningsmetoder. 
	 Varaktighet	 Arbetsmoment	 Beskrivning	
Första		
Observations-
tillfället	

110	min	 Eget	arbete	 Individuellt	
arbetsschema	

Andra	
Observations-
tillfället	

110	min	 Eget	arbete	 Individuellt		
arbetsschema	

Tredje	
Observations-
tillfället	
60	min	

35	min	 Interaktiv	genomgång	 Stapeldiagram	
5	min	 Genomgång	 Ny	övning	
20	min	 Grupparbete	 Övning	i	att	mäta	

 
Under genomgången i början av veckan gick läraren igenom veckans moment och extra 
fokus låg på att förklara ord och begrepp. Arbetspassen som följde arbetade eleverna 
med sina individuella arbetsscheman och då fördelade de sin tid utifrån detta där arbete i 
till exempel mattebok, räknehäfte, Ipad samt arbete med skolans egna pedagogiska 
material låg inlagt tillsammans med de övriga skolämnena (se bilaga 5). Under veckan 
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arbetade eleverna utifrån sina individuella scheman vilket innebar att de själva kunde 
välja vad de arbetade med. Det var läraren som konstruerade elevernas arbetsscheman. 
Arbetsron var till stor del bra hos eleverna och eleverna arbetade med sina uppgifter.  
 
Vid observationstillfällena har lektionstiden fördelats enligt följande diagram (se 
diagram 7 och 8). 

   

           
Diagram 7. Undervisningsmetoder totalt.                        Diagram 8. Undervisningsmetoder genomgång. 
 
De olika arbetsmomenten i föregående tabell har sorterats in enligt Lindström & 
Pennlerts (2012) tabell över metodkategorier (se tabell 1). Lärare B:s undervisningstid 
redovisas i två diagram. Det ena diagrammet (se diagram 7) visar undervisningstiden 
med elevernas egen tid för arbete inräknad. Det andra diagrammet (se diagram 8) visar 
undervisningstiden baserat på när läraren hade en längre genomgång vilket hon har en 
gång i veckan. Undervisningen präglas av ett ”fritt” arbetssätt som är väldigt 
individuellt beroende på var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Att anpassa nivån 
efter individen är viktigt anser läraren ”Vi eftersträvar att eleverna i så stor grad som 
möjligt ska få jobba med matematik på den nivå där de befinner sig” berättar läraren. 
Hon menar att eleverna är egentligen aldrig klara, utan det finns alltid ett nästa steg. 
Under de observerade lektionerna då eleverna arbetade med sina individuella 
arbetsscheman noterades det att läraren till stor del fanns tillgänglig för eleverna. Hon 
kunde också sitta med när eleverna gjorde olika moment som till exempel spela spel 
tillsammans eller vara med elever som tränade på något särskilt moment som till 
exempel förståelsen för positionssystemet.  

6.2.3 De fem nyckelstrategierna 

Hur gör läraren för att få eleverna medvetna om vad det är som de ska lära sig?  
 
För att synliggöra målen brukade läraren tala om för eleverna vad de ska ha lärt sig efter 
avlutat moment under de gemensamma genomgångarna i början av veckan. Hon 
nämnde ibland läroplanen och uttryckte det som ”de som bestämmer i Sverige”.   
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Hur gör läraren för att ta reda på var eleverna befinner sig kunskapsmässigt? 
 
Läraren samlar en del information om elevernas kunskaper genom diagnoser. 
Läroboken har också kapiteldiagnoser som läraren använder. Hon menar dock att den 
mesta av informationen får hon i det dagliga arbetet ”Otroligt mycket av den 
information jag har ser jag i det dagliga arbetet och oändligt mycket håller jag i 
huvudet” berättar hon. Ibland övade eleverna det aktuella momentet genom praktiska 
övningar och spel. Det är ett gyllene tillfälle för läraren menar hon själv, som då 
brukade gå runt och lyssna till det skedde eleverna emellan och hon observerade också 
hur eleverna använde sig av sina matematikfärdigheter. 
 

Hur ger läraren återkoppling (feedback) till eleverna?  
 
Det mesta av återkopplingen skedde muntligt i stunden oftast i samband med att eleven 
behövde hjälp. Hon kunde ställa frågor till eleven som t ex ”Hur känns det nu? Känns 
det som att du förstår?” och ge uppmuntran till eleven att prova lösa nästa uppgift på 
egen hand. Då kunde feedbacken vara beröm som t ex ”Vilket bra jobb du gjort!”. Hon 
återkopplade också skriftligt även om det skedde mer sällan. Då var det mer i form av 
enkla instruktioner eller korta beröm såsom ”Bra! Här har du visat hur du tänker” eller 
”Visa hur du räknat” och ”Visa hur du tänkt på mattespråket”. På utvecklingssamtalen 
brukar läraren ge återkoppling och talar då om för eleven vad den kan och är bra på, 
men också vad han/hon behöver träna mer på. 
 

Hur arbetar läraren för att aktivera elever som läranderesurser för varandra?  
 
När eleverna löste gemensamma uppgifter försökte läraren få eleverna att lära av 
varandra. Det kunde till exempel vara då någon elev får visa eller berätta om sitt sätt att 
tänka när eleven har löst uppgiften. Hon menar också på att eleverna lär sig av varandra 
när de hjälper varandra. Det är betydelsefullt menar hon för eleverna att kunna berätta 
för någon annan hur han/hon arbetat med att lösa en uppgift. Det kunde också handla 
om att eleverna visade för varandra hur man skulle använda ett praktiskt material och 
hon menar att det är bra tillfälle för henne ”Att kunna berätta för någon annan hur man 
jobbar med ett material/uppgift är ett strålande tillfälle för mig att se hur en elev själv 
behärskar området”.  
 

Hur arbetar läraren för att ge eleverna möjligheter att ta ansvar för sitt eget lärande?  
 
Eleverna får tidigt lära sig att ta eget ansvar för sitt lärande genom arbete med sina 
individuella arbetsscheman. Hon upplever dock att i första hand de yngsta eleverna är 
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väldigt relationssökande och att dessa elever försöker hitta tillfällen att göra något med 
sin kompis/kompisar istället för att arbeta. För att undvika detta så brukade hon påpeka 
för eleverna att de är i skolan för att lära sig och och för att göra det så måste man öva.  

6.2.4 Elevernas inställning 

Elevernas inställning till matematik som ämne 
 

            
Diagram 9. Fördelning av elevernas svar.                         Diagram 10. Fördelning av elevernas svar. 
 
När det gäller elevernas inställning till matematik som ämne kan den generellt sägas 
vara positiv. Endast 2 av de 13 eleverna har angett att påståendet inte stämmer så bra. 
En av dessa har svarat ”Stämmer inte så bra” på båda påståendena vilket kan tolkas som 
att eleven varken tycker att matematik är roligt eller lätt. Den andra eleven som angett 
att påståendet ”Matematik är lätt”  inte stämmer in så bra har svarat att han/hon tycker 
påståendet om att matematik är lätt stämmer helt . Den eleven tycker alltså inte att 
matematik är så roligt men att matematik är lätt 
 

Elevernas inställning till matematikundervisningen 
 

          
Diagram 11. Fördelning av elevernas svar.                      Diagram 12. Fördelning av elevernas svar. 
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När det gäller påståendet om att matematiklektionerna är omväxlande och varierande 
kan eleverna generellt sägas vara positivt inställda. Av de elever som svarat ”Stämmer 
inte så bra” är det endast en elev som angett det alternativet på båda påståendena 
 

 
Diagram 13. Fördelning av elevernas svar. 

 
När det gäller vad eleverna tycker är roligast är arbete med dator/Ipad tillsammans med 
spela spel de populäraste alternativen. Övriga alternativ har ganska jämn fördelning av 
rösterna. Ingen har röstat på smartboard då det inte finns tillgängligt. Den elev som 
svarat negativt på de första två påståendena ”Matematik är roligt” och ”Matematik är 
lätt” har angett ”Arbete med dator/Ipad” som enda svarsalternativ. Den elev som svarat 
negativt på både ”Jag tycker matematiklektionerna är omväxlande och varierade” och 
”Jag tycker att matematiklektionerna är roliga” har angett alla svarsalternativ förutom 
”Arbetsblad” och ”Matteboken” 

6.3 Lärare C – årskurs 3 

6.3.1 Miljöbeskrivning 
Lärare C arbetar i en årskurs tre på en kommunal skola med cirka 90 elever från 
förskoleklass till årskurs 6 med en väldigt homogen sammansättning. Lärare C är i 30-
års åldern och är en behörig 1-7 lärare och har drygt 5 års erfarenhet av läraryrket. 
Antalet elever i klassen är 17 stycken och samtliga elever har svenska som modersmål.  
 
Klassrumsmiljön är avskalad, då det finns ett barn med autism i klassen. Eleverna sitter 
i par i rader riktade mot tavlan. Det finns lite laborativt material längst bak i 
klassrummet. Ute i korridoren finns något som kallas ”Mediateket”. Där finns väldigt 
mycket laborativt material i skåp, som kan tas fram vid behov. I klassrummet finns en 
smartboard och man har tillgång till både bärbara datorer och Ipads.  
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6.3.2 Matematikundervisninges upplägg och arbetsformer   
Under en vecka i matematik har eleverna matematik vid fem tillfällen där varje lektion 
är 60 minuter. Nedan följer en redogörelse för hur lektionstiden fördelats och vilka 
moment som ingått i matematikundervisningen under de observerade lektionerna (se 
tabell 5). 
 
Tabell 5. Undervisningsmetoder 
	 Varaktighet	 Arbetsmoment	 Beskrivning	
Första	
observations-
tillfället	
60	min	

15	min	 Eget	arbete	 Räkna	tre	tal	i	räknebok	
5	min	 Samling	 Genomgång	av	dagen	
5	min	 Genomgång	 Går	igenom	de	tre	talen	
5	min	 Dialog/Diskussion	 Sexans	gånger	tabell	
10	min	 Dialog/Diskussion	 Mattekluringar	

5	min	 Genomgång	 Genomgång	spela	spel	

10	min	 Pararbete	 Spela	spel	i	par	
5	min	 Dialog/Diskussion	 Reflektion/Avslut	

Andra	
observations-
tillfället	
60	min	

15	min	 Eget	arbete	 Räkna	tre	tal	i	räknebok	
5	min	 Samling	 Genomgång	av	dagen	
5	min	 Interaktiv	genomgång	 Går	igenom	de	tre	talen	
5	min	 Genomgång	 Ny	övning	
10	min	 Dialog/Diskussion	 Övning	med	whiteboard	
5	min	 Genomgång	 Ny	övning	
10	min	 Pararbete	 Multiplikationssagor	
5	min	 Dialog/Diskussion	 Reflektion/Avslut	

Tredje	
Observations-
tillfället	
60	min	

15	min	 Eget	arbete	 Räkna	tre	tal	i	räknebok	
5	min	 Samling	 Genomgång	av	dagen	
5	min	 Genomgång	 Går	igenom	de	tre	talen	
10	min	 Interaktiv	genomgång	 Smartboard	
5	min	 Genomgång	 Ny	övning	
10	min	 Eget	arbete	 Dator	
10	min	 Eget	arbete	 Matematikboken	

 
På måndagar hade klassen matematik i halvklass och då hade läraren en lite större 
genomgång med eleverna om veckans arbetsmoment. Eleverna hade en aktiv roll och 
fick komma med lösningsförslag. Resterande tid av lektionerna gjorde eleverna olika 
övningar som oftast avslutades med en kort gemensam reflektion. Arbetsron i 
klassrummet var hög. Eleverna gjorde det som läraren bad dem att arbeta med.  
 
Vid observationstillfällena har lektionstiden fördelats enligt följande diagram (se 
diagram 14). 
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Diagram 14. Lärare C:s undervisningsmetoder. 

 
De olika arbetsmomenten har sorterats in enligt Lindström & Pennlerts (2012) tabell 
över metodkategorier (se tabell 1). Undervisningen bestod till störst del av interaktiva 
metoder. Undervisningen präglades också av korta arbetsmoment där ingen av de 
observerade lektionerna innehöll något moment som sträckte sig längre än 15 minuter.  

6.3.3 De fem nyckelstrategierna 

Hur gör läraren för att få eleverna medvetna om vad det är som de ska lära sig? 
 
Läraren hade alltid läroplanen tillgänglig liggande framme i klassrummet som hon brutit 
ner till mer elevnära mål. De fanns nedskrivna på inplastade kort som hon lätt kunde ta 
fram och säga att ”nu är det det här som vi ska jobba mot idag” eller ”den här veckan 
det kan ju vara mätning” och då fanns det med bland korten. Hon brukade ibland tala 
om för eleverna att det är inte hon själv som har hittat på målen utan att det tas fram av 
de som bestämmer i Sverige. Hela tiden försökte hon bryta ner målen till delmål, så att 
det inte skulle kännas för övermäktigt för eleverna.  
 

Hur gör läraren för att ta reda på var eleverna befinner sig kunskapsmässigt? 
 
Läraren beskrev sitt tillvägagångssätt som en mix av formativ och summativ 
bedömning. När det gällde den summativa bedömningen använde hon sig av 
kapiteldiagnoser som hörde till läroboken. De brukade på skolan göra både ”McIntosh” 
och skolverkets ”Diamantdiagnoser”. Hon framhöll dock att det mesta var formativt. 
Hon observerade ofta när hon gick runt bland eleverna och då såg hon ganska snabbt 
vilka som har förstått. Kände hon sig osäker på en specifik elev kunde hon göra ett 
muntligt förhör med den eleven, en diagnos eller ett arbetsblad som visade om eleven 
förstått eller inte. Ibland använde hon sig av ”post-it” lappar eller små whiteboardtavlor 
som hon delade ut och där eleverna fick skriva svaret på ett tal och sina initialer. Sedan 
samlade hon och tittade på lapparna vad eleverna svarat.  
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Hur ger läraren återkoppling (feedback) till eleverna? 
 
Inför utvecklingssamtalen brukade hon samtal med eleven innan och då kunde hon ta 
upp med eleven vad han/hon kan eller behöver arbeta mer på. När det gäller feedback 
upplever hon att det blir muntligt ganska ofta. Det kunde vara t ex ”Jag ser att du har 
förstått det här”  eller ”Jag ser att du har problem med det här” .  
 

Hur arbetar läraren för att aktivera elever som läranderesurser för varandra? 
 
Vi arbetar mycket i par berättar hon. Då kan eleverna hjälpas åt och den ena eleven kan 
hjälpa den andra eleven framåt. Hon tycker det är viktigt att synliggöra hur eleverna 
tänker, för man tänker på olika sätt Hon försökte ofta få eleverna delaktiga för att få 
fram elevernas tänkande och såg sig själv mer som en samtalsledare ”Jag vill ju försöka 
få fram deras sätt att tänka som det här t ex ”hur hör multiplikation och division ihop?”. 
”Det kan ju visa sig att det finns fem olika knep man kan använda och jag kanske 
egentligen bara vet två, men då kan ju få höra tre andra” berättade hon (se bilaga 5 för 
exempel).   

Hur arbetar läraren för att ge eleverna möjligheter att ta ansvar för sitt eget lärande?  
 
Det hon gjorde för att eleverna skulle ta ansvar var att säga ”Jag säger bara det här en 
gång” när hon har genomgång till exempel och då är det upp till eleverna att lyssna. 
Hon brukar säga att nu kommer genomgången och har du inte lyssnat får du svårt sedan. 
Hon förklarade det som att eleverna ska känna att de faktiskt måste vara aktiva för att 
kunna klara uppgifterna. De kan inte bara sitta och göra annat än att lyssna, menar hon. 

6.3.4 Elevernas inställning 

Elevernas inställning till matematik som ämne 
 

           
Diagram 15. Fördelning av elevernas svar.                      Diagram 16. Fördelning av elevernas svar. 
 
Eleverna kan generellt sägas vara positiva till matematik som ämne. En av de två elever 
som  har svarat ”Stämmer inte så bra”  på påståendet ”Matematik är lätt” har också 
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svarat att påståendet ”Matematik är lätt” inte stämmer in så bra. Det är alltså en och 
samma elev som tycker att matematik varken är så roligt eller så lätt.  

Elevernas inställning till matematikundervisningen 
 

            
Diagram 17. Fördelning av elevernas svar.                      Diagram 18. Fördelning av elevernas svar. 
 
Eleverna kan sägas vara positivt inställda till matematikundervisningen. Endast en elev 
har angett ”Stämmer inte så bra” när det gäller att matematiklektionerna är roliga. Det är 
samma elev som angett ”Stämmer inte så bra” på ”Matematik är roligt” och ”Matematik 
är lätt”. 
 

 
Diagram 19. Fördelning av elevernas svar. 

 
Det är väldigt jämn spridning. Dator och Ipad ligger i topp med flest röster tätt följt av 
matteboken. Det är anmärkningsvärt att det endast skiljer en röst mellan ”Arbete med 
dator/Ipad” och ”Matteboken”. Färst röster har utematte med endast en röst (se ordlista 
Malmer 1990, s. 104). I denna klass hade 5 elever angett ”Eget förlag” som var ”Arbeta 
två och två”.   
 
Den elev som svarat ”Stämmer inte så bra” på tre av fyra av tidigare frågor har angett 
”Arbete med dator/Ipad”, ”Arbetsblad” och ”Matteboken” som de alternativ som eleven 
tycker är roligast vilket också är intressant. 
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7 Analys och diskussion 
Resultatet analyseras och diskuteras utifrån Lindströms och Pennlerts (2012) 
metodkategorier (tabell 1) och de teoretiska utgångspunkterna.  

7.1 Resultat 
Vilka undervisningsmetoder använder lärare och hur varieras dessa i 
matematikundervisningen? 
 
Utifrån studiens observationer visade det sig att ingen av de tre lärarna använde sig av 
samtliga metodkategorier i sin undervisning enligt Lindström & Pennlerts (2012) tabell 
(se tabell 1).  Den undervisningsmetod som ingen av lärarna använde var de gestaltande 
metoderna vilket till exempel kan bestå av drama eller rollspel. Dessa arbetssätt kan 
vara svåra att tillämpa i matematikundervisningen vilket kan vara anledningen till varför 
ingen av lärarna använde sig av dessa. Den metodkategori som kan sägas vara den 
vanligast förekommande i undervisningen var de interaktiva. Det var en integrerad del 
som till stor del baserades på kommunikation och interaktion som till exempel samtal, 
dialog och diskussion. För kommunikationen är språket den viktigaste förutsättningen 
för lärande (Dysthe 2003; Säljö 2000; Björklund 2009). De förmedlande metoderna 
förekom i väldigt liten utsträckning hos alla tre lärarna och observerades endast i 
samband med kortare genomgångar.  
 
Lärarnas variation i arbetsmetoder i undervisningen skiljde sig åt. Samtliga tre lärare 
varierade undervisningen men på olika sätt och i varierande omfattning. Lärare A hade 
den mest variationsrika undervisningen när det gällde att variera de olika 
metodkategorierna (se diagram 1) medan Lärare C hade den mest variationsrika 
undervisningen under de tre observerade lektionerna (se tabell 5). Lärarna bestämde de 
olika momenten och hur lång tid eleverna hade till sitt förfogande. Hos Lärare B 
utgjordes undervisningen som helhet till störst del av elevernas eget arbete i sina 
individuella arbetsscheman (se tabell 4). Arbetssättet hos Lärare B präglades av skolans 
egna pedagogiska arbetssätt där eleverna tidigt fick lära sig att ta eget ansvar. Detta kan 
sägas bero på olika undervisningstraditioner snarare än variation i 
undervisningsmetoder. När Lärare B hade genomgångar varierade även hon sina 
metoder som då dominerades av interaktivitet (se diagram 8). Hennes elever fick både 
arbeta interaktivt där lärandet distribuerades mellan eleverna och de fick tillfällen att 
vara sina egna lärare i och med det fria arbetssättet. Håkansson & Sundberg (2012) 
menar att den undervisningsfaktor som har störst påverkan på elevers lärande är den 
som fokuserar på interaktion medan Hattie (2014) hävdar i motsats till detta att eleverna 
lär sig mer när de i större utsträckning får vara sina egna lärare. Enligt vad som 
observerats fick eleverna i Lärare B:s klass göra både och vilket således borde påverka 
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elevernas lärande positivt. Det ”fria” arbetssättet för eleverna innebar även det mer 
”frihet” för läraren. Hon kunde oftare än de andra två lärarna i studien ge eleverna en-
till-en undervisning och genom samtal och genom att ställa frågor till enskilda elever 
kunde hon få en inblick i deras tänkande (Hattie 2013).  
 
Enligt styrdokumenten ska inte undervisningen utformas likadant överallt och det finns 
olika vägar att nå målet vilket lärarna i studien visar exempel på. 
 

Vilken är elevernas inställning till matematik samt matematikundervisningen? 
 
Elevenkäten visar att elevernas inställning både till matematik som ämne och till 
matematikundervisningen generellt kan sägas vara mycket positiv med några få 
undantag.  
 
Lärare C har generellt de elever som är mest positiva. Lärare A:s elever tillhör de elever 
där flest angett negativa svar. Samtliga tre lärare arbetade med matematikens ord och 
begrepp och lärare A var den som gjorde det i störst utsträckning. Hon är den lärare som 
har flest andraspråkselever i klassen. Samtliga tre lärare varierade ju sin undervisning så 
kan elevernas inställning hos Lärare A bero på bristande förståelse för språket? Hon 
menade på att har man inte förståelse för orden och begreppen så kan hela förståelsen gå 
förlorad. Detta borde också kunna påverka dessa elevers motivation då motivationen 
styr elevers beteenden – blir matematiken svår att förstå så blir det inte heller roligt. Det 
visar hur språket är en viktig förutsättning för lärande (Dysthe 2003; Säljö 2000; 
Björklund 2009). 
 
När man granskar vad  eleverna har svarat i enkäten så kan man se att det är två av 
tretton elever i Lärare B:s klass som angett ett negativt svar på påståendena om 
matematik som ämne. En av dessa elever har svarat att matematik varken är roligt eller 
lätt. Den andra eleven har angett att matematik är lätt men inte så roligt. Kan det vara så 
att eleven som tycker att matematik var svårt och inte heller roligt har fått för svåra 
utmaningar? Kan den elev som tycker att matematik är lätt men inte roligt ha fått för 
enkla utmaningar? Att utmaningen måste matcha förmågan (William 2013)? Nu rör det 
sig ju endast om två elever i klassen och det kan ju vara så att dessa två elever helt 
enkelt inte tycker att matematik är så roligt av andra anledningar. 
 
Det fanns inga markanta skillnader med avseende på vad eleverna tyckte var roligast att 
arbeta med i matematik. De flesta av eleverna verkade tycka att det mesta är roligt. De 
alternativ som fick flest röster i samtliga klasser var de digitala verktygen som till 
exempel dator, Ipad och smartboard. Det är dock intressant att det endast skiljde en röst 
mellan dator/Ipad och matteboken (se diagram 19) i Lärare C:s klass då ett alltför flitigt 
användande av matematikboken skulle påverka eleverna negativt (Skolverket 2013). Att 
eleverna i studien ändå tycker om att arbeta med matematikboken tyder på att 
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undervisningen är variationsrik vilket gör att eleverna inte alls tycker det är tråkigt. Det 
fanns en elev i studien som angett en negativ inställning till matematikundervisningen 
och som hade angett att arbete med arbetsblad och matematikboken var roligast (se 
diagram 19). Återigen kan en anledning till detta vara att undervisningen inte alls är 
monoton vilket leder till att eleverna tycker om att arbeta med matematikboken och med 
arbetsblad. 
 

På vilket sätt används de formativa nyckelstrategierna i matematikundervisningen? 
 
Den första nyckelstrategin handlar om att att klargöra, delge och skapa förutsättningar 
för lärandemål och kriterier för framsteg. I korta drag kan det sägas vara att göra 
eleverna uppmärksamma på målen samt kriterierna för att uppnå dessa mål. Alla tre 
lärarna delger eleverna målen utifrån läroplanen och har själva goda kunskaper om 
lärandemålen. De bryter ner dessa till mer elevnära delmål så att eleverna lättare ska 
förstå dem. Exempel på det kan vara ”Idag ska vi lära oss mer om…” eller  ”Den här 
veckan ska vi jobba med…”.  Lärare C hade tillverkat små plastkort med de elevnära 
målen på som hon ibland brukade ta fram. Samtliga av lärarna refererar ibland till 
läroplanen och förtydligar emellanåt att det är inte läraren själv som bestämmer vad 
eleverna ska lära sig ”utan de som bestämmer i Sverige”. Enligt William (2013) så ska 
ju även kriterierna för att lyckas klargöras för eleverna. Det är ingen av lärarna som 
angett specifika kriterier annat än vad eleverna ska kunna efter avslutat moment som till 
exempel ”Hur hör multiplikation och division ihop? Detta kan kanske förklaras med att 
eleverna är unga och undervisningen i sig är vägen till målet. Då eleverna i 
grundskolans tidigare år ägnar sig mycket åt att tillägna sig de baskunskaper som resten 
av det livslånga lärandet ska bygga vidare på är det kanske svårt att ange kriterier så 
tidigt i lärandet? 
 
Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärnings uppgifter 
som visar att lärande har skett handlar den andra strategin om. Samtliga tre lärare 
nämner olika summativa diagnoser och tester som till exempel ”McIntosh” som ett sätt 
att ta reda på elevernas kunskaper men de säger också att den mesta informationen får 
de under den dagliga undervisningen. Det kan till exempel vara när läraren går runt i 
klassrummet och ser hur eleverna räknar i sina matematikböcker eller hör när eleverna 
pratar med varandra. Exempel på övningar som de gör för att samla information om 
eleverna lärande är hålla upp och visa svaren med fingrarna, skriva på ”post-it” lappar 
eller små whiteboardtavlor. Lärare C nämner att om hon känner sig osäker på vad en 
viss elev kan eller inte så kan hon göra ett muntligt förhör med den eleven. Hon kan 
även ge eleven ett arbetsblad eller diagnos som visar om eleven förstått eller inte. Den 
här strategin handlar med andra ord om att ta reda på var eleverna befinner sig i sitt 
lärande (William 2013). 
 



37 

Lärare A brukade försöka få igång matematiska resonemang i klassrummet. Det gjorde 
hon genom att ställa en fråga och hon menade att det var viktigt att inte nöja sig med 
elevernas svar fastän de var korrekta. Hon menade att då händer någonting hos eleverna 
som sätter igång tänkandet. När eleverna fick redogöra för sina svar kunde hon skapa 
effektiva klassrumsdiskussioner och genom att ställa frågor som ” Hur tänkte du?” eller 
”Kan man tänka på några andra sätt?” förde hon diskussionen framåt. Denna strategi 
handlar mycket om att ställa frågor som ger inblick i elevernas tänkande vilket detta är 
ett gott exempel på (William 2013). Under de observerade lektionerna så ställde alla tre 
lärarna frågor men det var i första hand enligt I-R-E metoden. Genom de interaktiva 
arbetssätten synliggjordes många gånger elevernas ”tänk” och därigenom också deras 
kunskaper. William (2013) menar att läraren när får ta del av både de korrekta- och 
inkorrekta svaren och så hjälper läraren eleverna att utveckla svaren och lyfta 
diskussionen till en högre nivå.  
 
Den tredje strategin handlar om att ge feedback som för lärandet framåt. Exempel på 
feedback som lärarna gav eleverna var ”Titta så bra det här gick”, ”Vilket bra jobb du 
har gjort” eller ”Jag ser att du har problem med det här”. Det är  feedback som ger 
eleverna beröm eller som inriktar sig på individens prestationer vilket kan ha en negativ 
effekt på elevernas lärande (William 2013). Feedback ska var framåtsyftande och det är 
också först då som feedback kan verka motivationshöjande (Hattie 2014). Lärarna i 
studien brukade ge feedback men det är dock inte feedback med kvalitet. 
Kvalitetsfeedback talar inte bara om vad eleven behöver utveckla utan också hur 
(William 2013).  
 
Att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra handlar den fjärde strategin 
om. Alla tre lärarna i studien arbetade aktivt för att utnyttja eleverna som läranderesurs 
för varandra där eleverna hade en aktiv roll. Genom att eleverna gavs tillfälle att dela 
sina tankar och kunskaper öppnade det upp för vem som helst av de andra eleverna att 
bygga vidare på dessa kunskaper. Lärare C uttryckte det som att hennes roll var att 
agera samtalsledare och föra diskussionen framåt. Hon skapade en god social kontext 
för lärande där eleverna fick känna sig som någon som kan något och som kan betyda 
något för andra genom att dela med sig av sina kunskaper vilket är betydelsefullt 
(Dysthe 2003).  
 
Förutom att eleverna måste vara aktiva i lärprocessen måste läraren skapa en god miljö 
för lärande (William 2013). Den fysiska miljön var olika i de tre observerade 
klassrummen. Lärare C:s klassrum skiljde sig väsentligt åt från de övriga två. Miljön var 
avskalad och enkel med få saker framme. Anledningen till varför rummet var så 
avskalat var för undvika distraktioner och störningar då det fanns elev med autism i 
klassen. Det är då intressant att notera att Lärare C som hade den enklaste och mest 
avskalade miljön hade de elever som var mest positivt inställda till matematik både som 
ämne och till undervisningen. Det var endast en elev som var negativt inställd och den 
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eleven  svarade negativt genomgående på enkätfrågorna. Sammantaget tyder detta på att 
den sociala miljön har större betydelse för elevernas lärande jämfört med den fysiska 
miljön.  
 
När det gäller den sociala miljön var det Lärare A som flest gånger under 
observationerna fick påminna eleverna om arbetsron i klassrummet. Eleverna i denna 
klass var de som mest gjorde annat än vad som var avsett. En del elever hade svårt att 
sitta stilla, tappade ut pennor och gick omkring i klassrummet när de egentligen skulle 
arbeta. Det var även i denna klass som flest elever hade angett en negativ inställning till 
matematik och till matematikundervisningen. Kan det vara så att en bristande förståelse 
för språket är orsaken till det sämre arbetsklimatet? Brister förståelsen borde det således 
påverka lärandet negativt och motivationen likaså då språk och kommunikation är 
grundläggande i lärprocesserna (Dysthe 2003; Säljö 2000)? Både i Lärare B:s och 
Lärare C:s klassrum var arbetsron mycket god. Lärare C var även den lärare som hade 
den mest variationsrika undervisningen sett till varje lektion. Det kan ha påverkat 
arbetsklimatet då eleverna aldrig förlorade intresset för det som de arbetade med under 
lektionen.  
 
I Lärare C:s klass hade fem elever angett ett eget svarsalternativ på enkäten på frågan 
om vad de tyckte var roligast med matematik. Samtliga av dessa elever hade angett 
”Arbeta två och två” som svar. I Lärare C:s undervisning var det ett vanligt 
förekommande arbetssätt som eleverna verkade tycka var roligt. Detta kan bero på att 
det är ett interaktivt arbetssätt vilket Håkansson & Sundberg (2012) menar har störst 
betydelse för elevers lärande. Det var även de interaktiva metoderna som var de 
vanligast förekommande i denna lärares undervisning. En annan anledning kan vara att 
när eleverna arbetar två och två så utnyttjar man eleverna som läranderesurser för 
varandra vilket ökar elevers motivation (William 2013). Man inte heller riktigt förstå 
något om man inte försökt lära ut det till någon annan vilket pararbete kan ge eleverna 
tillfälle att göra. När eleverna i större uträckning blir sina egna lärare så har det de 
största effekterna på elevers inlärning vilket också kan vara en av anledningarna till 
varför eleverna tycker om att arbeta i par (Hattie 2014).  
 
Den femte strategin handlar om att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. I denna 
strategi är det viktigt att eleverna är aktiva i lärandeprocessen. I Lärare B:s klass fick 
eleverna tidigt lära sig att ta eget ansvar över sitt lärande i och med arbetssättet med 
elevernas individuella arbetsscheman. Lärare B brukade påminna eleverna om att de är i 
skolan för att lära sig och att det är något som de måste göra för sin egen skull. Lärare C 
brukade säga till sina elever att lyssna på instruktioner om påminna eleverna om att om 
de inte lyssnar så får de svårt senare. Lärare A menade på att när utmaning och förmåga 
matchade varandra så ledde det automatiskt till att eleverna tog större ansvar över sitt 
lärande. Det är läraren som måste skapa en god lärandemiljö men att det är endast 
eleven själv som kan skapa lärande (William 2013).  
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7.2 Metod 
Skolorna valdes för att få en variation av skolmiljöer. En skola är en traditionell 
kommunal skola belägen i en mångkulturell stadsdel, en är en friskola med annan 
pedagogisk inriktning och en är en liten kommunal byaskola. Tillsammans representerar 
dessa skolor också hela spannet i grundskolans tidigare år. Studien är en kvalitativ 
studie men jag ville få med en större variation snarare än en smalt fokuserad 
informationskälla för att få studien mer representativ. Hade studien gjorts endast med en 
lärare eller med fler än tre lärare hade resultatet kunnat bli annorlunda. Om skolorna 
hade varit mer homogena hade resultatet även då kunnat blivit något annat. De elever 
som deltog i studien var 41 stycken vilket faller inom ramen för vad som kan anses som 
lämpligt vid småskalig forskning (Denscombe 2009). Det hade kunnat förändra 
resultatet om elevantalet varit större. Det hade till exempel kunnat innebära att fler 
elever haft en negativ inställning. 
 
Till studien har metodologisk triangulering använts. Syftet var att få resultatet mer 
trovärdigt men också för att få en tydligare bild av lärarnas undervisning. Hos två av 
lärarna (Lärare A och C) genomfördes först observationerna och sedan elevenkäten. Sist 
gjordes intervjuerna. Hade intervjuerna genomförts före observationerna hade detta 
kunnat påverka lärarna i deras planering av lektionerna vilket hade kunnat påverka 
resultatet. Nu kunde detta undvikas genom att intervjuerna gjordes sist. Lärare B hade 
dock inte möjlighet att genomföra intervjun vid ett intervjutillfälle utan fick ta del av 
frågorna via mail. Frågorna fick läraren före de observerade lektionerna, men troligtvis 
har detta inte påverkat då undervisningstiden dominerades av elevernas eget arbete. En 
liten risk finns dock, då en observation genomfördes under en längre lektion.  
 
Det kan anses otillräckligt med endast tre observationstillfällen per klass. Resultatet 
avseende på vilka metodkategorier lärarna använde i sin undervisning hade förmodligen 
inte ändrats vid fler observationstillfällen då den kategori som inte användes av lärarna 
är svår att genomföra i matematik. Vid fler observationstillfällen hade dock resultatet 
kunnat vara annorlunda med avseende hur de varierade sin undervisning. Vid endast tre 
observerade lektioner fick varje enskild lektion stor betydelse för resultatet. 
 
Elevenkäten utformades med hjälp av smileys och bilder förstärkta med påståenden. 
Detta då Socialstyrelsen (2015) rekommenderar att enkäter till barn i lågstadieåldern ska 
vara enkla och lätta att förstå. Eftersom undersökningen täckte in spannet från 
förskoleklass till årskurs tre skulle eleverna som gjorde enkäten ha kommit olika långt i 
sin läs- och skrivutveckling. Med avseende på detta utformades enkäten så att eleverna 
inte skulle behöva vara skrivkunniga för att svara. De behövde endast ringa in de 
alternativ som stämde bäst in på dem. Frågorna konstruerades som enkla och raka 
påståenden för att eleverna lättare skulle förstå (Socialstyrelsen 2015). Om eleverna inte 
förstår frågorna är risken stor att svaren blir missvisande. När enkäten genomfördes 
lästes påståendena upp högt för eleverna så att alla skulle förstå. Det visade sig dock att 
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fråga nummer tre ”Jag tycker matematiklektionerna är varierande och omväxlande” var 
svår att förstå i Lärare A:s och Lärare C:s klasser. I Lärare A:s klass finns det många 
andraspråkselever och i Lärare B:s klass finns det flera väldigt unga elever vilket kan ha 
varit försvårande för dem när de skulle svara på frågan. I efterhand hade den kunnat 
formuleras om så att den blev enklare att förstå. Det gjordes ett test av den första 
versionen av enkäten vilket resulterade i fyra svarsalternativ istället för tre, vilket var 
bra. På testversionen innehöll enkäten alternativen ”Stämmer helt”, ”Stämmer delvis” 
och ”Stämmer inte alls”. Det visade sig dock att eleverna genomgående svarade 
alternativet i mitten vilket innebar att det inte gick att utläsa så mycket om vad eleverna 
egentligen tyckte. Testet genomfördes i en årskurs tre utan andraspråkselever vilket 
gjorde att  ingen elev verkade ha svårt att förstå ”varierande och omväxlande”. Hade 
testversionen gjorts i en annan klass hade det kanske kunnat upptäckas att de orden var 
svåra och hade kunnat formuleras om på slutversionen. Resultatet av enkäten visade att 
eleverna generellt var mycket positivt inställda. Barn i lågstadieåldern har en större 
tendens att svara positivt på frågor än äldre elever (Socialstyrelsen 2015). Resultatet kan 
då tänkas ha blivit mer positivt än i verkligheten. Å andra sidan är elever i yngre åldrar 
mer positivt inställda till matematik (Skolverket 2003). Det är svårt för mig som 
forskare att veta vilket som gäller. Det är även svårt att kontrollera uppriktigheten i 
elevernas svar på enkäten.  
 
Vid  intervjuerna fick en lärare svara på frågorna via mail. Det finns en liten risk att 
detta kan ha påverkat undervisningen. Skulle studien göras om hade det varit bättre att 
intervjua alla tre lärare på plats. Vid intervjutillfällena gavs det fler möjligheter att ställa 
följdfrågor vilket inte var möjligt i samma utsträckning via mail. Det upplevdes också 
som att det framkom mer information vid intervjuerna än de svar som framkom via 
mail. I efterhand hade det kanske också varit bättre att skicka mailfrågorna efter det att 
observationerna genomförts för att eliminera risken för att det skulle ha påverkat 
undervisningen.  
 
Databearbetningen hade varit enklare om inte metodtriangulering använts. Det blev 
mycket data som först skulle transkriberas för att sedan tolkas vilket också var 
tidskrävande. Dock anser jag bilden av lärarnas undervisning blivit tydligare genom att 
använda triangulering. Det lärarna uppgav vid intervjun har stärkts av det som kunnat 
observeras i klassrummet och av elevenkäten. Som exempel kan nämnas Lärare C:s 
enkla och avskalade klassrum. Hade endast observationer genomförts hade det aldrig 
framkommit att anledningen till detta var att det finns en elev med autism i klassen. 
Eleverna i hennes klass är trots den enkla miljön de mest positivt inställda eleverna till 
matematik och till undervisningen vilket inte heller hade framkommit vid endast 
observationer.  
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7.3 Slutreflektioner 
En bild av en monoton undervisning där eleverna endast satt och räknade i sina 
matematikböcker under tiden som läraren satt och vilade hade målats upp för mig. Det 
är glädjande att studiens resultat visar att lärarna som deltagit i studien har en 
variationsrik undervisning. Elevenkäten bekräftade att eleverna är positivt inställda och 
de flesta av eleverna verkar dessutom ha riktigt roligt under matematiklektionerna. Trots 
att matematik enligt Skolverket (2003) är det mest läromedelsbundna ämnet verkar 
eleverna tvärtom tycka att det är roligt att arbeta med matematikboken. Det verkar som 
om dagens undervisning ser annorlunda ut och att den inte längre domineras av arbete i 
matematikboken. När undervisningen är variationsrik upplever kanske aldrig eleverna 
arbetet i matematikboken som monotont och tråkigt. Det är intressant att notera att 
Lärare C hade de mest positivt inställda eleverna och som dessutom hade den 
variationsrikaste undervisningen. Det som gör detta intressant är att denna lärare är den 
som har minst erfarenhet av att undervisa. Kan det vara så att lärarutbildningen har 
blivit bättre? Lärare C var ju den lärare som nyligast gått utbildningen. Idag är formativ 
bedömning en del av lärarutbildningen så frågan är hur mycket det påverkar lärares 
undervisning? Det gick att hitta formativa inslag hos alla tre lärare som deltog i studien, 
trots att ingen av dessa uttalat arbetar formativt. Kan det kanske vara så att de delar som 
utgör nyckelstrategierna har använts långt före själva begreppet formativ bedömning. 
Det som är nytt är kanske sättet att kombinera dem på?  
 
Jag ville göra denna studie då jag själv ville lära mig något av den. Det tycker jag 
verkligen att jag har gjort. Jag har någon gång hört att ”Till skolan kommer elever för 
att se lärare arbeta”. Genom att arbeta formativt, interaktivt och varierat kan elever få en 
aktiv roll i undervisningen där lärandet stimuleras och utvecklas. Det är många faktorer 
som påverkar elevernas lärande och denna studie har tittat på några som har med 
undervisningen att göra. I slutändan är vi alla olika och vi lär oss på olika sätt. Ingen 
undervisningsmetod kan nog med säkerhet sägas vara den bästa. Men ett är då säkert – 
och det är att en variationsrik och formativ undervisning gynnar elevers lärande! 
 
Det hade varit intressant att undersöka om den nya lärarutbildningen har blivit bättre i 
det avseendet att den höjer lärarkvaliteten? Detta är mitt förslag på vidare forskning. 
Enligt Hattie (2014) så är ju trots allt läraren den viktigaste påverkansfaktorn för elevers 
lärande.   
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Bilaga 1  Kursplanen för matematik - syftesdelen 
ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 62-63 
 
MATEMATIK  

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den ut- 
vecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska 
matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande 
och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och 
tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta 
välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta 
i samhällets beslutsprocesser.  

Syfte  
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 
matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till 
sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna 
möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och 
samband.  

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera 
och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller 
och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna 
tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med 
hjälp av matematikens uttrycksformer.  

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med 
grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska 
eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda 
digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att 
presentera och tolka data.  

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt 
och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges 
möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa 
kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska 
sammanhang.  

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska 
sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. Genom 
undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens 
betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under 



 

historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans. 



 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 
 

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

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

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

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket 2011, s. 62-
63). 

  



 

Bilaga 2: Intervjufrågor 
 

1. Berätta om din bakgrund som lärare? 

2. Vilka tre ord skulle bäst beskriva vad matematik betyder för dig som lärare? 

3. Berätta om hur en vanlig arbetsvecka i matematik kan se ut? 

4. Hur tänker du kring upplägget av matematikundervisningen i din klass?  

5. Hur gör du för att få eleverna medvetna om vad det är som de ska lära sig? 

6. Hur gör du för att ta reda på var eleverna befinner sig kunskapsmässigt?  

7. Hur brukar du ge återkoppling (feedback) till eleverna? 

8. Har arbetar du för att aktivera elever som läranderesurser för varandra? 

9. Hur arbetar du för att ge eleverna möjligheter att ta ansvar för sitt eget lärande?  

10. Vad är viktigt för dig när det gäller att skapa en god miljö för lärande?  

 

  



 

Bilaga 3: Elevenkät 
 

Sätt ett kryss över det som stämmer bäst in på dig! 
 
 

1. Matematik är roligt 
 
 
 
 
 

Stämmer helt                 Stämmer ganska bra              Stämmer inte så bra          Stämmer inte alls 
 
 
 

2. Matematik är lätt 
 
 
 
 

Stämmer helt                 Stämmer ganska bra              Stämmer inte så bra          Stämmer inte alls 
 

 
 

3. Jag tycker matematiklektionerna är varierande och omväxlande 
 
 
 
 
 
 

Stämmer helt                 Stämmer ganska bra              Stämmer inte så bra          Stämmer inte alls 
 
 
 

4. Jag tycker att matematiklektionerna är roliga 
 
 
 
 
 
 

Stämmer helt                 Stämmer ganska bra              Stämmer inte så bra          Stämmer inte alls 
 

  



 

5. Det roligaste med matematik är: 
(ringa in de alternativ som du tycker är roliga) 

 
           Spela spel      Arbeta med dator/ipad 
 

                
 
        Utematematik          Arbetsblad 

  
      
           Matteboken     Laborativt material 

   
 
      Smartboard   Eget förslag:  
 

 
 
  



 

Bilaga 4: Individuellt arbetsschema 
 

  



 

Bilaga 5: Exempel på att använda eleverna som läranderesurs för varandra 
 
Nedan följer ett exempel på detta från ett av observationstillfällena. Eleverna arbetar 
med sexans gånger tabell.  
 
Läraren: Nu ska ni få sitta två och två och ni ska få använda whiteboardtavlorna. Jag 
kommer att säga ett muntligt tal. Ni ska tillsammans komma på svaret och skriva det på 
whiteboardtavlan. ”Kalle har tre kakfat. På varje fat ligger det sex bullar. Vad skulle 
man då kunna skriva på whiteboardtavlan?”  
Eleverna viskar tillsammans i sina par och skriver svaren och håller upp 
whiteboardtavlorna. 
Läraren: Hur visste du att det blir 18? 
Elev 1: Jag kunde det utantill. 
Läraren: Men om man inte kan det utantill? Hur skulle du då förklara hur du tänkte? 
Elev 1: Jag tar hjälp av treans tabell  
Läraren: Och hur tänkte du? (Frågar en annan elev) 
Elev 2: Jag tänker 6+6+6 
Läraren: Och du? (Frågar en till elev) 
Elev 3: Man kan hoppa sexskutt 
Läraren: Vad bra! Tre olika sätt att tänka på! 
 
 


