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Abstrakt 
Denna empiriska studie undersöker hur integreringen av barnlitteratur i 

matematikundervisningen kan underlätta för elever att ta till sig matematiskt innehåll 

och främja deras lärande. Studien undersöker dessutom hur användningen av 

barnlitteratur kan få eleverna att bli motiverade till ämnet matematik. Den empiriska 

studien bygger vidare på litteraturstudien Kan barnlitteratur, sånger, rim och ramsor 

vara matematik (Södersten & Ekman, 2019). Fyra undersökningar har gjorts, där 

matematiklektioner har planerats i samråd med klasslärare och sedan genomförts. 

Metoderna som använts i studien har varit observation, intervju, enkät samt analys av 

elevsvar. Resultatet visar bland annat på att integreringen av barnlitteratur i 

matematikundervisningen kan ge eleverna ett realistiskt och meningsfullt sammanhang 

för matematiken och att det kan främja elevernas lärande. Integreringen av barnlitteratur 

kan också göra att elever får en känsla av kompetens, social meningsfullhet och 

självbestämmande vilket i sin tur kan påverka motivationen. 
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1 Inledning 
Följande empiriska studie bygger vidare på litteraturstudien Kan barnlitteratur, sånger, 

rim och ramsor vara matematik (Södersten & Ekman, 2019). Matematik finns runt oss 

människor dagligen, allt från när vi stiger upp på morgonen då larmet ringer till att 

hinna med bussen, komma i tid till skolan och att förstå om pengarna räcker till 

favoritglassen. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

[LGR 11] reviderad 2018 (Skolverket, 2018) nämns att elever ska ges tillfälle att inom 

olika ämnen och vardagliga situationer utveckla kunskaper om matematik. För att ta till 

sig matematikinnehållet har vi märkt att olika elever lär sig på olika sätt och därmed 

behövs en varierad undervisning. Skolverket (2018) poängterar dessutom att 

undervisningen behöver anpassas för respektive elevs behov och förutsättningar samt 

utgå från deras tidigare erfarenheter och bakgrund vilket vi i denna studie vill belysa.   

 

En aspekt som tas upp i studien är motivation vilket bland annat Ryan och Deci (2000) 

menar påverkar elevernas prestationer och därför vill vi undersöka detta mer. Vi har vid 

våra ”verksamhetsförlagda utbildningar i förskoleklass och årskurs 1-3” samt då vi varit 

ute i klasser och arbetat märkt att ett flertal elever behöver få det abstrakta förklarat på 

ett konkret sätt för att förstå men också för att bli motiverade. Matematikinnehållet kan 

behöva sättas i ett sammanhang som är välkänt för eleverna för att påverka deras 

förståelse samt deras motivation. I studien koncentrerar vi oss därför på hur integrering 

av barnlitteratur i matematikundervisningen kan ge eleverna förståelse för innehållet 

men också hur det kan påverka motivationen. Studien beskriver genomförda lektioner, 

observationer, enkäter och intervjuer på lågstadiet, på två olika skolor, då barnlitteratur 

har integrerats i matematiken.  

 

I litteraturstudien berörde vi även rim, ramsor och sånger, men har i denna empiriska 

studie valt att enbart fokusera på barnlitteratur för att avgränsa oss ytterligare. 

Litteraturstudien Kan barnlitteratur, sånger, rim och ramsor vara matematik (Södersten 

& Ekman, 2019) sammanfattas i kapitel 3.1.  
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2 Syfte  
Syftet med den empiriska studien är att undersöka hur integreringen av barnlitteratur i 

matematikundervisningen kan främja lärandet i matematik för elever i årskurserna F-3. 

Samt att undersöka hur integreringen av barnlitteratur kan påverka elevernas motivation 

oavsett kunskapsnivå, för att lära sig matematik. 

 

2.1 Frågeställningar 

 

1.     Hur kan integreringen av barnlitteratur i matematikundervisningen främja lärandet i 

matematik för eleverna? 

 

2.     Hur kan elevernas motivation påverkas genom att integrera barnlitteratur i 

matematikundervisningen? 
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3 Litteraturbakgrund 
I följande kapitel finns en litteratursammanfattning utifrån litteraturstudien Kan 

barnlitteratur, sånger, rim och ramsor vara matematik? (Södersten & Ekman, 2019) 

samt annan relevant forskning för den empiriska studien. 

 

3.1 Sammanfattning litteraturstudie 

Litteraturstudien Kan barnlitteratur, sånger, rim och ramsor vara matematik? 

(Södersten & Ekman, 2019) syftade till att svara på om barnlitteratur, sånger, rim och 

ramsor kan främja lärandet för elever i matematiksvårigheter. Vidare skulle studien 

undersöka hur lärare kan använda dessa som medierande redskap i 

matematikundervisningen. Genom en systematisk forskningsöversikt analyserades 

avhandlingar, vetenskapliga artiklar och tidigare forskning på området. I analysen 

hittades sex olika teman, arbetsminne och matematik, barnlitteratur och matematik, 

sånger och matematik, rim och matematik, språk och matematik samt elever i 

matematiksvårigheter. Resultatet av analysen visade bland annat på ett positivt samband 

mellan användande av barnlitteratur och främjandet av inlärning hos elever i 

svårigheter. En viktig del i detta var enligt Malinsky och McJunkin (2008) att 

barnlitteraturen var ett välkänt sammanhang för eleverna vilket kunde ge en 

lärandesituation som kunde främja lärandet för elever i matematiksvårigheter. En annan 

aspekt som hittades var att eleverna kände sig trygga i vardagsnära situationer. Eleverna 

kunde också utveckla sitt matematiska språk med ett sånt här arbetssätt, där de 

samtalade om matematik i ett, för eleverna, välkänt sammanhang (Malmer, 2002). 

Lärandet kunde också genom ett arbetssätt eleverna gillar bli mer intressant, kreativt 

och roligt vilket påverkade motivationen (Trinick, Major, Ledger & Perger 2016). 

Varför en viss barnlitteratur används i matematikundervisningen behöver dock ha ett 

syfte för att kunna främja lärandet för eleverna. Lärare behöver fundera över detta först, 

så det inte bara blir en sagostund på matematiklektionen (Clark, 2007).  

 

Avslutningsvis kom vi fram till att barnlitteratur, sånger, rim och ramsor som 

medierande redskap i undervisningen kan ha många fördelar för elever i 

matematiksvårigheter på flera olika sätt. Med hjälp av detta kan lärandet bli mer konkret 

då det kopplas till ett, för eleverna, välkänt sammanhang (Acar, 2012). Eleverna känner 

också igen gestalterna samt kan koppla matematikinnehållet till sin egen verklighet 

(Green, Gallagher & Hart, 2017). I denna empiriska studie har vi dock valt att fokusera 

på enbart barnlitteratur som medierande redskap i matematikundervisningen, vi 

avgränsar oss inte heller längre till elever i matematiksvårigheter.  

 

3.2 Definition av barnlitteratur 

Med barnlitteratur menas i studien skönlitteratur som är anpassad för barn. Det kan vara 

barnlitteratur där matematik är en del av berättelsen, som till exempel i boken Tyra och 

Storgrubblaren av Ulf Stark (2010). Annan barnlitteratur med matematiskt innehåll är 

boken Sifferdjävulen som är skriven av Hans-Magnus Enzensberger (2013). Boken 

Landet Matematica av Marie Andersson (2005) är ytterligare en bok där läraren först 

läser en saga med matematiskt innehåll och sedan får eleverna uppdrag att utföra. I 

dessa fall kan läraren arbeta med det matematiska innehållet i böckerna direkt 

tillsammans med eleverna. I denna empiriska studie tas också barnlitteratur utan 

matematiskt innehåll upp och det viktiga är då att eleverna känner till gestalterna i 

böckerna för att kunna få ett sammanhang de känner igen och kan relatera till. Exempel 
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på gestalter att arbeta med kan vara Pettson och Findus av Sven Nordqvist (1991) och 

superhjälten Lisa i Handbok för superhjältar av Elias Våhlund (2017).   

 

I en studie genomförd under en tremånadersperiod med elever i 11 årsåldern där 

historier med inbäddat matematiskt innehåll använts visar resultatet att elevernas 

engagemang och motivation för matematik ökade drastiskt. Detta visades bland annat 

genom att elevernas kunskaper för vinklar ökade och att eleverna efteråt önskade få läsa 

fler böcker (Clark, 2007).  Clark (2007) beskriver därför vikten av att matematiken är i 

ett elevnära sammanhang för att påverka elevernas förståelse samt få matematiken att 

kännas relevant och genom detta främja elevernas lärande. Syftet med sådana 

matematiska uppgifter blir således att eleverna lättare ska förstå sammanhanget och 

helheten då de redan känner till exempelvis gestalterna Pettson och Findus samt 

superhjälten Lisa och det är då enbart det matematiska innehållet som blir nytt för dem. 

Matematiken kan således byggas in i en berättelse men det kräver också arbete av 

läraren (Clark, 2007). 

 

3.3 Barnlitteratur som medierande redskap i matematiken 

I en sammanställning av olika studier beskriver Acar (2012) vikten av att förklara det 

abstrakta på ett konkret sätt för att elever ska förstå dess innehåll. Författaren förklarar 

att det är viktigt att koppla matematiken till ett sammanhang som eleverna känner till 

(Acar, 2012). Även Clark (2007) visar genom sin studie att det är viktigt för elever att få 

matematiken i ett välkänt och för dem relevant sammanhang för att kunna tillgodogöra 

sig kunskap. Ett relevant sammanhang skulle kunna vara att integrera barnlitteratur i 

matematikundervisningen sålänge berättelsen eller gestalten är relevant för eleverna 

(Clark, 2007).  

 

Exempel på hur lärare kan göra är enligt Shatzer (2008) att de kan samtala om en bok 

utifrån relevanta diskussionsfrågor. Genom att ställa frågor och diskutera synliggörs 

lärandet och eleverna får samtidigt öva på att använda matematiska begrepp i ett 

elevnära sammanhang (Shatzer, 2008). Ett annat exempel på hur lärandet kan 

synliggöras genom att kopplas till både medierande redskap och stimuli är att skriva en 

berättelse till matematiken, som i Bilaga I. Eleverna får då höra en berättelse om 

superhjälten Lisa samtidigt som de får hjälpa henne genom att lösa olika matematiska 

problem och andra uppgifter. Green, Gallagher och Hart (2017) ger även förslaget att 

eleverna kan göra det som gestalterna gör i barnlitteraturen. Om gestalterna exempelvis 

hoppar 20 steg framåt i boken kan eleverna också få göra det, rent praktiskt. Lärandet 

kopplas då till hela kroppen vilket är viktigt för elever då det abstrakta befästs på 

ytterligare ett plan (Green, Gallagher & Hart, 2017). 

 

När läraren använder sig av barnlitteratur utan uppenbart matematikinnehåll kan hon 

använda den på samma sätt som beskrivits ovan, att samtala om den utifrån olika frågor 

och prova praktiskt. Green, Gallagher och Hart (2017) beskriver ett sådant exempel där 

de bland annat använt sig av den klassiska berättelsen Guldlock och de tre björnarna 

återberättad av Grace de La Touche (1993). Läraren läste först boken och ställde sedan 

frågor utifrån boken kopplat till matematiken. Eleverna fick sedan göra praktiska 

övningar kopplat till bokens innehåll,  alltså duka bordet med rätt antal tallrikar, bestick 

osv. Författarna beskriver också hur en lärare använt  The very hungry caterpillar av 

Eric Carle (2002) och ställt frågor såsom “Hur mycket hade larven ätit på lördagen? 

“Vilken frukt åt larven flest av?” osv.  
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Shatzer (2008) ger förslag på lektioner där eleverna får rösta om olika saker kopplat till 

innehållet i litteraturen och sedan skapa diagram. Om en bok handlar om att gestalterna 

äter olika bakverk kan eleverna få rösta om sitt favoritbakverk och därefter göra ett 

diagram i klassen och därmed öva på det centrala innehållet i matematik där det står 

“Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva 

resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg” (Skolverket, 

2018:57). Klassen skulle dessutom efter detta kunna få baka tillsammans och låta 

eleverna få öva på enheterna deciliter, liter och centiliter. Receptet skulle även kunna 

ändras till att passa fler eller färre personer vilket också övar elevernas matematiska 

förmågor (Shatzer, 2008).  

 

Malinsky och McJunkin (2008) beskriver ytterligare ett lektionsupplägg där de 

integrerar barnlitteratur i matematikundervisningen. Lektionen i fråga startar med att 

läraren läser berättelsen om kung Arthur som behöver bygga ett nytt bord. I berättelsen 

mäter Arthur vilket även eleverna får göra och boken ligger på så vis till grund för 

matematiklektionen och läraren kopplar under lektionens gång tillbaka till vad som 

hände i berättelsen, även här får eleverna prova praktiskt. Författarna beskriver fördelar 

med att använda barnlitteratur som medierande redskap i matematikundervisningen, till 

exempel att eleverna känner sig trygga i situationen och dras in i en berättelse som gör 

dem nyfikna och ger dem ett sammanhang (Malinsky & McJunkin, 2008). 

 

Meyer Rogers, Cooper, Nesmith och Purdum-Cassidy (2015) beskriver en studie som 

genomförts under två terminer i USA då lärarstudenter i minst tre lektioner skulle 

införliva barnlitteratur i matematikundervisningen. Studien ville undersöka hur 

lärarstudenterna använde sig av barnlitteratur, hur den mottogs av eleverna samt 

medföra att fler lärare skulle använda sig av detta arbetssätt i framtiden. 14 lärare deltog 

i studien och respektive lärarstudent hade fyra dagar i veckan, under 13 veckors tid, 

matematiklektioner på en timme för elever i årskurs 3 och 4. Utifrån resultatet gick det 

att utläsa att lärarstudenterna använde sig av barnlitteraturen på olika sätt, bland annat 

för att introducera nytt matematikinnehåll, för att eleverna skulle få ett sammanhang, för 

att introducera tabeller och för problemlösning. Författarna visar genom studien att 

barnlitteraturen kan vara en användbar strategi för att introducera nytt 

matematikinnehåll samt för att göra matematiken meningsfull för eleverna. Dock 

behöver lärare tänka på hur de använder sig av barnlitteraturen och ha ett tydligt syfte 

för att det ska fungera som medierande redskap (Meyer Rogers, Cooper, Nesmith och 

Purdum-Cassidy, 2015). 

 

Clark (2007) visar genom studien att språk är en viktig del för att elever ska kunna 

tillgodogöra sig kunskaper inom matematiken, dels för att kunna tänka matematiskt och 

dels för att kunna använda sig av ett matematiskt språk. Eleverna som deltog i studien 

fick mer förståelse för det matematiska innehållet då det gav de ett sammanhang de 

kände igen. Ett sätt att arbeta med språk och matematik är således genom barnlitteratur 

då eleverna får både språk, matematik och ett välkänt sammanhang. Clark (2007) 

beskriver också att om eleverna får matematiken i ett välkänt sammanhang kan de se 

matematiken som en naturlig del av livet, som beskrivs i inledningen till exempel om 

pengarna räcker till favoritglassen, istället för att enbart se det som ett ämne man måste 

lära sig i skolan. På detta sätt får eleverna exempelvis genom diskussioner, där de 

använder matematiskt språk, öva på en del av det centrala innehållet i matematik. 

“Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.” 

(Skolverket, 2018:56). Genom att använda barnlitteratur som medierande redskap får 

eleverna använda sin kreativitet och fantasi vilket kan göra undervisningen roligare och 
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således lättare att ta till sig (Clark, 2007). Elever kan också få lättare att tänka 

matematiken abstrakt genom barnlitteratur, det skulle därför kunna vara ett steg i att ta 

matematiken från det konkreta till det abstrakta (Acar, 2012). I studien som Clark 

(2007) beskriver var en av slutsatserna att eleverna faktiskt blev motiverade genom 

arbetssättet med barnlitteratur som medierande redskap. 

 

Mink och Fraser (2005) beskriver en ett år lång studie med 120 elever där elevernas 

lärare deltagit i ett program kallat SMILE (Science and Mathematics Integrated with 

Literary Experiences). Lärarna fick i uppdrag att bland annat använda barnlitteratur i 

undervisningen vilket visade på positiva resultat för elevernas utveckling inom 

matematikämnet. Resultatet visade att användningen av barnlitteratur i undervisningen 

ökade elevernas intresse och deras förtroende för matematik. Eleverna gjorde dessutom 

akademiska framsteg inom matematiken. Dessutom visade studien att lärmiljön 

upplevdes mer positiv och eleverna uttryckte att de tyckte att matematik är kul (Mink & 

Fraser, 2005). 

 

Matematikprofessorn, Furner (2017) uttrycker i sin artikel oro över den statistik som 

visar på elevers ångest för matematikämnet och ger förslag på att lärare ska använda sig 

av barnlitteratur för att vända detta i en positiv riktning. Författaren listar ett antal 

fördelar med användning av barnlitteratur inom matematikämnet såsom; matematiska 

begrepp lärs ut i samband med en historia, det utvecklar matematiskt tänkande, det 

förhindrar ångest för matematikämnet och skapar en mindre matematisk 

klassrumsmiljö, matematikinnehållet integreras med både läsning, tal och att lyssna 

samt att berättelsens sammanhang kan leda till aktivt deltagande inom problemlösning 

(Furner, 2017). Furner (2017) förklarar dessutom att elever lär sig på olika sätt och att 

det är viktigt att läraren använder olika strategier och metoder för att eleverna ska kunna 

utvecklas. LGR11 nämner just elevers olikheter och behov samt att skolan har ett ansvar 

för att hjälpa alla elever att nå så långt det är möjligt (Skolverket, 2018). Integrering av 

barnlitteratur skulle därför kunna vara en metod av många att använda sig av för att få 

elever att utvecklas inom matematikämnet.  

 

En handbok för superhjältar (2017) är ett exempel på barnlitteratur och gestalt som 

använts i studien. Eleverna i klassen där undersökningar gjorts känner till Lisa sedan 

tidigare och kan göra personliga kopplingar till henne. Hon går i skolan, tänker klurigt 

och ger sig aldrig. Vi har sedan i framtagna matematikhäften lagt till att hon handlar, 

bakar, räknar, mäter och väger och då får eleverna hjälpa henne med det, se Bilaga I och 

III. Då eleverna känner till gestalterna får de ett välkänt sammanhang och det enda som 

blir nytt för dem är det matematiska innehållet. De kan då göra kopplingar mellan 

matematiken, berättelsen och sina egna erfarenheter och då blir matematiken mer 

konkretiserad och realistisk (Green, Gallagher och Hart, 2017). 

 

3.4 Barnlitteratur och motivation i matematiken 

Motivation delas ofta in i inre och yttre motivation, där inre motivation är kopplad till 

känslan av meningsfullhet och att kunna påverka situationen, yttre motivation handlar 

istället om belöningar såsom betyg och beröm (Muhrman & Samuelsson, 2018). Studier 

visar att motivation spelar en stor roll i hur elever klarar matematikundervisningen och 

att motivationen ofta avtar redan i 10-12 årsåldern. Förklaringen anses vara att 

innehållet i undervisningen blir för abstrakt och att verklighetsanknytningen tas bort i 

uppgifterna (Muhrman & Samuelsson, 2018). 
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Kinniburgh och Byrd (2008) skriver att integrering av barnlitteratur i 

matematikundervisningen kan vara motiverande för elever. Författarna menar att 

litteraturen engagerar eleverna och får dem att koppla samman matematiken och 

verkliga livet, matematiken blir på så vis inte isolerat till ett visst ämne. Böckerna gör 

att det abstrakta blir konkret och barnlitteraturen kan även engagera elever som känner 

ångest för matematikämnet och få dem bli mer välvilligt inställda till ämnet 

(Kinniburgh & Byrd, 2008). Även Shatzer (2008) beskriver att barnlitteraturen 

motiverar elever att lära sig då de får ett meningsfullt sammanhang kopplat till egna 

erfarenheter, det meningsfulla sammanhanget kan dock se olika ut för olika elever, 

beroende på elevernas bakgrund och intressen. McKeney och Foley (2013) visar genom 

projektet “Better Mathematics through Literacy”  (BMTL) att berättelser kan skapa en 

tydlig struktur som ger mening och sammanhang som känns relevant för eleverna vilket 

i sin tur kan påverka elevernas motivation. Projektet belyser vikten av att använda sig av 

barnlitteratur i matematiken i förskoleklass till årskurs 5 (McKeney & Foley, 2013).  

 

I Meyer Rogers, Coopers, Nesmiths och Purdum-Cassidys (2015) studie såg man att 

eleverna var mer fokuserade på uppgifterna de fick samt på att lösa 

matematikuppgifterna som var kopplade till barnlitteratur. De visade intresse och 

nyfikenhet för uppgifterna vilket i studien tolkades som att eleverna var mer 

motiverade. Detta gällde särskilt för problem som är kopplade till, för eleven, välkända 

sammanhang. 

 

Shatzer (2008) menar att elevernas motivation kan påverkas om de anser att 

undervisningen är rolig och då engagerar de sig mer vilket vi tror att lärare kan uppnå 

genom att använda barnlitteratur som medierande redskap i undervisningen. Att 

använda sig av barnlitteratur kan således påverka motivationen hos elever, dock 

poängterar Kinniburgh och Byrd (2008) att det är viktigt att läraren  har ett syfte och 

tanke med boken som väljs och att den passar eleverna för att kunna användas på ett 

underlättande och motiverande sätt. 
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4 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel beskrivs vilket teoretiskt ramverk den empiriska studien utgår från och 

varför. Här beskrivs dessutom olika relevanta begrepp och teorier som den empiriska 

studien bygger på. Först beskrivs Freudenthals (1991) teori Realistic mathematics 

education [RME], teorin handlar om vikten av realistisk matematik. Därefter beskrivs 

Self determination theory som är en teori som bland annat beskriver hur motivation kan 

hjälpa elever att förstå och bli mer engagerade i sitt lärande (Ryan & Deci, 2000). 

Slutligen beskrivs Vygotskijs begrepp mediering och medierande redskap utifrån Säljös 

(2014) tankar samt hur detta begrepp är relevant för studien. 

 

4.1 Realistic mathematics education [RME] 

Det teoretiska ramverket som används i denna empiriska studie är bland annat, realistic 

mathematics education vilket i studien benämns som RME. Den tyske matematikern 

Freudenthal (1991) vilken är föregångaren till RME förklarar att matematiken behöver 

sättas i ett realistiskt sammanhang för eleverna, som är kopplat till deras verklighet. Det 

abstrakta behöver förklaras på ett konkret sätt och sättas i ett sammanhang eleverna 

förstår och kan hantera, vilket skulle kunna göras med barnlitteratur. 

Matematikförståelsen utvecklas utifrån RME ur elevernas egna tankar och resonemang 

och undervisningen behöver kopplas till för eleverna realistiska sammanhang och 

uppgifter (Freudenthal, 1991). Webb, Kooij & Geist, (2011) beskriver att RME bland 

annat handlar om att undervisningen byggs på och trappas upp allt eftersom elevernas 

förståelse ökar. Eleverna kan börja med konkreta uppgifter då de arbetar med 

exempelvis bilder, klossar eller annat relevant material för att sedan kunna utveckla 

förståelsen för de abstrakta uppgifterna, se bild nedan (Webb, Kooij & Geist, 2011). 

 
Bild 1: Bild på representationer framtagen av Anna och Izabelle, med inspiration från 

”Iceberg for fractions” (Webb, Kooij & Geist, 2011). Bilderna i triangeln är från 

pixabay.com där bilderna är upphovsrättsfria. 

 

Bilden ovan visar hur lärandet kan ske utifrån RME, längst ner är konkreta föremål som 

pengar och barnböcker, saker eleverna känner till. Därefter blir innehållet lite mer 

abstrakt med bilder, i detta fall på glass, för att sedan bli än mer abstrakt med enbart 

matematiskt uttryck vilket är det som är över ytan och som eleverna enligt 

kunskapskraven ska kunna.  

 

Användningen av barnlitteratur i matematikundervisningen är i detta fall tänkt att 

underlätta elevernas förståelse då litteraturen redan är känd för eleverna och ger dem ett 
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välkänt sammanhang. Uppgifterna bygger sedan vidare på innehållet i själva litteraturen 

och ett område som känns bekant för eleverna. Eleverna kan därefter tillsammans och 

enskilt resonera utifrån egna tankar vilket Webb, Kooij och Geist (2011) anser vara 

viktigt för elevernas utveckling. Barnlitteraturen blir en grund som i botten av bild 1, 

precis som olika konkreta material såsom pengar med mera skulle kunna vara. 

Matematikuppgiften skulle utifrån bild 1, kunna handla om att gestalten Lisa har så 

mycket pengar som bilden visar och ska gå och köpa glass för pengarna. Räcker 

pengarna då? Efter hand som läraren och eleverna arbetar på detta sätt kan 

undervisningen bli mer abstrakt, som det blir högre upp i modellen, se Bild 1, för att 

slutligen ha gett eleverna tillräckligt med förståelse för att kunna behärska de 

matematiska uttrycken (Webb, Kooij & Geist, 2011).  

 

4.2 Self determination theory [SDT] 

Ryan och Deci (2000) beskriver teorin self determination theory som vi i studien 

kommer benämna som SDT. SDT handlar om både inre och yttre motivation samt 

vikten av att inte förenkla dessa två begrepp, de hänger ihop och påverkar således 

varandra. Det är tre delar som lyfts fram centralt i SDT, känsla av kompetens, 

självbestämmande och social meningsfullhet. Utifrån denna teori kan lärare påverka 

elevers motivation genom både undervisning och lärmiljö. Lärmiljöer som uppfyller en 

känsla av kompetens, självbestämmande och social meningsfullhet kan påverka 

elevernas motivation att lära sig (Ryan & Deci, 2000).  

 

Lohbeck (2016) beskriver också SDT och att en hög inre motivation kan påverka 

elevernas engagemang och att eleverna tycker att det är roligt att arbeta med olika 

uppgifter. Även Koca (2016) beskriver detta och förklarar vidare att studier visar att 

elever som känner inre motivation känner tillfredsställelse och en känsla av prestation 

av att lösa själva uppgiften, vilket gör dem motiverade. Författaren förklarar också att 

elever kan ha yttre drivkrafter och motiveras då exempelvis av belöningar eller beröm 

av läraren. Koca (2016) visar också på relationen mellan kompetens, tron på sig själv 

och förväntningar då elever som tror att de kan, också lyckas bättre på liknande 

uppgifter i framtiden. Känsla av kompetens är en del i SDT och här visar studier att 

lärare har en stor roll för att elever ska känna sig kompetenta. Vidare beskriver 

författaren vikten av en god relation mellan lärare och elev även detta för att eleverna 

ska känna sig kompetenta men också för att nå självbestämmande som är ytterligare en 

del i SDT (Koca, 2016). 

 

Utifrån RME (Webb, Kooij & Geist, 2011) och SDT (Ryan & Deci, 2000) skulle 

läraren genom att integrera barnlitteratur i matematikundervisningen kunna göra 

undervisningen mer konkret och realistisk vilket i sin tur kan göra det roligare och då 

påverka elevernas motivation. Om en sådan lärmiljö uppfylls kan eleverna få en god 

grupptillhörighet och känna sig kompetenta vilket också kan öka motivationen utifrån 

SDT (Ryan & Deci, 2000). 

 

4.3 Mediering och medierande redskap 

Vygotsky (1994) beskriver att människor tänker i omvägar för att kunna uppleva 

omvärlden och att det sker med hjälp av medierande redskap. Säljö (2014) beskriver 

vidare Vygotskijs tankar om mediering och sammanfattar det som att människan 

använder sig av kulturella redskap, i social samverkan för att förstå sin omgivning. Han 

förklarar vidare att mediering kan ses som en samverkan mellan människor och 
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artefakter, det vill säga, saker. Kunskap kan inte ses som enbart teoretisk eller praktisk 

utan lärandet sker i ett samspel mellan dessa. Det är således med hjälp av verktygen som 

finns i vår kultur som vi förstår vår omvärld och det är genom dessa vi tar till oss ny 

kunskap. Integreringen av barnlitteratur i undervisningen blir i detta fall en form av 

mediering där barnböckerna är de medierande redskap som används för att eleverna ska 

förstå matematiken (Säljö, 2014). 

 

 

 

Bild 2: Barnlitteratur som medierande redskap, figur framtagen av Anna och Izabelle, 

med inspiration från Vygotsky (1994). 

 

Bilden ovan visar medieringens princip kopplat till barnlitteratur som medierande 

redskap och den är framtagen med inspiration från Vygotskijs triangel om medieringens 

princip. Den visar att människor inte reagerar direkt på olika stimuli utan tänker också 

med hjälp av medierande redskap, såsom till exempel barnlitteratur, för att få en respons 

alltså ett lärande (Säljö, 2014). 

 
 

 

 

 

  

 

Stimulus  

 

Medierande redskap 
(Barnlitteratur, superhjälten 

Lisa eller Pettson och 

Findus). 

 

Respons 
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5 Metod 
Följande kapitel beskriver de metoder, såsom observationer av lektioner, enkäter, 

intervjuer och matematikhäften vi använt för att samla in underlag till den empiriska 

studien. I kapitlet beskrivs dessutom urvalsmetod, analys, etiska principer och studiens 

tillförlitlighet. 

 

5.1 Urval 

Respondenterna i denna empiriska studie är elever i årskurs 2 på två olika skolor i södra 

Sverige samt förskoleklasselever på en av skolorna. Vi valde att ha elever från två olika 

skolor för att få ett bredare underlag. Skolorna valdes genom tidigare kontakter samt 

utifrån bekvämlighetsurval (Denscombe, 2017). Vid tre av undersökningstillfällena 

observerades samtliga elever under lektionen. Vilka elever som skulle intervjuas utsågs 

i samförstånd med ansvarig klasslärare och utifrån hur klassläraren bedömde elevernas 

olika kunskapsnivåer. Enkäten besvarades av två olika klasser i årskurs 2, detta för att få 

ett så brett underlag som möjligt. 

  

5.2 Datainsamlingsmetod 

Metoder som använts i denna studie är observation, intervju, enkät och analys av 

elevsvar. Metoden observation valdes för att samla in olika data där vi fokuserade på 

elevernas perspektiv och interaktion, vi använde oss således av kvalitativ observation 

samt av on-off observation (Johansson & Svedner, 2010). Vid observationerna använde 

vi oss av fältanteckningar via papper och penna. 

 

Intervjuer användes som metod bland annat för att få elevernas perspektiv på hur de 

känner för att arbeta med barnlitteratur i matematiken, vi var således ute efter elevernas 

synpunkter och värderingar. Utifrån Johanssons och Svedners (2010) beskrivning av 

olika intervjutyper som strukturerad intervju och kvalitativ intervju valde vi att använda 

oss av metoden, kvalitativ intervju. Kvalitativa intervjuer har också fördelen att de kan 

ge resultat som kan användas i vårt kommande yrke som lärare.  Intervjufrågorna och 

intervjuguiden är framtagna med inspiration från McIntosh (2008) samt Johansson och 

Svedner (2010). 

 

Metoden enkät valdes som komplement till observation och intervju för att få alla 

elevernas synpunkter om att arbeta med superhjälten Lisa då det inte fanns möjlighet att 

intervjua alla elever. Tanken var att enkäten skulle kunna ge konkreta, ganska korta 

svar, med fasta svarsalternativ medan intervjun kunde ge mer djupa, kvalitativa svar 

(Johansson och Svedner, 2010). Enkätfrågorna är framtagna utifrån de tre kriterier som 

Denscombe (2017) beskriver som nödvändiga för att enkäter ska kunna användas som 

underlag till forskning. Enkäten är till för att samla in information som kan analyseras, 

den består av en rad frågor där alla som deltar svarar på samma frågor och insamlandet 

av informationen sker direkt från eleverna (Denscombe, 2017).  

 

Det första undersökningstillfället utgick från att analysera elevsvar från de uppgifter 

som genomförts i årskurs 2. Eleverna svarade på frågorna i matematikhäftet, Räkna med 

superhjälten Lisa - Lisa fyller år, se Bilaga I, vilket sedan samlades in och analyserades. 

Det andra undersökningstillfället genomfördes i förskoleklass då en stencil, Räkna med 

Pettson och Findus, se Bilaga II, genomfördes av samtliga elever och sedan samlades in 

och analyserades. Under detta undersökningstillfället observerades också eleverna under 
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lektionens gång för att se huruvida de var delaktiga i lektionen, räckte upp handen och 

svarade på frågor, om de ställde frågor samt hur de genomförde stencilen. 

 

Vid det tredje undersökningstillfället observerades elever i årskurs 2 då de arbetade med 

matematikhäftet Räkna med superhjälten Lisa - Viktiga Lisa, se Bilaga III. Eleverna 

observerades först en och en under tio sekunder och anteckningar gjordes då genom att 

ett streck skrevs i rutan för antingen fokuserad eller ofokuserad. Händelser kopplade till 

ofokuserad skrevs dessutom in i observationsschemat, se Bilaga IV. Därefter 

observerades hela klassen och olika elevbeteenden, så som att de lekte med suddgummi, 

pratade med varandra och så vidare, skrevs in i schemat. Samtliga elever i årskurs 2 

svarade dessutom på en enkät, se Bilaga V, som togs om hand och analyserades. 

Därefter genomfördes intervjuer utifrån intervjuguiden, se Bilaga VI, med 4 olika elever 

där hänsyn togs till elevernas olika kunskapsnivåer inom matematikämnet. Intervjuerna 

analyserades efteråt och var ett komplement till observation och enkät, för att få en 

djupare förståelse för elevernas tankar.   

 

Fjärde undersökningstillfället genomfördes i årskurs 2 och först observerades eleverna 

då de arbetade med matematikhäftet Räkna med Lisa - Lisa fyller år, se Bilaga I. 

Observationen under detta undersökningstillfälle skedde på samma sätt som beskrivits 

ovan. Även här svarade eleverna på enkäten och efteråt genomfördes fyra 

elevintervjuer. 

 

5.3 Genomförande 

I detta kapitel beskrivs hur de olika undersökningarna som har genomförts har gått till. 

Varje genomförd undersökning beskrivs under en egen rubrik, där beskrivs även i 

vilken årskurs undersökningen är genomförd samt hur många elever som deltog. 

 

5.3.1 Räkna med superhjälten Lisa - Lisa fyller år A 

Den första undersökningen som gjordes var Räkna med superhjälten Lisa - Lisa fyller 

år, se Bilaga I. Det är ett häfte med matematikuppgifter som handlar om superhjälten 

Lisa och berör addition, subtraktion och mätning av volym som vi skapat själva utifrån 

en gestalt som är känd för eleverna. I det centrala innehållet för matematik i LGR 11 går 

att utläsa att en del i matematikundervisningen för årskurs 1-3 ska innehålla “De fyra 

räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.” (Skolverket, 

2018:55). Vidare ska eleverna också lära sig  “Jämförelser och uppskattningar av 

matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och 

äldre måttenheter.” (Skolverket, 2018: 56). Matematikhäftet berör delar av detta 

centrala innehåll och blir en del i den ordinarie undervisningen då eleverna lektionerna 

innan arbetat med att mäta längd och vikt. Innan häftet togs fram fördes en diskussion 

med berörda klasslärare angående vilken gestalt som skulle användas. Alla klasserna 

hade nyligen läst om superhjälten Lisa och därför fick häftet handla om henne. Vidare 

fördes en diskussion om vilket matematiskt innehåll häftet skulle behandla och vi kom 

överens om mätning av volym då detta var aktuellt och även skulle beröras i 

matematikboken. 

 

Tre klasser med sammanlagt 67 elever i årskurs 2 deltog i undersökningen. 

Genomförandet av lektionen var likadan i alla tre klasserna. Izabelle och berörda 

klasslärare hade en powerpoint-presentation framför klassen från vilken de läste en 

berättelse om Lisa. Eleverna skulle sedan självständigt svara på frågorna i 

matematikhäftet i samband med att berättelsen lästes. Vi bestämde i samråd med lärarna 
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att eleverna enbart skulle få hjälp med läsning av uppgifterna då syftet var att se hur de 

löste uppgifterna utan hjälp.  

 

Efter lektionen samlades alla häften in och berörd klasslärare fick i uppgift att lägga alla 

häften i två högar utifrån hur de bedömde elevernas kunskapsnivå. De häften från elever 

som läraren bedömde borde klara detta utifrån sin nuvarande kunskapsnivå lades i en 

hög och de häften från elever som inte borde klara det utifrån sin nuvarande 

kunskapsnivå lades i en annan hög. Efter detta rättade vi häftena för att få ett resultat 

och då framförallt kunna titta på och analysera hur det hade gått för de elever som 

klassläraren bedömde inte borde klarat matematikhäftet utifrån sin kunskapsnivå, eller 

de elever i svårigheter i matematik. I denna undersökning var syftet att enbart samla in 

häftena, rätta dem och analysera dem utifrån elevernas svar och kunskapsnivå därför 

behövdes ingen observation och det gjorde inget att klasslärarna höll lektionen i sina 

respektive klasser, istället för att Izabelle skulle hålla dem.  

 

5.3.2 Räkna med Pettson och Findus 

Denna undersökning genomfördes i tre olika förskoleklasser på en och samma skola. 

Innehållet är kopplat till det centrala innehållet i matematik för årskurs 1-3, “Vanliga 

lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.” (Skolverket, 

2018:56).  Lektionerna hölls tillsammans med skolans bibliotekarie som varje vecka har 

en lektion i förskoleklass, så den här lektionen blev som en vanlig del i undervisningen. 

Det matematiska innehållet valdes i samråd med klasslärarna då lägesord var aktuellt, 

gestalterna Pettson och Findus valdes i samråd med bibliotekarien då eleverna gillar 

dessa gestalter. Lektionerna i de olika förskoleklasserna genomfördes på samma sätt och 

det var totalt 47 elever som deltog i undersökningen.. Först lästes Pettson och Findus-

Rävjakten av Sven Nordqvist (1991). Efter att ha läst boken fördes ett resonerande 

samtal om olika matematiska begrepp utifrån figurerna, deras storlek och deras 

placering. Begrepp som berördes var störst och minst, samt olika lägesord såsom i, på, 

under, bakom och framför. Bilder av Pettson, Findus, räven, hönorna, ett träd och två 

hönshus fanns utklippta och laminerade och placerades på olika sätt, se bild 3. Frågorna 

som ställdes var exempelvis “Vilken figur eller föremål är störst/minst?” “Vilken figur 

är störst av räven och Pettson?”. 

  
Bild 3 & 4: Figurernas placering. Foto av Izabelle. 

 

Figurerna som sattes upp på tavlan är de som visas på bild 3. På bild 4 visas förslag på 

hur figurerna kan placeras för att diskutera lägesord. Därefter pratade vi om lägesord 

och vi satte Pettson i trädet och frågade, “Var är Pettson nu?” Sedan satte vi räven 

bakom hönshuset och frågade “Var är räven nu?” osv., se exempel på bild 4. Syftet med 

detta arbetssätt var att undervisningen skulle bli mer konkret med hjälp av figurerna och 

sättas i ett realistiskt sammanhang då eleverna sedan tidigare känner till Pettson och 

Findus. Efter detta sattes ett till hönshus upp på tavlan och en höna placerades under det 

ena hönshuset och två hönor under det andra. Vi ställde då frågan “Är det lika många 



  
 

14 

hönor i varje hönshus nu?” En elev kom fram till tavlan och satte upp fler hönor så att 

det blev lika många. Därefter placerades tre hönor under det ena hönshuset och en under 

det andra, återigen fick en elev komma fram och placera ut hönor för att det skulle bli 

lika många. Se bild 5 och 6.  

 
Bild 5 & 6. Foto av Izabelle. 

 

Bilden till vänster visar utgångsläget. Därefter fick eleverna placera ut så att det blev 

lika många i respektive hönshus, som i bilden till höger, eleverna skulle alltså sätta upp 

en höna till under det vänstra hönshuset. Efter detta fick eleverna varsin stencil som de 

arbetade med självständigt, se Bilaga II. De skulle måla i rätt antal och måla olika 

föremål efter en beskrivning med lägesord. Lektionen avslutades med att vi tittade på en 

film, en tecknad version av Pettson och Findus - Rävjakten. Stencilerna samlades 

därefter in för att analyseras. Syftet med denna undersökning var att se om elevernas 

intresse och motivation för matematiken ökade när barnlitteratur i form av Pettson och 

Findus integrerades i matematikundervisningen. 

 

5.3.3 Räkna med superhjälten Lisa - Viktiga Lisa 

Inför undersökningstillfället som bestod av lektion med arbetshäfte, observation och 

intervjuer tillfrågade klassläraren fyra elever om de kunde tänka sig att bli intervjuade. 

Samtliga elever tackade ja och fick därefter ett missivbrev hemskickat till 

vårdnadshavarna, se Bilaga VII.  

  

Lektionens innehåll samt gestalten Lisa bestämdes i samråd med berörd klasslärare och 

är en del av det centrala innehållet i matematik “De fyra räknesättens egenskaper och 

samband samt användning i olika situationer.” (Skolverket, 2018:55) samt “Jämförelser 

och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid 

med vanliga nutida och äldre måttenheter.” (Skolverket, 2018: 56). Matematikhäftet 

innehöll addition, subtraktion och mätning av vikt. Eleverna hade tidigare arbetat med 

mätning av vikt i matematikboken så de hade viss förkunskap och i samråd med 

klassläraren bestämde vi att arbeta vidare med mätning av vikt för att befästa 

kunskaperna ytterligare.  21 elever deltog i aktiviteten och i klassrummet befann sig 

även elevernas klasslärare samt en elevassistent. Lektionen inleddes med en 

powerpointpresentation där innehållet presenterades för eleverna och de fick samtidigt 

ett häfte med uppgifter utdelade till sig. Efter introduktionen genomfördes de första 

uppgifterna tillsammans i helklass. Eleverna fick därefter arbeta en och en med 

resterande uppgifter. Häftena samlades sedan in för att kunna rättas. Avslutningsvis fick 

samtliga elever svara på en enkät, se Bilaga V, som också samlades in för att analyseras. 

Observationen skedde från en och samma plats under hela lektionen. Efter lektionen 

genomfördes fyra elevintervjuer som spelades in via diktafon och som sedan 

transkriberades och analyserades. 
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5.3.4 Räkna med superhjälten Lisa – Lisa fyller år B 

Inför följande undersökningstillfälle som bestod av lektion med arbetshäfte, observation 

och intervjuer samtalade klassläraren med eleverna och tillfrågade dem om intresse för 

intervju, samtliga elever fick därefter ett missivbrev, se Bilaga VIII, hem. Många elever 

önskade att bli intervjuade och i samråd med klassläraren gjordes ett urval på fyra elever 

som skulle intervjuas.  

Lektionens innehåll samt vilken gestalt som skulle användas bestämdes i samråd med 

klassläraren. Då eleverna tidigare lyssnat på ljudböcker om Superhjälten Lisa och att de 

tycker bra om de böckerna bestämdes att använda Lisa som gestalt. Matematikinnehållet 

kopplades till det centrala innehållet i matematik i LGR 11 där det går att utläsa att en 

del i matematikundervisningen för årskurs 1-3 ska innehålla “De fyra räknesättens 

egenskaper och samband samt användning i olika situationer.” (Skolverket, 2018:55). 

Vidare ska eleverna också lära sig  “Jämförelser och uppskattningar av matematiska 

storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre 

måttenheter.” (Skolverket, 2018: 56). Innehållet bestämdes tillsammans med 

klassläraren och vi kom överens om mätning av volym då det var aktuellt för den 

berörda klassen. 

 

Vid följande undersökningstillfälle deltog 22 elever och undersökningen genomfördes 

på samma sätt som i kapitlet ovan, ”5.3.3 Räkna med superhjälten Lisa – Viktiga Lisa”.  

 

5.4 Analysmetod 

Observationsschemat är framtaget utifrån inspiration från Johansson och Svedners 

(2010) tankar om kvalitativ observation samt on-off observation, se Bilaga IV. 

Observationen gjordes sittandes från en och samma plats i klassrummet. Efter 

observationen gjordes, utifrån vad Fejes och Thornberg (2015) beskriver som en 

kvalitativ analys, en kategorisering för att kunna analysera det som hände i 

klassrummet. Vid on-off observationen var tanken att se vilka elever som gjorde det 

som förväntades av dem, alltså var fokuserade och lyssnade på genomgången. Sedan 

observerades huruvida eleverna arbetade med matematikhäftet som de skulle eller om 

de gjorde andra saker. Under observationen försökte vi också hitta tecken på om de 

tyckte att det var roligt och intressant att arbeta med Pettson och Findus eller med 

superhjälten Lisa. Detta kunde vi bland annat se genom elevernas delaktighet och 

elevernas fokus.  

 

Vid analysen av intervjuerna användes analysmetoden “ad hoc” som Fejes och 

Thornberg (2015) beskriver som en metod som kan användas vid analys av kvalitativ 

data. Det innebär bland annat att hitta olika teman och mönster men också att 

sammanställa olika resultat och synpunkter, för att kunna hitta olika tankar och 

värderingar i intervjun, som är relevant och intressant för studien (Fejes & Thornberg, 

2015). I analysen transkriberades först varje intervju i sin helhet och efter detta 

analyserades de. 

 

Enkätsvaren sammanställdes först för hand, varje fråga var för sig. Sedan lades 

resultatet in i cirkeldiagram för att få en tydlig överblick över resultatet på varje fråga. 

De två sista frågorna där eleverna fick skriva egna svar sammanställdes enbart i 

punktform och utifrån om några svar var återkommande.  

 

Gällande analysen av elevsvar på de olika uppgifterna i matematikhäftet Räkna med 

superhjälten Lisa - Lisa fyller år A så la respektive klasslärare alla häften i två högar, 
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beroende på om de bedömde att eleven borde klara häftet utifrån sin nuvarande 

kunskapsnivå eller ej. Det var främst matematikhäftena från de elever som inte 

bedömdes borde klara det, som analyserades. Analysen gjordes utifrån hur eleverna 

hade svarat på de olika uppgifterna, hur många rätt de hade och vilka uppgifter de hade 

förstått och inte förstått. 

 

5.4.1 Databearbetning 

Vid databearbetningen i alla metoder som använts, observation, intervju, enkät och 

analysering av elevsvar har syftet med analysen varit att hitta kopplingar till motivation 

eller huruvida barnlitteratur integrerat i matematikundervisningen kan främja lärandet 

för eleverna. Olika data ger olika tydliga svar och har därför analyserats på lite olika 

sätt, exempelvis kan en intervju ge djupare svar än en enkät och hänsyn har tagits till 

detta vid analysen. 

 

5.5 Tillförlitlighet 

Johansson och Svedner (2010) beskriver svårigheten med att mäta reliabilitet och att det 

är viktigt att noggrant beskriva hur observationer, intervjuer med mera har genomförts 

vilket vi har utgått från och förklarat på ett utförligt sätt. Då vi är två som har observerat 

kan våra synvinklar vara olika och därmed kan vi uppmärksammat olika saker, dock har 

vi via diskussioner med varandra efteråt och genom observationsschemat haft en grund 

att utgå ifrån.  

 

Resultatens sanning hänger samman med studiens trovärdighet och vi har tillgodosett 

detta genom att öppet och noggrant beskriva urval av datainsamlingar och 

forskningsprocess vilket Fejes och Thornberg (2015) lyfter fram som viktigt för en 

kvalitativ studie. Samtliga undersökningar är beskrivna i detalj för att andra forskare ska 

kunna upprepa dess utförande. Studien är objektiv och vi har under hela studiens gång 

arbetat med att sätta våra personliga värderingar åt sidan. Vi har också arbetat med att 

vara kritiska i vår analys, detta har exempelvis skett med hjälp av andra studenter som 

opponerat på innehållet samt av handledare och examinator. Då undersökningar 

genomförts på två olika skolor har vi även fått fram ett större underlag att utgå ifrån 

vilket kan ge ett mer rättvist resultat.  

 

5.6 Etiska aspekter 

Studien utgår ifrån forskningsrådets anvisningar för forskningsetik som Studien utgår 

ifrån forskningsrådets anvisningar för forskningsetik som Vetenskapsrådet (2017) har 

tagit fram, utifrån informationskravet, skickades missivbrev, se Bilaga VII och VIII, ut i 

samband med de intervjuer som genomfördes. I missivbrevet beskrevs studiens syfte, 

elevernas anonymitet, deras rätt att avbryta intervjun och att namnen efter genomförd 

intervju skulle fingeras. Intervjuer genomfördes därefter enbart med de elever som fått 

ett godkännande av vårdnadshavare genom påskrift av missivbrevet. Intervjuerna var 

frivilliga och om någon elev vars vårdnadshavare godkänt intervjun inte längre velat bli 

intervjuad skulle intervjun ej ha genomförts, vilket är en del av samtyckeskravet. 

Elevernas synpunkter och frågor i samband med intervjuerna besvarades sanningsenligt 

och de upplystes också om att de när som helst kunde avbryta intervjun och sin 

medverkan. Eleverna kommer att få vara anonyma och uppgifterna behandlas enligt 

konfidentialitetskravet. Eleverna upplystes innan intervjun också om att de spelades in 

för att vi skulle kunna komma ihåg allt efteråt, men att inspelningarna kommer att 

destrueras när den empiriska studien är klar. De observationer som gjordes och 
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användes i studien var anonyma och det togs ingen hänsyn till elevens kön. 

Enkätinsamlingarna från klasserna behandlades anonymt och eventuella elevuppgifter 

raderades efter att svaren analyserats.  

 

All information i studien och resultatet är analyserat och framställt på ett öppet och 

tydligt sätt samt presenterat ärligt och korrekt. Resultaten är opartiska och objektiva och 

i de fall innehållet bygger vidare på andra forskares studier presenteras detta på ett 

tydligt sätt där källan anges via referenshantering. Den data som samlades in 

anonymiserades och användes enbart i det syfte som angetts i studien och kommer efter 

att uppsatsen godkänts av examinator och publicerats, att destrueras. 
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6 Resultat och analys 
Resultatet är uppdelat utifrån de två frågeställningarna i denna empiriska studie. 

 

6.1 Hur kan integreringen av barnlitteratur i 

matematikundervisningen främja lärandet i matematik för eleverna? 

Resultatet är kategoriserat och presenteras utifrån rubrikerna Realistiskt och 

meningsfullt sammanhang samt Barnlitteratur som medierande redskap. 

 

6.1.1 Realistiskt och meningsfullt sammanhang 

Klasslärarna i årskurs 2 bedömer att 24 elever av 67 inte bör klara matematikhäftet 

Räkna med Superhjälten Lisa - Lisa fyller år, se Bilaga I, utifrån sin nuvarande 

kunskapsnivå. Resultatet visar att av dessa 24 elever har 12 elever 20 rätt eller fler, se 

diagrammet i Bild 7. En elev uttrycker att Lisa bakar muffins till sitt kalas i 

matematikhäftet, precis som hen brukar göra när hen fyller år, vilket kan ge denna elev 

ett realistiskt och meningsfullt sammanhang för matematiken, i detta fall att mäta 

volym. 

 
Bild 7: Diagrammet visar antal rätt varje elev, av de 24 som bedöms ha svårigheter med häftet, 

hade.  

 

Vid ett annat undersökningstillfälle synliggörs också vikten av realistiskt och socialt 

sammanhang då en elev i årskurs 2 ställer följande fråga till uppgiften om hur mycket 

Lisa väger “Hur gammal är Lisa?”. I intervjun tillfrågas denna elev också hur hen 

tänkte.  

 
Izabelle: Mm. Sen frågade du ju också ”Hur gammal är Lisa?” 

Elev 3: Mm.  

Izabelle: Varför frågade du det? 

Elev 3: För att jag tror att man kan ta reda på hur, om man väger mer eller 

mindre då.  

Izabelle: Mm. Så du tänkte att man väger inte lika mycket om man är olika år.  

Elev 3: Mm. Man väger ju mindre som oss än om man är 37 (Intervju 3A). 

 

En elev i årskurs 2 uppmärksammas särskilt då denna elev, enligt läraren, brukar arbeta 

utanför klassrummet med elevresurs men under vår lektion deltar eleven fullt ut och 

visar både engagemang och intresse utan extra stöd. I matematikhäftet har eleven löst 

additionsuppgifter, som enligt klassläraren är, inom ett högre talområde mot vad hen 

brukar klara av. Hen räknar ut vad 1L mjölk och ett paket ägg kostar, 28+12. I vanliga 
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fall brukar eleven främst räkna inom talområdet upp till 10. Motsatt reaktion visar dock 

en elev som är ofokuserad både vid genomgången samt under resterande del av 

lektionen. Klassläraren får lägga en stor del av sin tid med att hjälpa berörd elev och 

dagens lektion verkar inte ge denna elev ett meningsfullt sammanhang. 

  

I en av intervjuerna beskriver eleven att hen tycker bäst om när de får väga ett limstift 

och en sax med händerna. Eleven tycker att lektionen är bra och den största skillnaden 

mellan en vanlig matematiklektion och den här lektionen menade eleven är  
Elev 1: Liksom det handlar om Lisa och det gör det inte i matematikboken. Där 

är det Lisa som väger sin mormor (pekar på häftet) och det gör vi inte i 

matematikboken (Intervju 1A).  

På uppgiften där eleven ska fylla i vad en myra väger, jämför eleven med ett 

mjölkpaket. Eleven vet att ett mjölkpaket väger 1kg och menar då att myran måste väga 

jättemycket mindre och svarar därför gram. Eleven kan se matematiken i ett realistiskt 

och meningsfullt sammanhang när hen jämför med ett mjölkpaket, vilket kan hjälpa 

hen.  

 

På frågan “Hur förstår du uppgifterna om Lisa om du jämför med matematikboken?” 

svarar mer än 50% av eleverna att de förstår uppgifterna om Lisa lättare än uppgifterna i 

matematikboken. 

 
Bild 9 

Den ena av de två frågorna i enkäten där eleverna fick svara fritt var “Hur lär du dig 

bäst matematik?” 10 elever av 43 svarade att de lär sig bäst genom att arbeta själva i 

matematikboken och 11 av 43 elever svarade att de inte vet hur de lär sig matematik 

bäst. 
 

Analys 

Lyckas dessa elever då bättre när barnlitteratur under lektionen integreras? Många av 

eleverna gör det, detta baseras bland annat på att eleverna löst vissa uppgifter som de till 

exempel inte brukar klara av i matematikboken samt att vissa elever som inte brukar 

slutföra uppgifter slutför hela häftet, vilket skulle kunna ses som att dessa elevers 

lärande har främjats. Vissa elever som tidigare inte förstått begreppen liter och deciliter 

och omvandlingen där emellan, löser dessutom dessa uppgifter i matematikhäftet om 

Lisa. Lektionen kan utifrån elevernas synsätt upplevas mer realistisk och ge dem ett 

meningsfullt sammanhang då de gillar gestalten Lisa och är bekant med henne, vilket 

också gör att en lärmiljö som främjar elevernas lärande kan skapas (Webb, Kooij & 

Geist, 2011).  

 

Eleven som ställer frågan om hur mycket Lisa väger, gör en koppling till verkliga livet, 

egna erfarenheter och att man utifrån olika åldrar väger olika mycket. Det kan ses som 

att uppgifter kopplat till elevnära situationer gör att innehållet blir konkret och att 
eleverna får mer förståelse för dess innehåll (Webb, Kooij & Geist, 2011). Vid tillfället 

där en elev deltar fullt ut och räknar högre tal än vanligt och som i vanliga fall brukar 

arbeta med en resurs utanför klassrummet, uttrycker hen verbalt att uppgifterna känns 
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roliga och hen känns motiverad och engagerad i undervisningen. Det kan utifrån Webbs, 

Kooijs och Geists (2011) beskrivning om RME bero på att matematiken sätts i ett 

sammanhang som, då superhjälten Lisa integreras, känns meningsfullt för eleven. Den 

elev som visar på okoncentration och oengagemang kan sakna förförståelse för gestalten 

i matematikhäftet och kanske inte heller känner samma koppling mellan innehållet och 

sina egna erfarenheter som ovanstående elev. Innehållet skapar därför varken 

motivation eller sammanhang, för denna elev, vilket krävs för att känna sig trygg i 

lärandesituationer (Ryan & Deci, 2000). 

 

I en intervju berättar en av eleverna att det hen gillar mest var när hen får väga saker i 

händerna, alltså när eleven får arbeta praktiskt och konkret, vilket också framhävs som 

en viktig grund i RME, se Bild I.  Eleven får också koppla matematiken till sig själv och 

sin värld, när hen börjar jämföra en myra och ett mjölkpaket, eleven sätter då 

matematiken i ett meningsfullt sammanhang (Webb, Kooij & Geist, 2011). 

 

Enkäten visar att mer än hälften av eleverna tycker att arbetsuppgifter kopplade till Lisa 

är lättare att förstå vilket kan bero på att undervisningen sätts i ett sammanhang som är 

meningsfullt och realistisk för eleverna. De elever som svarar ingen skillnad verkar 

dock inte tycka att sammanhanget blir mer realistiskt och meningsfullt (Webb, Kooij & 

Geist, 2011). Utifrån den öppna frågan på enkäten kan vi se att 10 av 43 elever lär sig 

bäst när de räknar i matematikboken. Detta kan bero på att de ser matematikboken som 

en trygg situation där de vet vad som förväntas av dem, vilket kan stödja eleverna och 

främja deras lärande. Det kan vara så att integrering av barnlitteratur i 

matematikundervisningen inte alls behövs, eller hjälper, för dessa elever. Det är 11 av 

43 elever som svarar att de inte vet hur de lär sig bäst, därför är det viktigt att läraren 

varierar undervisningen för att dessa elever ska få hitta sitt sätt att lära sig bäst. Detta 

skulle läraren kunna göra genom att integrera barnlitteratur i matematikundervisningen 

exempelvis för att ge dessa elever ett sammanhang de känner igen och därmed 

underlätta deras lärande (Ryan & Deci, 2000). 

 

6.1.2 Barnlitteratur som medierande redskap 

Under ett undersökningstillfälle i årskurs 2 är det under introduktionen elever som 

utbrister: “Ja, vad roligt!”, “Åh! De böckerna har vi läst, eller ja lyssnat på.”, “Det finns 

många böcker som handlar om Lisa.”, “Ska vi räkna matte med Lisa?”.  Flera 

elevintervjuer visar också att integrering av barnlitteratur och superhjälten Lisa skapar 

ett engagemang och glädje för innehållet då eleverna uttrycker:  
Elev 2: För att det är Lisa och då blir det lite roligare (Intervju 2 B).  

Följdfrågan som handlar om varför det är roligare säger eleverna:  
Elev 2: För att jag har läst boken (Intervju 2B).   

Elev 3: Att det handlade om hennes födelsedag och att man typ hjälpte henne på 

hennes födelsedag (Intervju 3B).  

Anna: Hur kändes det att jobba med uppgifterna om Lisa? 

Elev 4: Jätteroligt. 

Anna: Vad var det som var roligt. 

Elev 4: em, det var ju att man fick jobba med Lisa och vi har ju läst om henne 

eller lyssnat på bland annat ljudböcker och att man fick göra så många saker 

som vi har jobbat med förut men som vi inte jobbar så mycket med längre 

(Intervju, 4B).  

 

I en av intervjuerna berättar eleven om en av uppgifterna, där man ska skriva vad man 

tycker Lisa ska väga, på en vanlig badrumsvåg eller en köksvåg, och lista tre olika 
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saker. Eleven tycker att Lisa ska väga sin superhjältedräkt, sina hamstrar och 

hamsterburen (Intervju 4A). 
Izabelle: Mm. Här hade du ju skrivit vad hon skulle väga för någonting. Då har 

du skrivit att hon ska väga sin superhjältedräkt, sina hamstrar och sin 

hamsterbur. Hur kom du på de sakerna? 

Elev 4: Jag tänkte såhär på film, eller jag tänkte såhär på boken. 

Izabelle: Mm. Det var ju superbra saker. Det är ju rätt bra för en superhjälte att 

veta vad dräkten väger tänker jag. (Intervju 4A). 

 

Analys 

Sett till intervjun där eleven berättar vad hen tycker att Lisa ska väga för olika föremål 

kan man tydligt se att hen kopplat den uppgiften till gestalten Lisa. Hen har angett tre 

saker som Lisa har i berättelsen och kopplat svaret till gestalten och således inte till sig 

själv, som är en central del i RME (Webb, Kooij & Geists, 2011). Därmed syns 

barnlitteratur som medierande redskap, som Säljö (2014) beskriver, i detta exempel. 

 

Utifrån Webb, Kooij och Geists (2011) tankar om RME kan eleven som nämner att 

innehållet är roligt, för att Lisa fyller år, bero på att eleven gör kopplingar till sin egen 

verklighet, att själv fylla år, och det kan dessutom medföra att eleven tycker att 

innehållet blir realistiskt och engagerande. Det kan också bero på att det matematiska 

innehållet konkretiseras med hjälp av gestalten Lisa, som ett medierande redskap. 

Vidare nämner några elever att de läst böckerna om Lisa och att det är roligt att få jobba 

med henne, för dessa elever kan barnlitteraturen också ses som ett medierande redskap 

in i matematiken (Säljö, 2014).  

 

Elevernas kommentarer under lektionen visar på att dessa elever känner till gestalten 

superhjälten Lisa och deras nyfikenhet visas. En del i RME är vikten av att eleverna kan 

göra egna kopplingar till verkligheten samt att sammanhanget känns meningsfullt för att 

främja lärandet (Freudenthal, 1991). För dessa elever görs detta genom att använda 

berättelsen om superhjälten Lisa som ett medierande redskap i 

matematikundervisningen, där matematiken eleverna ska lära sig synliggörs och 

förtydligas genom barnlitteratur (Säljö, 2014). 

 

6.2 Hur kan elevernas motivation påverkas genom att integrera 

barnlitteratur i matematikundervisningen? 

I resultatet från de undersökningar som genomförts kan vi urskilja tre olika kategorier, 

Social meningsfullhet, Känsla av kompetens och Självbestämmande. 

 

6.2.1 Social meningsfullhet 

En förskoleklasselev börjar räkna hönor högt och tydligt från en av bilderna i boken, 

detta sker när eleverna sitter i en ring på golvet. Läsningen avbryts då och alla räknar 

tillsammans hur många hönor det är på bilden, innan högläsningen fortsätter.   

 

Ett par elever i årskurs 2 startar en diskussion om vad som väger mest, en sax eller en 

penna. De samtalar med varandra och gör olika jämförelser utifrån matematiska begrepp 

såsom mer, mindre, lättare och tyngre. 

 

Analys 

För förskoleklasseleven som helt plötsligt börjar räkna hönorna på bilden under 

högläsningen kan lärmiljön ha bidragit till att hen känner att undervisningen är i ett 
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meningsfullt sammanhang och således känner hen en social meningsfullhet under 

lektionen, vilket kan påverka elevens motivation för att lära sig (Ryan & Deci, 2000). 

Eleven visar förståelse för taluppfattning och förmåga för att ange antal vilket är en del 

av det centrala innehållet i matematik “Naturliga tal och deras egenskaper samt hur 

talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.” 

(Skolverket, 2018:55) 

 

Uppgifterna i häftet med Lisa är kopplade till, för eleverna, elevnära sammanhang vilket 

skapar både diskussioner men också konkreta tillfällen då eleverna får använda sig av 

både kroppen och konkret material för att förstå. Innehållet i matematikhäftet bjuder in 

till diskussioner och samtal under lektionens gång, om såväl Lisa som om det 

matematiska innehållet. Detta leder till att eleverna kan känna en social tillhörighet 

vilket Koca (2016) och Lohbeck (2016) menar kan öka elevernas motivation och 

således deras engagemang. Ökad motivation och engagemang kan också leda till att 

lärandet i dessa situationer främjas, utifrån tankarna om SDT (Ryan & Deci, 2000).  

 

6.2.2 Känsla av kompetens 

En förskoleklasselev som oftast, enligt läraren, lämnar klassrummet då hen tröttnar och 

inte brukar vilja vara delaktig i undervisningen stannar kvar under hela lektionen. 

Eleven är något skeptisk när lektionen precis börjar men hen gillar att lyssna på 

högläsning vilket också visar sig genom att hen hänger med. Eleven är också högst 

delaktig, räcker upp handen och är framme vid tavlan och placerar de olika figurerna 

efter olika matematiska lägesord. En annan förskoleklasselev räcker under tiden vi 

arbetar med att sätta upp lika många hönor i varje hönshus upp handen. Eleven 

säger  “Men, om man sätter ett plus där vid hönorna blir det ju ett mattetal”. Vi pratar 

om vad eleven menar och kom fram till det som visas nedan på Bild 9. Diskussionen 

leder således in på att vi börjar prata om tal och hur det blir om man sätter ihop dem 

tillsammans. 

  
Bild 10: Matematiktalet på tavlan. Foto av Izabelle. 

 

En elev utbrister under en av lektionerna “Jag är så dålig på detta”. Efter detta får eleven 

klossar av klassläraren för att få ytterligare hjälp. Två elever fick efter detta konkret 

material av klassläraren i form av klossar.  

 

I en av intervjuerna med en årskurs 2 elev frågar vi eleven hur hen tycker att det känns 

att arbeta med matematik med Lisa och eleven svarar  
Elev 1: Bra! Jag tycker att det är lite lättare ibland (Intervju 1A). 

Det var bland annat för att hen känner till Lisa och för att det var enklare tal än i 

matematikboken. Vidare berättar eleven att det hen tycker minst om med matematik är 

när hen inte kan och när hen inte förstår. Eleven får frågan om vad det är hen inte gillar 

med detta och svarar då:  



  
 

23 

Elev 1: När jag inte kan talen och behöver räcka upp handen och jag inte fattar 

det. Nämen, liksom då förstår jag ju inte talet själv och då behöver jag liksom 

hjälp. Det tycker inte jag om så mycket. (Intervju 1A). 

 

I en annan av intervjuerna beskriver eleven att hens favoritämne är matematik och vi 

frågar då vidare. 
Izabelle: Mm. Men är det något du inte tycker om med matte? 

Elev 4: Hm. Det är nog, det är inte så kul att jobba i matteboken. 

Izabelle: Inte? 

Elev 4: Nae. Men alltså, nej men såhär när man inte förstår hur man ska göra. 

Izabelle: Är det tråkigt då? 

Elev 4: Ah, lite. Mm. (Intervju 4A). 

 

Analys 

Ryan & Deci (2000)  beskriver SDT som bland annat handlar om vikten och känslan av 

kompetens och social tillhörighet. Utifrån förskoleklasseleven som brukar lämna 

klassrummet, kan eleven under lektionen känna sig motiverad av arbetssättet och väljer 

därför att stanna kvar. Lektionen kan för eleven uppfylla en känsla av kompetens då hen 

gillar högläsning och känner igen gestalterna Pettson och Findus, hen visar förståelse 

för begreppet lika många dvs. visar på kompetens inom matematiken. Hen visar också 

förståelse för lägesord då hen är framme och flyttar Pettson och Findus på tavlan, vilket 

är en del av det centrala innehållet i matematik “Vanliga lägesord för att beskriva 

föremåls och objekts läge i rummet” (Skolverket, 2018:56). Hen verkar känna sig trygg 

och lärandesituationen kan då stödja och påverka hens motivation (Ryan & Deci, 2000). 

Eleven som tycker att det skulle sättas upp ett plus på tavlan, så det blev ett 

matematiktal, kan utifrån SDTs tankar om lärmiljön känna sig kompetent då 

matematiken ingår i ett, för eleven, välkänt sammanhang. Eleven förstår begreppet, lika 

många, och ser ett samband i att hen kan räkna ihop hönorna från båda hönshusen, 

vilket utifrån dessa tankar kan leda till att eleven känner sig mer motiverad (Ryan & 

Deci, 2000). Även här visar eleven på förståelse för det matematiska innehållet, en del i 

det centrala innehållet i matematik är “Matematiska likheter och likhetstecknets 

betydelse.” (Skolverket, 2018:55), vilket hen visar förståelse för när hen föreslår att vi 

ska skriva dit plus och likamed så det blir ett matematiktal. 

 

Eleven som utbrister “Jag är så dålig på detta”, visar inte på en känsla av kompetens för 

det matematiska innehållet under lektionen. För att hjälpa eleven att känna sig 

kompetent räcker det inte med att använda gestalten Lisa, utan utifrån RME behöver 

eleven ytterligare hjälp att få det abstrakta matematiska innehållet förklarat konkret. 

Enligt modellen, Bild 1, behöver innehållet först konkretiseras, därför får eleven klossar 

till sin hjälp (Webb, Kooij & Geist, 2011).  

 

Utifrån eleven i årskurs 2 och svaren i intervjun går att utläsa att hen tycker matematik 

är roligt när hen känner att hen kan och förstår. Matematiken upplevs inte rolig när hen 

känner att hen behöver räcka upp handen och be om hjälp och inte förstår uppgifterna. 

Med utgångspunkt i SDT där en av de tre centrala delarna är känsla av kompetens så är 

detta inte så konstigt. När eleven känner att hen inte förstår matematiken, inte kan och 

behöver hjälp känner eleven sig inte kompetent inom matematik och då heller inte 

motiverad (Ryan & Deci, 2000). Koca (2016) framhäver vikten av att uppgifter inte ska 

vara för svåra för att eleverna ska kunna känna sig kompetenta och få en högre 

motivation. I detta fall är uppgifterna enligt eleven inte för svåra, vilket är bra för just 

denna elev då hen gillar när hen kan och tycker det är jobbigt när hen behöver be om 

hjälp. Dock får inte uppgifterna vara enbart lätta och sedan förbli lätta hela tiden, för då 
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utvecklas inte eleverna. Tanken med RME är att undervisningen ska byggas på och 

matematiken utvecklas efter hand, ju högre upp man kommer desto mer abstrakt blir 

matematiken, se Bild 1. Detta uppnås dock inte om eleverna uppfattar uppgifterna lätta 

hela tiden, vilket Elev 1 till viss del gjorde. Just denna elev når vi fram till genom 

matematikhäftet om Lisa då hen tycker det känns lättare och att hen har behov av att 

känna att hen kan för att tycka det är roligt och då bli motiverad (Webb, Kooij & Geist, 

2011).  

 

Utifrån intervjun med eleven som har matematik som favoritämne men inte tycker om 

att arbeta i matematikboken syns vikten av att variera undervisningen. Eleven framhäver 

också att hen tycker att matematik är tråkigt när det blir för svårt. Eleven i fråga kan 

således vara i behov av att känna en känsla av kompetens för att tycka att matematik är 

roligt och därför bli motiverad att lära sig (Ryan & Deci, 2000). 

 

6.2.3 Självbestämmande 

Utifrån enkäten visar resultatet på frågan om eleverna tycker om matematik att 39 % av 

eleverna svarar ibland.  

 
Bild 11 

 

En elev nämner i intervjun att favoritämnet är svenska och att dagens lektion då eleven 

får räkna matematik med Lisa är rolig.  
Elev 2: Roligt för det är ju Lisa från en bok (Intervju 2B). 

   

Några elever börjar diskutera en uppgift i matematikhäftet, men kort därefter säger en 

av eleverna “ Nu får du grunna lite på det, nu tänker jag inte hjälpa dig mer.”. Eleven 

uttrycker både genom tal och kroppsspråk att hen inte längre vill samarbeta utan istället 

vill arbeta ensam.  

  

Analys 

Enkäten visar att 39 % av eleverna gillar matematik ibland, detta skulle kunna bero på 

att de gillar matematik beroende på hur undervisningen är upplagd. Utifrån Ryan och 

Decis (2000) teori, SDT, kan det bero på att elever lär sig på olika sätt exempelvis 

beroende på deras bakgrund och intressen. Därför krävs att läraren vet hur de olika 

eleverna lär sig och varierar undervisningen. Många elever lär sig lättare och blir 

motiverade om matematiken är i ett, för dem, realistiskt och meningsfullt sammanhang 

vilket skulle kunna uppnås med barnlitteratur. För att eleverna ska känna 

självbestämmande kan en fördel vara om de får vara med och bestämma vilka gestalter 

som ska användas, eller om läraren väljer gestalter som hen vet att eleverna gillar och 

kopplar undervisningen till deras intressen. Nämnvärt kan dock vara att det kan vara 

svårt att nå ut till alla elevers intresse på en och samma gång, därav nämns vikten av att 

variera undervisningen (Ryan & Deci, 2000).  
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Upplägget med barnlitteratur i undervisningen kan utifrån SDT skapa en känsla av 

självbestämmande hos eleven som anger att svenska är favoritämnet, då eleven indirekt 

kan känna att hen även arbetar med svenska vid lektionstillfället (Ryan & Deci, 2000). 

Ryan & Deci (2000) beskriver vikten av motivation för att kunna lära sig saker och 

integreringen av barnlitteratur kan på så vis ha påverkat eleven att även tycka om 

matematikhäftet och lösa det.  

 

För de elever som inte vill samarbeta utan istället vill arbeta ensamma uppnås kanske 

inte social tillhörighet, som kan öka motivationen. Detta kan utifrån Ryan & Decis 

(2000) teori om SDT bero på att eleven i detta fall inte känner ett självbestämmande och 

inte heller blir motiverad av att samarbeta. 

 

6.3 Resultatsammanfattning 

Resultaten visar på att integrering av barnlitteratur i matematikundervisningen kan 

medföra att elever känner social meningsfullhet, känsla av kompetens och 

självbestämmande vilket kan påverka motivationen och därför främja elevernas lärande, 

utifrån SDT. För de elever som inte uppvisar dessa delar kan integreringen sakna 

meningsfullhet och främjar därmed inte elevernas lärande (Ryan & Deci, 2000). 

 

Under en del av lektionerna förklaras det abstrakta på ett konkret sätt, till exempel 

genom att använda figurer och flytta dem, som i bilderna 3-6, och vid någon av 

lektionerna får eleverna ut klossar som stöd. Utifrån Webb, Kooij och Geist (2011) är 

det viktigt att matematiken först är konkret för att hjälpa eleverna att förklara det 

abstrakta. I detta fall används konkreta gestalter som Pettson och Findus, superhjälten 
Lisa, konkreta figurer som går att ta på och flytta runt framme på tavlan samt klossar. 

Undervisning som är uppbyggd på detta vis kan också hjälpa eleverna att känna social 

meningsfullhet, kompetens och sjävbestämmande, vilket kan påverka deras motivation 

(Webb & Kooij, 2011).  

 

Eleverna som under en lektion genomför hela häftet, trots att de i vanliga fall inte brukar 

slutföra uppgifter har genom arbetssättet en högre motivation. De visar på engagemang 

och tycker det är roligt att arbeta med superhjälten Lisa. Utifrån såväl RME och SDT så 

skulle alltså barnlitteratur som medierande redskap i matematikundervisningen kunna 

påverka elevers motivation och få eleverna att lyckas bättre, som elever gjort i detta fall 

(Ryan & Deci, 2000).  

 

För att arbeta med matematik utifrån RME och SDT behöver lärare således inte använda 

sig av just barnlitteratur. Här kan också ingå klossar, väga med händerna, hoppa olika 

antal steg med mera. Men att använda barnlitteratur och exempelvis berättelsen om 

superhjälten Lisa som medierande redskap i matematikundervisningen kan utifrån 

denna empiriska studie vara ett sätt att arbeta med matematiken för att kunna främja 

lärandet hos eleverna (Webb, Kooij & Geist, 2011). 
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7 Diskussion 
I kapitlet följer en diskussion av den empiriska studien, den är uppdelad utifrån 

Metoddiskussion och Resultatdisskussion. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Den empiriska studien är gjord med olika empiriska undersökningsmetoder då vi ansåg 

att vissa av dem kompletterade varandra. Då vi använde både observation och intervju 

kunde vi få elevernas handlande i olika situationer under lektionen samt elevernas 

synpunkter under intervjun. Enkäten valdes som ytterligare en metod för att nå ut till 

alla elever då inte alla elever kunde intervjuas och det kan ha varit situationer som 

missats under observationen.  

 

Urvalet i den empiriska studien var totalt 136 elever fördelade i förskoleklass och 

årskurs 2 och de valdes via bekvämlighetsurval, bland annat för att tiden skulle räcka till 

(Denscombe, 2017). Det hade dock varit intressant att undersöka ett större underlag 

utifrån andra urvalsmetoder men det räckte tiden inte till. Genom att undersöka ett 

bredare underlag hade den empiriska studiens resultat kunnat ses som mer säkert och 

tillförlitligheten kunde ökat.   

 

Vid planering av lektionstillfällen och framtagning av matematikhäften hölls en dialog 

med respektive klasslärare för att våra lektioner skulle passa in i elevernas ordinarie 

undervisning och för att det skulle kännas så naturligt som möjligt för eleverna. Även 

urvalet av vilka elever som skulle intervjuas gjordes i samråd med klassläraren då de 

känner eleverna och vi ville intervjua elever som de trodde att vi skulle kunna få fram 

data från. Intervjunderlaget för de kvalitativa intervjuerna togs fram med inspiration 

från Johansson och Svedner (2010) samt från McIntosh (2008) och tanken var att samla 

in djupa och kvalitativa data. Intervjuerna var öppna och vi lät de styras åt olika håll, 

hade vi haft intervjuerna mer styrda hade vi däremot kunnat få fram fler konkreta svar 

och troligtvis också fått ett bättre underlag. Som analysmetod av intervjuerna fick vi 

därför använda vad Fejes och Thornberg (2015) beskriver som “ad hoc”. Vi fick lyfta ur 

resultat och synpunkter som passade in i vår empiriska studie. Hade intervjuunderlaget 

varit mer strukturerat, med fler fasta frågor hade vi kunnat få fram fler svar, vilket hade 

kunnat ge en djupare analys av datan.  

 

Både det som Johansson och Svedner (2010) beskriver som on-off observation och 

kvalitativ observation gav ett brett underlag för den empiriska studien där såväl 

elevernas fokus, beteende och engagemang observerades. Detta gjorde att vi under 

lektionen kunde se vad eleverna tyckte om att arbeta med barnlitteratur integrerat i 

matematikundervisningen. Enkätfrågorna som var framtagna utifrån Denscombes 

(2017) tre kriterier skulle ge korta och tydliga data till studiens resultat men då några av 

frågorna på enkäten blev ledande frågor valde vi att inte använda just dessa frågor i 

studiens resultat. Vi hade behövt ha tydligare, icke ledande frågor för att de skulle 

kunna ge information som kunde analyseras och användas.  

 

För att studien skulle bli så tillförlitlig som möjligt genomfördes observationerna i 

årskurs 2 med samma observationsunderlag, oberoende av vem som genomförde 

observationen. Även intervjuguiden användes för alla intervjuer men de hade kunnat bli 

mer tillförlitliga om mer fasta frågor ställts. Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska 

principer har följts och därför bidragit till att undersökningarna utförts på ett säkert sätt 

och genom detta också blivit mer tillförlitliga.  
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Det finns fördelar med att ha varit två som har utfört undersökningarna och de olika 

metoderna under studiens gång. Vid exempelvis observationer och intervjuer kan en av 

oss ha snappat upp saker som den andra missat. Vi har också kunnat diskutera oss fram 

till vilket observationsunderlag som passar bäst och vilka uppgifter som ska vara med i 

matematikhäftena. En nackdel kan dock vara att vi är två olika personer som kan 

uppfatta saker vid exempelvis en observation på olika sätt. Detta har vi löst genom att 

samtala och diskutera om olika situationer som uppstått för att få en gemensam bild av 

dessa.  

 

En studie måste få ta tid och bearbetas många gånger innan den anses vara klar och då 

vår studie pågått under en relativt kort tid hade vi om vi fått göra om studien avgränsat 

oss ytterligare och tagit bort vissa delar då vårt genomförande innehåller ganska många 

olika undersökningar.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är uppdelad och diskuteras utifrån de två frågeställningarna i 

studien. 

 

7.2.1 Hur kan integreringen av barnlitteratur i matematikundervisningen främja 

lärandet i matematik för eleverna? 

Vår tanke om att integrering av barnlitteratur kan främja elevernas lärande inom 

matematiken visar på ett positivt resultat då eleverna får ett realistiskt och meningsfullt 

sammanhang vilket Clark (2007) menar är viktigt för elevernas förståelse. Det syns i 

resultatet bland annat där en elev uttrycker att hen brukar baka muffins precis som Lisa 

gör, vilket ger eleven ett realistiskt och meningsfullt sammanhang när hen ska mäta 

volym. Det abstrakta kan därför bli mer konkret vilket Acar (2012) anser vara viktigt för 

elevers lärande. Vid undersökningstillfället där klasslärarna skulle dela upp elevernas 

häften utefter om de bedömde att de skulle klara häftet eller ej såg vi att många av 

elever som bedömdes ej skulle klara häftet, klarade det. Detta kan bero på att 

matematiken sattes i ett, för eleverna, realistiskt och meningsfullt sammanhang som 

främjade deras lärande (Clark, 2007). I resultatet syns ytterligare en elev som lyckas 

med additionsuppifter, som enligt läraren inte brukar lyckas vilket kan bero på att 

matematiken sätts i ett välkänt sammanhang för eleven. Vi såg också motsatt reaktion 

då en elev visade på okoncentration under hela lektionen och som förmodligen inte fick 

ett välkänt sammanhang (Malinsky & McJunkin, 2008).  

 

Över 50% av eleverna svarade att de förstår uppgifterna om Lisa lättare än uppgifterna i 

matematikboken, vilket kan bero på att innehållet känns meningsfullt och därmed lättare 

för eleverna (Malinsky & McJunkin, 2008). De elever som på enkäten svarade att de lär 

sig matematik bäst genom matematikboken kan utifrån Malinkys och McJunkins (2008) 

tankar bero på att eleverna känner sig trygga i situationen då de brukar arbeta på detta 

sätt och därför främjas deras lärande genom det arbetssättet. De elever som svarade 

ibland kan utifrån Furners (2017) tankar behöva en mer varierad undervisning för att 

lära sig matematik. Han förklarar att det är viktigt att läraren använder olika strategier 

och metoder i undervisningen och således skulle barnlitteratur kunna vara en av dessa 

metoder (Furner, 2017). 

 

Shatzer (2008) beskriver vikten av att samtala och diskutera om matematik, bland annat 

för att utveckla sitt matematiska språk. Vidare beskriver författaren att det kan göras 
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med barnlitteratur då eleverna är bekanta med det (Shatzer, 2008). Exempel på detta 

syntes bland annat i en av våra undersökningar då en elev ställde en fråga om hur 

gammal Lisa är för att kunna räkna ut hennes vikt. 

 

Minks och Frasers (2005) studie visar att eleverna genom integrering av barnlitteratur 

upplevde matematiken roligare och vi kunde utifrån den se kopplingar till vårt resultat 

då några elever visade glädje över att få arbeta med superhjälten Lisa som de läst alla 

böcker om. I resultatet såg vi också en elev som på framförallt en uppgift enbart 

kopplade den till superhjälten Lisa då hen tyckte att hon bara skulle väga saker kopplat 

till hennes gestalt. Utifrån Minks och Frasers (2005) beskrivning kunde även denna elev 

ha lyckats bättre då den, tack vare att barnlitteratur användes som medierande redskap, 

tyckte att matematiken var rolig. Green, Gallagher och Hart (2017) beskriver i sin 

artikel att elever kan få göra det som gestalterna i böckerna gör, rent praktiskt, för att få 

mer förståelse vilket eleverna i vår studie fick göra då de hjälpte Lisa att väga olika 

saker. Eleverna skulle svara på om ett limstift eller en sax vägde mest genom att väga 

dessa föremål i händerna. I resultatet kan vi se att några elever ansåg att detta var den 

roligaste uppgiften under matematiklektionen vilket kan ha berott på att det abstrakta 

blev konkret (Green, Gallagher & Hart, 2017). 

 

Utifrån resultatdiskussionen ovan kan vi se att ett välkänt realistiskt sammanhang, det 

abstrakta förklaras på ett konkret sätt, situationer där eleverna känner sig trygga, samtal 

om matematiken, användande av olika metoder i undervisningen samt praktiska 

övningar, alla är strategier för att kunna främja elevernas lärande i matematik. Samtliga 

strategier går dessutom att komma åt när barnlitteratur används som medierande 

redskap i matematikundervisningen. 

 
7.2.2 Hur kan elevernas motivation påverkas genom att integrera barnlitteratur i 
matematikundervisningen? 

I resultatet beskrivs att ett par elever under matematiklektionen samtalar om vad som 

väger mest av en sax och ett limstift när de ska hjälpa Lisa att väga. Shatzer (2008) 

beskriver vikten av att samtala om matematiken och att det med fördel kan göras utifrån 

berättelser eller gestalter eleverna är välbekanta med, vilket eleverna i detta fall gjorde. 

Malinsky och McJunkin (2008) beskriver att elever kan tycka att matematiken är 

roligare när de dras in i en berättelse. I samtalet som beskrivs använder eleverna sig av 

matematiska begrepp som exempelvis lättare och tyngre och de kan ha tyckt att det var 

roligare att samtala om det då de kunde koppla det till berättelsen om Lisa. I situationen 

med eleven som börjar räkna hönor från en bild i boken kan integreringen av 

barnlitteratur ha väckt intresse och nyfikenhet, eleven gjorde en egen ansats att räkna 

hönorna och visade genom detta förståelse för antal och ordning (Malinsky och 

McJunkin, 2008). Eleven i förskoleklass som, enligt läraren, brukar vara utanför 

klassrummet, visade nyfikenhet och intresse för lektionen med Pettson och Findus. Att 

hen också var delaktig, fokuserad och visade kompetens för matematiken bland annat 

genom att ange matematiska lägesord för var Pettson och Findus befann sig, kan enligt 

Meyer Rogers, Cooper, Nesmith och Purdum-Cassidy, (2015) studie ha berott på att 

barnlitteratur eleven kände igen integrerades i undervisningen. Det kan ha gett eleven 

tillräckligt med verklighetsanknytning för matematiken för att elevens motivation för 

ämnet skulle påverkas (Muhrman & Samuelsson, 2018).  

 

Kinniburgh och Byrd (2008) menar att integrering av barnlitteratur i 

matematikundervisningen kan vara motiverande för elever och få dem att koppla 

samman matematiken med verkliga livet. Utifrån vårt resultat räckte inte detta för en 
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elev som istället uttryckte att hen är så dålig på matematik. Elevens uttryck kan bero på 

att hen inte blev motiverad av integreringen av barnlitteratur men det kan också bero på 

att hen behövde extra konkret material i form av klossar för att klara uppgiften. Viktigt 

är härmed att se att elever är olika, att de lär sig på olika sätt och att de motiveras av 

olika saker (Skolverket, 2018) 

 

I resultatet syns att flera elever enbart gillar matematik ibland vilket kan bero på att 

eleverna enbart tilltalas av vissa lektioner. Skolverket (2018) framhåller att elever lär sig 

på olika sätt och att undervisningen behöver varieras för att passa olika elever. Ett sätt 

skulle då kunna vara att integrera barnlitteratur i undervisningen vilket McKeney och 

Foley (2013) menar kan påverka elevernas motivation. Berättelsen kan skapa en tydlig 

struktur och sammanhang som kan kännas relevant och därmed få eleverna att bli 

motiverade (McKeney & Foley, 2013). 

  

Vår studie fokuserar på att integrera barnlitteratur i matematikundervisningen i 

årskurserna F-3 men utifrån Muhrmans och Samuelssons (2018) tankar om motivation i 

matematikämnet skulle barnlitteratur med fördel kunna integreras i 

matematikundervisningen även i årskurserna 4-6, då det är där Muhrman och 

Samuelsson (2018) beskriver att motivationen främst avtar. De förklarar att det sker när 

matematiken blir mer abstrakt och mindre verklighetsanknuten vilket skulle kunna 

motverkas med barnlitteratur som medierande redskap i matematikundervisningen. 

Således är barnlitteratur ett bra verktyg att använda i matematikundervisningen för att 

ge eleverna verklighetsanknutna sammanhang, få eleverna att tycka matematik är roligt 

samt att få dem att bli nyfikna och intresserade. Lyckas man som lärare med detta finns 

goda möjligheter att eleverna blir fokuserade, engagerade och delaktiga och således kan 

också elevernas motivation påverkas.  
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8 Avslutning 
I LGR 11 står det att undervisningen ska anpassas efter respektive elevs förutsättningar 

och behov så att alla har möjlighet att nå så långt det är möjligt i sin utveckling. Elever 

lär sig på olika sätt, vissa genom att använda konkret material, vissa av och med andra 

och vissa med hjälp av integrering av barnlitteratur. De flesta elever kan dra nytta av att 

undervisningen utgår från deras tidigare erfarenheter och deras olika bakgrunder 

(Skolverket, 2018). Vi nämnde i inledningen att matematiken kan behöva sättas i ett, för 

eleverna, välkänt sammanhang för att påverka deras motivation, vilket resultatet i denna 

empiriska studie belyst.  

 

Efter att ha arbetat med denna empiriska studie har vi insett hur viktigt det är att 

eleverna får en konkret, varierad och rolig matematikundervisning från början. Detta då 

matematik finns runt oss människor dagligen, allt från när vi stiger upp på morgonen då 

larmet ringer till att hinna med bussen, komma i tid till skolan och att förstå om 

pengarna räcker till favoritglassen. Konkret, varierad och rolig undervisning är viktig 

bland annat för att eleverna ska förstå grunderna då Muhrman och Samuelsson (20018) 

menar att matematiken blir mer abstrakt desto äldre eleverna blir. Vår förhoppning är att 

studien ska bidra till att fler lärare vill testa att använda barnlitteratur som medierande 

redskap i matematikundervisningen. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi inte 

menar att “vanlig” matematikundervisning som att arbeta i matematikboken ska slopas, 

utan det handlar om att variera, för att främja elevernas lärande och påverka deras 

motivation.  

 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

I forskningsunderlaget som ligger till grund för denna empiriska studie saknas studier 

utförda i svenska skolor. Då skolor runt om i världen ser olika ut och fungerar på olika 

sätt hade det varit intressant att få se hur integreringen av barnlitteratur i 

matematikundervisningen kan påverka elever i Sverige. Vidare hade det varit intressant 

att se mer konkreta underlag på hur elevers lärande har främjats, exempelvis att testa 

elevers kunskaper innan integrering av barnlitteratur sker och sedan utfallet efter 

exempelvis tre månader.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga I ”Räkna med superhjälten Lisa - Lisa fyller år”  

”Räkna med superhjälten Lisa-Lisa fyller år” är ett arbetshäfte som handlar om 

superhjälten Lisa och hennes födelsedag. I häftet ingår addition, subtraktion och volym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räkna med superhjälten 
Lisa 

-Lisa fyller år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namn: _________________________________________________ 

 
  



  
 

II 

 
 

1. Lisa vaknade tidigt på morgonen, klockan var 

bara sju. Idag var hennes födelsedag, 

hennes 10års-dag och ikväll skulle hon ha 

kalas. Lisa och mormor hade många saker 

att förbereda innan kalaset. De behövde 

först åka och handla och sedan skulle de 

baka. Hur ser det ut när klockan är sju? 

  

 

 

   

 

2. Lisa borstar ivrigt tänderna efter frukost 

och skyndar på mormor. Lisa vill åka och 

handla så fort som möjligt. Mormor föreslår 

att Lisa kan åka och handla själv, så kan 

12 

6 

3 9 

1 

2 

4 

5 7 

8 

10 

11 



  
 

III 

mormor stanna hemma och städa. Hur 

många minuter brukar du borsta tänderna? 

________________________________ 

 

3. Lisa bestämmer sig för att flyga till affären 

och hon får 95 kronor med sig av mormor. 

Hur många ental är det i 95?  

________________________________ 

Hur många tiotal är det i 95? 

________________________________ 

 

4. Lisa behöver köpa ägg, 1 paket kostar 28 

kronor. Hon behöver också köpa 1L mjölk 

och den kostar 12 kronor. Hur mycket 

kostar äggen och mjölken tillsammans? 



  
 

IV 

 

 

 

  

  

______ + ______=______ 

 

5. Lisa kommer på att hon behöver 1 paket 

mjöl också, det kostar 20 kronor. 

Hur mycket kostar äggen, 

mjölken och mjölet tillsammans? 

 

______+______=_______ 

 

6. Lisa fick 95 kronor med sig av mormor. Hur 

mycket pengar har hon kvar när hon har 

köpt 1 paket ägg och 1L mjölk? 

 

______-_______=______ 

 

 

 

ÄGG 
28kr 

M 

J 

Ö 

L 

K 

12kr 

M 

J 

Ö 

L 

20kr 



  
 

V 

 

7. Lisa vill också köpa ett paket ballonger som 

kostar 25 kronor, har hon pengar kvar till 

det? 

_______________________________ 

 

8. När Lisa kommer hem ska hon och mormor 

baka muffins. De följer mormors gamla 

recept men de behöver göra dubbel sats av 

receptet. Hur mycket behöver de då av de 

olika ingredienserna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mormors chokladmuffins 

____ st ägg 

____ dl socker 

____ dl mjölk 

____ dl vetemjöl 

_____g smör 

____ tsk bakpulver 

____ tsk vaniljsocker 

____ tsk kakao 

Mormors chokladmuffins 

2 st ägg 

2 dl socker 

1 dl mjölk 

3 dl vetemjöl 

100g smör 

2 tsk bakpulver 

2 tsk vaniljsocker 

4 tsk kakao 



  
 

VI 

9. Under tiden som chokladmuffinsen är i 

ugnen så funderar Lisa på hur många 

deciliter det går på 1L. Sedan funderar hon 

vidare på hur man omvandlar mellan 

deciliter och liter. Kan du hjälpa henne med 

det och fylla i luckorna?  

 

10dl = _______L 

30dl = _______L 

 

2L = ________dl 

4L = ________dl 

 

Precis när muffinsen är klara ringer det på 

dörren och gästerna kommer. Kalaset kan börja! 

 

  



  
 

VII 

Bilaga II ”Räkna med Pettson och Findus”  

Denna stencil fick eleverna efter att vi samtalat om antal och lägesord utifrån 

karaktärerna i Pettson och Findus och boken Rävjakten. 

 

Räkna med Pettson och Findus 
 

1. Måla 3 hönor! 

 

 

 

 

 

2. Måla 5 Findus! 

 

 

 

 

 

3. Rita en boll under bordet! 

Rita en gubbe på bordet! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



  
 

VIII 

 
 
Bilaga III ”Räkna med superhjälten Lisa – Viktiga Lisa” 

”Räkna med superhjälten Lisa-Viktiga Lisa” är ett arbetshäfte som handlar om 

superhjälten Lisa och hennes vikt-äventyr. I häftet ingår addition, subtraktion och vikt. 

Detta häfte är en fortsättning på häftet ”Räkna med superhjälten Lisa – Lisa fyller år” i 

Bilaga I, samt på ”Räkna med superhjälten Lisa – Mätäventyr” som vi också skapat men 

inte använt i den empiriska studien. De elever som genomfört kommande häfte har dock 

genomfört Mätäventyret också.  

 

 

 

 

 

 

 

Räkna med superhjälten 
Lisa 

-Viktiga Lisa 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namn: _________________________________________________ 
  



  
 

IX 

 

 
Nu har Lisa fått lära sig om volym, när hon fyllde år, och sedan om mätning 
när hon var på mätäventyr. Nu är det dags för ett annat äventyr, något som 
har med en våg att göra. Kan ni gissa vad det är? Vad tror ni Lisa ska göra 
nu? 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
När Lisa bakade och övade på volym använde hon sig av olika enheter, de 
hette liter [l] och deciliter [dl], när hon mätte olika saker använde hon sig av 
enheterna meter [m], centimeter [cm] och millimeter [mm]. Vilka enheter 
kan hon använda nu? Vad heter de? 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
 
Efter Lisa har borstat tänderna på morgonen vill hon veta hur mycket hon 
väger. Hon ställer sig på mormors våg i badrummet. Uppskatta hur mycket 
Lisa väger! Ringa in rätt svar! 
 
167g  
 
12kg 
 
33kg 
 
2000g 
 
 
 
 
 
Lisa vägde sig själv på en badrumsvåg. Om hon vill jämföra eller uppskatta 
hur mycket några andra saker väger, hur skulle hon kunna göra då? 
 

1. Hur kan man mer uppskatta vikt eller väga? 

 

________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 



  
 

X 

Lisa ville väga olika saker hon hittade hemma hos sig, vad tycker du att hon 
ska väga för olika saker? 

2. Skriv 3 saker Lisa kan väga! 

 

_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Lisa vägde många olika saker hemma hos sin mormor, men hon glömde 
skriva ut vilken enhet hon mätte i.  

3. Fyll i luckorna nedan. Ska det vara kg (kilogram) eller g (gram)? 

 

Penna 10 _________ 
 
Hamster 30 _________ 
 
Stol 5000 __________ 
 
Myra 0,5___________ 
 
Mormor 72___________ 
 
Smörpaket 0,5___________ 
 
1L mjölk 1000 ___________ 
 
Lisa ville veta vad olika saker väger tillsammans. Kan du hjälpa henne med 
det? 

4. Vad väger pennan och hamstern tillsammans? 

 

________________+_________________=_____________________________ 

 

5. Vad väger mormor och smörpaketet tillsammans? 

 

___________________________________=______________________________ 

 

6. Vad väger pennan och myran tillsammans? 

 

__________________________________=_______________________________ 

 
Sedan ville Lisa räkna ut skillnaden på två olika saker. 



  
 

XI 

7. Vad är skillnaden i vikt på hamstern och pennan? 

 

____________________________________=_____________________________ 

Lisa ville också jämföra vad olika saker väger men hon behöver din hjälp!  
Ta ett föremål i ena handen och ett i det andra och känn efter vilket som 
väger mest.  

8. Vad väger mest av en sax och en penna?________________________________ 

 

9. Vad väger mest av en penna och ett sudd?______________________________ 

 

Innan Lisa är färdig med sitt viktäventyr vill hon öva på att omvandla lite 
mellan gram [g] och kilogram [kg]. Kan du hjälpa henne? 
 

10.  Skriv i gram [g]! 

 

1kg = ____________________ 

 

2kg = ____________________ 

 

5kg = ___________________ 

 

11.  Skriv i kilogram [kg] 

 

1000g =_________________ 

 

5000g=__________________ 

 

500g=___________________ 

 

1500g=_________________ 

 
Tack för att ni ville följa med Lisa och hjälpa henne på hennes vikt-äventyr! 
 



  
 

XII 

  

 
Bilaga IV Observationsschema 

Observationsschemat är framtaget med inspiration av Johansson och Svedner (2010). 

Varje elev observeras i 10 sekunder i taget under genomgången av lektionstillfället för 

att se hur många som är fokuserade och hur många som är ofokuserade, alltså en så 

kallad on-off observation. Ett streck sätts för respektive elev antingen under fokuserad 

eller ofokuserad. De elevbeteenden som upptäcks där eleverna är ofokuserade beskrivs 

under rubriken elevbeteenden. Därefter observeras hela klassen under resterande del av 

lektionen och olika beteenden skrevs upp i schemat. 

 

 

 

 

Observatörens namn:                                                  Datum och tid: 

 

Lokal:                                                                          Närvarande personer: 

 

Fokuserad Ofokuserad 

  

 

Elevbeteende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  



  
 

XIII 

Bilaga V Enkät 

Denna bilaga innehåller enkäten som genomfördes i två olika årskurs 2. Frågorna läses 

upp en i taget, högt av läraren och eleverna svarar efter hand. Vid behov förklarar 

läraren frågan mer noggrant t.ex vid fråga 3 och 7 så kan läraren förklara mer ingående 

vad man menar så att alla elever förstår.   

 

Enkät 

 

1. Tycker du om matematik? Ja Ibland Nej Vet 

inte 

2. Tycker du att du är bra på matematik? Ja Ibland Nej Vet 

inte 

3. Är det stor skillnad på en vanlig 

matematiklektion och den här lektionen?

  

Ja Ibland Nej Vet 

inte 

4. Är det roligare att räkna uppgifter som 

handlar om  Lisa än uppgifter i 

matematikboken? 

Ja Ibland Nej Vet 

inte 

5. Lär du dig mer matematik genom att jobba 

med Lisa? 

Ja Ibland Nej Vet 

inte 

      6. Hur känns det att jobba med 

matematikuppgifter om Lisa? 

  

Lättare Svårare Ingen 

skillnad 

Vet 

inte 

7. Hur förstår du uppgifterna om Lisa om du 

jämför med matematikboken? 

Lättare Svårare Ingen 

skillnad 

Vet 

inte 

 

 

 

8. Vad tycker du är roligast med matematik? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

9.  Hur lär du dig bäst i matematik? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

  



  
 

XIV 

Bilaga VI Intervjuguide 

Denna intervjuguide sågs som en utgångspunkt samt som ett stöd under intervjun. 

Frågorna anpassades ibland efter eleven och intervjuerna tog lite olika riktningar 

beroende på elevernas svar.  

Intervjuguide 

 

“Vad bra att vi fick vara med på er matematiklektion idag. Det var så roligt att få träffa 

er igen då vi inte har setts på ett tag. Under tiden vi pratar sitter Anna/Izabelle med och 

lyssnar om det är okej för dig. Jag lägger samtidigt ut min mobiltelefon här och på den 

kommer jag spela in vårt samtal bara för att höra hur jag själv ställer frågorna och för att 

jag ska komma ihåg dina svar på frågorna.”  

 

Tänk på att vara neutral under intervjun, ge ej positiv eller negativ respons 

1. Vad är ditt favoritämne? 

2. Vad gillar du mest med matematik? 

3. Varför gillar du det mest? 

4. Är det något du inte tycker om med matematik? 

5. Berätta varför du tror att du inte tycker om det 

6. Vad tyckte du om lektionen idag? 

7. Vad var bra? 

8. Berätta om det var något du inte förstod? 

9. Vad kunde bli bättre? 

10. Är det stor skillnad på en vanlig matematiklektion och den här lektionen? 

11. Vilken är i så fall skillnaden? 

 

“Nu ska vi titta lite på arbetsbladet. Jag är intresserad av hur du tänkte på de olika 

frågorna för att jag ska kunna göra den här undervisningen ännu bättre nästa gång jag 

ska ha en sån här lektion. Jag är jätteglad att du vill hjälpa oss att bli ännu bättre.” 

 

Välj först ett par uppgifter där eleven svarat rätt. 

11. Berätta vad den här uppgiften säger att du ska göra. 

12. Berätta hur du kom fram till svaret på den här uppgiften. 

13. Varför tror du det? 

14. Varför bestämde du dig för det? 

15. Är du säker på det? 

 

Välj några frågor där eleven svarat fel. 

16. Berätta vad den här uppgiften säger att du ska göra. 

17. Berätta hur du kom fram till svaret på den här uppgiften. 

18. Varför tror du det? 

19. Varför bestämde du dig för det. 

20. Är du säker? 

 

Frågor kopplat till Lisa 

21. Hur känns det att jobba med matematikuppgifter om Lisa? 

22. Berätta vad du tycker är roligt/tråkigt? 

23. Berätta varför du tror att det är så. 

23. Är det någon skillnad på att svara på uppgifter i din vanliga mattebok och på att 

svara på uppgifterna i arbetsbladet om Lisa? 

24. Berätta varför du tror att det är skillnad 

  



  
 

XV 

Bilaga VII Missivbrev A 

Nedan följer missivbrevet som skickades ut till berörda vårdnadshavare på en av 

skolorna.  

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som heter Izabelle Ekman och Anna Södersten och vi läser just nu 

sista terminen på Grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass till årskurs 3 på 

Linnéuniversitetet i Växjö.  

 

Vi skriver nu vårt sista självständiga arbete, innan vår examen. Det självständiga arbetet 

är en empirisk studie med syftet att undersöka hur barnlitteratur kan göra matematiken 

lättare att förstå och genom detta öka elevernas motivation. Eleverna kommer under 

lektionen att lösa ett matematikhäfte som utgår från superhjälten Lisa. De har tidigare 

gjort liknande när jag, Izabelle, hade praktik i klassen.  

 

Vi undrar nu om vi får intervjua ert barn efter lektionen. Det kommer vara frågor 

kopplade till lektionen och hur ditt barn upplevde arbetssättet med integreringen av 

barnlitteratur. Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer vilket bland annat innebär att ert barn kommer att vara 

anonym, vi kommer att använda oss av fingerade namn i den skriftliga studien och ert 

barn kan när som helst avsluta intervjun. Vi kommer att spela in intervjun med enbart 

ljud för att kunna transkribera den efteråt, inspelningen kommer sparas tills dess att vår 

empiriska studie är godkänd och publicerad, sedan kommer inspelningen raderas.  

 

Om ni godkänner att ert barn intervjuas behöver vi er signatur nedan och sedan 

återlämnar ni denna lapp till Annika senast torsdag 25/4-19.  

 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare.  

Izabelle Ekman ie222cp@student.lnu.se 

Anna Södersten asoav09@student.lnu.se 

Berit Roos Johansson berit.roos-johansson@lnu.se 

 

Vänliga Hälsningar 

Izabelle & Anna  

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Signatur och datum   Signatur och datum  

 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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XVI 

Bilaga VIII Missivbrev B 

Nedan följer missivbrevet som skickades hem till vårdnadshavarna på den andra skolan.  

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som heter Izabelle Ekman och Anna Södersten och vi läser just nu 

sista terminen på Grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass till årskurs 3 på 

Linnéuniversitetet i Växjö.  

 

Vi skriver nu vårt sista självständiga arbete, innan vår examen. Det självständiga arbetet 

är en empirisk studie med syfte att undersöka om barnlitteratur kan göra det lättare att 

förstå matematikämnet och om barnlitteraturen även kan öka elevernas motivation. I 

studien ska vi hålla en matematiklektion där eleverna får lösa ett matematikhäfte med 

uppgifter kopplade till karaktären superhjälten Lisa. 

 

Vi undrar nu om vi får intervjua ert barn efter lektionen. Det kommer vara frågor 

kopplade till lektionen och hur ditt barn upplevde arbetssättet med integreringen av 

barnlitteratur. Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer vilket bland annat innebär att ert barn kommer att vara 

anonym, vi kommer att använda oss av fingerade namn i den skriftliga studien och ert 

barn kan när som helst avsluta intervjun. Vi kommer att spela in intervjun med enbart 

ljud för att kunna transkribera den efteråt, inspelningen kommer sparas tills dess att vår 

empiriska studie är godkänd och publicerad, sedan kommer inspelningen raderas.  

 

Om ni godkänner att ert barn intervjuas behöver vi er signatur nedan och sedan 

återlämnar ni denna lapp till Malin senast fredag den 3/5-19.  

 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare.  

Izabelle Ekman ie222cp@student.lnu.se 

Anna Södersten asoav09@student.lnu.se 

Berit Roos Johansson berit.roos-johansson@lnu.se 

 

Vänliga Hälsningar 

Izabelle & Anna  

 

 

______________________________  ___________________________ 

Signatur och datum   Signatur och datum 

 

 

 

_____________________________  ___________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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