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ABSTRAKT  
Syftet med undersökningen var att ta reda på lärares inställningar till ämnet matematik. I 
studien undersöktes också vilka tillvägagångssätt lärare i år 1-3 använde sig av och hur 
dessa tog sig uttryck i deras matematikundervisning.  
 
Genom kvalitativa intervjuer med sex respondenter i år 1-3 undersöktes respondenternas 
syn på matematik och hur de bedrev sin matematikundervisning. Detta presenteras i 
resultatet som personporträtt, där varje respondents synsätt och matematikundervisning 
har sammanställts.  
 
Genom intervjuerna framkom det att respondenterna hade två synsätt på lärande i 
matematik, vilka var delaktighet och förståelse. Deras syn på matematikundervisning var 
positiv och de ville förmedla detta till eleverna. I studien visade det sig också att de 
flesta respondenterna ansåg att konkret material gynnar elevernas inlärning. Trots det var 
det ett fåtal respondenter som utgick från konkreta och för eleven vardagliga metoder i 
undervisningen. Alla respondenterna använde sig av läroboken men den användes på 
olika sätt och olika mycket. Valet bakom de valda metoderna grundade sig på intresse, 
tid och förutsättningar.  
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1 INTRODUKTION 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi märkt hur lärarna mestadels 
använder sig av läromedelsstyrd matematikundervisning. Detta känns ganska 
inaktuellt i dagens postmoderna samhälle där ständiga krav på förändring 
genomsyrar allt. Även inom skolvärlden sker ständig förändring men inom 
matematikundervisningen har de traditionella arbetssätten kvarstått. Läroböcker, 
självständig räkning och ett samtalsfattigt klassrumsklimat är vad vi har fått ta del av. 
För många elever blir det enskilda arbetet i läroboken en form av tävling. Eleverna 
jämför sig med varandra och därmed gäller det att göra färdigt sidorna så fort som 
möjligt. Utifrån våra iakttagelser har vi blivit intresserade av hur lärare motiverar 
sina val av arbetssätt.  
 
Undersökning utgår från hur respondenter i år 1-3 säger att de ser på matematik. 
Lärare som arbetar i de tidigare åren har ett mycket viktigt uppdrag att forma en 
matematikundervisning där det livslånga lärandet skapas och gynnas. Ständiga 
påtryckningar kring att varierad undervisning är det bästa och att elever lär olika gör 
oss fundersamma kring hur verksamheten ska bedrivas.  
  
Kursplanen för matematik lyfter följande som matematikämnets syfte: 

Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att 
kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Den skall också ge eleven 
möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former och samband samt att 
uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem 
(Skolverket, 2000, s. 1). 

 
Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 
meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya 
insikter och lösningar på olika problem (Skolverket, 2000, s. 1).  

 
Kursplanen för matematik betonar vikten av utveckla elevernas intresse och glädje 
för matematik. Fokus ligger på att eleven ska utveckla förståelse genom matematiska 
samtal och genom estetiska värden. Utifrån kursplanen i matematik bör en varierad 
matematikundervisning förespråkas.  
 
Syftet med studien är att ta reda på lärares inställningar till ämnet matematik. 
Undersökningen belyser också vilka tillvägagångssätt lärare i år 1-3 säger att de 
använder sig av och hur dessa tar sig uttryck i deras matematikundervisning.  
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2 BAKGRUND 
Bakgrunden inleds med att lärandeteorier lyfts upp och hur dessa kan underlätta för 
lärare när val av metod och arbetssätt ska ske. Lärarens förhållningssätt till 
matematik och olika tillvägagångssätt presenteras också. Till sist belyser studien 
individualisering.   
 
2.1 Lärandeteorier 
Lärandeteorier är ett hjälpmedel för läraren att förstå elevernas tankesätt. De olika 
teorierna bidrar till riktlinjer. Om läraren besitter kunskap kring teorierna kan man 
lättare anpassa undervisningen till eleverna (Imsen, 2006).   
 
Det sociokulturella perspektivet syftar på hur människor tillägnar sig lärande och 
utveckling. Samspelet mellan individ och grupp är det intressanta. Termerna verktyg 
eller redskap har en stor betydelse i detta perspektiv, det vill säga de resurser man har 
och använder. Resurserna har människan tillägnat sig i kommunikativa sammanhang 
och det är också så de förs vidare. De kommunikativa processerna är därmed centrala 
(Säljö, 2010). Kommunikationen och det flerstämmiga klassrummet är viktigt för 
elevernas lärande (Dysthe, 1996). Vygotskij är grundaren till det sociokulturella 
perspektivet och han menar att lärande sker genom kommunikation (Imsen, 2006).   
 
Vygotskij har också myntat den proximala utvecklingszonen som en förklaring till 
hur barns förmågor utvecklas. För att eleverna ska utvecklas krävs mediering, det vill 
säga en vuxen stöttar och förklarar innan eleven klarar det själv. I skolan ska 
anpassad undervisning vara genomgående, vilket kräver att undervisningen är 
utmanande (Imsen, 2006). Dysthe (1996) tar upp skolans syn på undervisning. Allt 
för ofta är man intresserad av vad eleven kan istället för att se till det framtida 
lärandet. Enligt Säljö (2010) motiveras undervisningen i skolan av att man ska lära 
sig något. Undervisningen styrs av schemalagda lektioner och ämnets mål.   
 
Den sociala konstruktivismen tas upp som en kunskaps- och lärandesyn. Kunskap 
överförs inte konstant från lärare till elev utan lärandet sker i det sociala samspelet, 
vilket kräver en dialogisk undervisning (Dysthe, 1996). Språket är det centrala och 
inom pedagogiken är den sociala konstruktivismen en ansedd teori (Imsen, 2006). 
Säljö (2010) tar också upp Piagets teori kring kognitiv konstruktivism. Den innebär 
att eleven tar emot information och konstruerar den via sin egen aktivitet. Därmed 
skapas förståelse av omvärlden. Betoningen ligger på att eleverna lär och utvecklas 
först efter att erfarenheterna gjorts. Alltså är den lärandes egna uppfattningar det 
viktiga.  Uppfattningar och erfarenheter är två grundläggande komponenter. 
 
Med en konstruktivistisk syn på undervisning ses eleverna som egna medel till sitt 
lärande och läraren värderar och visar respekt för deras uppfattningar. Elevernas 
tankesätt och åsikter är utgångspunkten när lärarna planerar och genomför 
undervisningen. Detta innebär att planeringen och metoden inte är färdig sedan 
innan, eftersom eleverna aktivt deltar i detta (Säljö, 2010). Piaget menade att skolan 
ska anpassas efter eleven. Undervisningen bör vara konkret och läromedlet ska 
anpassas till varje elevs nivå beroende på ålder. Undervisningsmetoder som passar in 
på den konstruktivistiska teorin är att arbeta med problemlösning och undersökande 
arbetssätt. Eleverna bör också arbeta självständigt till viss del (Imsen, 2006). 
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Skillnaderna som fås fram mellan Vygotskij och Piaget är att Vygotskijs 
sociokulturella perspektiv representeras av en kollektiv syn och kommunikationen 
som genomgående komponent, medan Piagets konstruktivism är mer individuell 
(Säljö, 2010). 
 
Progressivismen anses som en inflytelserik lärandeteori. John Deweys texter visar 
sig i läroplaner över hela världen och denna teori ställer eleven i centrum. Elevernas 
intressen och behov är utgångspunkten, inte skolämnen (Wikman, 2004). Begreppet 
Learning by doing myntades av Dewey. Med detta menar Dewey att människan lär 
sig genom att göra saker och att erfarenheterna av detta leder till lärande. Dewey ser 
också tänkandet som ett görande. Inget nytt kan läras utan tankeverksamheten. 
George Herbert Mead har samma synsätt som Dewey, men med begreppet symbolisk 
interaktionism som utgångspunkt. Meads koncentrerar sig på den mänskliga 
interaktionen och inte hur den enskilda människan beter sig. Han menar att förmågan 
att kommunicera genom symbolspråk är en utmärkande egenskap (Imsen, 2006). 
 
2.2 Lärarens förhållningssätt till matematik 
Löwing och Kilborn (2002) menar att kunskapssynen förändras ständigt, eftersom 
samhället och dess krav är i ständig förändring. Lärarkåren hinner inte med alla nya 
mål. Dessa följs endast ytligt och den traditionella pedagogik man är van vid hänger 
man sig fast vid. Skolmatematiken har kört fast i gamla spår, där man varken lyfter 
fram syfte eller vem som ska använda matematiken.  
 
Lärarens kunskapssyn är det viktigaste i undervisningen, enligt Löwing och Kilborn 
(2002). Läraren bör fråga sig hur man ställer sig till den didaktiska ämnesteorin. Hur 
eleverna uppfattar men också tillämpar kunskapen samtidigt som vad själva 
undervisningen går ut på, kan vara några frågor att reda ut innan man börjar 
undervisa. När målet bestäms, vad eleven ska lära sig, måste också syftet vara 
klargjort, varför ska eleven uppnå målet och utifrån detta kan man sedan planera sin 
undervisning (Löwing & Kilborn, 2002). Lärare måste ha insikt och förtrogenhet 
med den egna synen på inlärning och kunskap. En medveten relation till de 
undervisningsformer som ska användas i undervisningen krävs också (Dysthe 1996).   
 
Lärarna som studeras i Löwings (2006) studie grundar sina val av 
undervisningsmetoder på att eleverna konstruerar sin egen kunskap och på så sätt får 
eleverna arbeta enskilt. I själva verket är den personliga kontakten mellan elever och 
lärare viktig för att eleverna ska nå den proximala utvecklingszonen. 
Matematikundervisningens bristande resurser har bidragit till att lärare ägnar sig åt 
varje elev i snitt två minuter per lektion. Eleverna tvingas därmed utveckla nya 
kompetenser på egen hand. Löwing (2004) nämner också att läraren ägnar kort tid till 
att ta reda på vad som är elevens egentliga problem. Lärare och elev talar därmed 
förbi varandra och eleven lämnas utan att ha fått rätt hjälp. Undervisningen anpassas 
inte till elevens förförståelse och det är ovanligt att läraren använder sig av 
konkretisering när en elev inte förstår. 
 
Lärarna i Petterssons (2008) studie uppmärksammar snabbhet och att hinna långt i 
boken hos elever. Vidare lyfter lärarna fram att självständighet är en omtyckt 
förmåga hos eleverna. Pettersson (2008) ställer sig dock frågande till om eleverna 
har möjlighet att utveckla sina fulla potentiella förmågor på egen hand. 
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Observationer visar att stöd och stimulans betyder mycket för elevens utveckling. 
Lärare måste även uppskatta och uppmärksamma elever med matematiska förmågor 
för att stödja deras fortsatta utveckling (Pettersson, 2008).   
 
2.2.1 Matematikundervisningens innehåll 
Löwing och Kilborn (2002) ställer sig frågande till vad det är för fel på traditionella 
arbetssätt och hjälpmedel. Inlärningen påverkas av elevernas möte med 
matematikinnehållet och hur bearbetningen går tillväga. Som lärare krävs ett stort 
didaktiskt kunskapsbehov och eftersom många krav ligger på lärarens axlar, anser 
Löwing och Kilborn (2002) att läroboken är något man då tar till. Däremot visar 
Löwings (2004) forskning om kommunikationen mellan lärare och elev att lärare 
förlitar sig på en lärobok, då deras egna matematiska kunskap är bristfällig.  
 
Löwing och Kilborn (2002) anser att lärarna behöver kunskap och material för att de 
ska kunna frigöra sig från läroboken och kunna ta ställning till vilket innehåll som är 
viktigt för att eleverna ska nå målen. Lärarna bör vara överens om hur och när 
momenten ska bearbetas. Löwing (2004) observerade i sin studie att lärare saknade 
konkreta mål för innehållet gällande både på kort och på lång sikt i undervisningen. 
Detta resulterar i att lärare blir bundna till ett läromedel och att eleverna saknar 
förkunskaper. Läraren måste därför ha tydliga mål med sin matematikundervisning 
för att göra en god planering och för att individualisera undervisningen. 
 
Vidare tar Löwing (2004) upp lärares oförmåga att få fram poängerna i det 
undervisningen ska handla om. De gemensamma genomgångarna handlar om vad 
eleverna ska göra istället för vad eleverna ska lära, exempelvis olika 
lösningsstrategier. Tiden för matematikinlärning är begränsad, eftersom läraren ägnar 
mycket tid åt att ge ytterligare anvisningar till eleverna.  
 
2.3 Tillvägagångssätt 
Läromedlet är ett redskap i lärarens undervisning, Korsell (2007) gör en liknelse med 
kocken och dess relation till råvaror och redskap: 
 

Man öppnar skafferiet och tittar vilka ingredienser som finns att tillgå och vad ekonomin 
tillåter att inhandla. Målet är att få en god och näringsriktig måltid på bordet som tilltalar och 
räcker till alla. Ibland hittar man på ett eget recept, ibland följer man noga ett färdigt recept ur 
en kokbok. Ibland gör man små variationer på tidigare prövade maträtter, ibland blir man 
bjuden på middag och byter recept med kollegor (Korsell 2007 s. 126-127). 

 
Därmed menar Korsell (2007) att lärare bör använda läroboken med en mix av 
konkret material för att eleverna ska få både faktakunskap, samarbetsförmåga, pröva 
på problemlösning och självförtroende.  
 
2.3.1 Läroboken 
Läroboken är ett grundläggande pedagogiskt material. Syftet med materialet är att 
använda det i undervisningssammanhang (Korsell, 2007). Det huvudsakliga syftet 
med läroboken är att främja lärandet och ge förslag på kunskapsområden. Läroboken 
kan vara styrande, vilket hela skolans verksamhet anses vara. Det har visat sig att 
erfarenhet och lärarbehörighet spelar en stor roll i läroboksanvändandet.  Ju större 
erfarenhet man har desto mer kan man släppa boken och ta till andra medel 
(Wikman, 2004). Om lärarna är osäkra i sitt ämne används läroboken in i minsta 
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detalj. Något som genomsyrar lärarnas val av läromedel är att de inte vill bli styrda 
av något som inte stämmer överens med deras pedagogiska grundtanke (Korsell, 
2007). Bjerneby Häll (2006) menar att läroboken är ett värdefullt stöd och 
hjälpmedel för nyutbildade lärare i matematikundervisningen. Blivande 
matematiklärare behöver därför förberedas på att använda en bra lärobok på ett 
genomtänkt och reflekterat sätt. I den lokala skolverksamheten kan matematikläraren 
tillsammans med kollegor sedan utvecklas vidare och då kan även styrdokumentens 
visioner och lärarens ideal förverkligas.  
 
Om lärarna är delaktiga i inköpet av läroböcker är de som nöjdast. Nyanställda lärare 
är tvungna att arbeta efter den lärobok som finns på den nya arbetsplatsen. 
Nyexaminerade lärare är dock skeptiska till att använda läroboken. Men trots detta 
använder de ”nya” lärarna, ovilligt, läroboken i undervisningen. Försvaret mot detta 
är den knappa arbetstiden till att producera eget material. Lärarna vill hinna mer i sin 
undervisning och förväntningarna är större än vad arbetstiden räcker till (Korsell, 
2007). Enligt Hargreaves (1998) får dagens lärare allt mer syssla med socialvårdande 
uppgifter och byråkrati samtidigt som de har höga förväntningar och mindre stöd. En 
intensifiering kännetecknar skolan i sin strävan att uppnå postmodernitet. 
Långsiktiga planeringar hinns inte med och därmed får eleverna allt mer 
färdigproducerade material.  
 
En funktion hos läroboken är den gemensamhetsskapande rollen. Läroboken ses som 
en ryggrad, dit läraren kan återgå.  Den ses också som ett redskap för läraren 
eftersom man inte behöver producera egna läromedel. Ur ett elevperspektiv anses 
den också bra vid frånvaro eller flytt till annan skola. Däremot kan den ha effekt på 
elevernas motivation, då den kan vara förutsägbar. Den kan också vara omotiverande 
på ett annat sätt. Läroböckerna är oftast anpassade till en viss grupp elever, vilket 
innebär att uppgifterna blir antingen för lätta eller för svåra. Läroboken anses ha en 
disciplinerande roll och studierna blir strukturerade. I det stora hela utgör läroboken 
ett viktigt element men användningen av den är väldigt varierande, vilket Wikman 
(2004) belyser. Runesson (1999) menar att lärare använder läroböcker till att bilda 
sig en uppfattning över vad eleven kan och hur eleven löser uppgifterna i läroboken. 
Märker läraren att eleven har svårigheter att klara uppgifterna, repeteras innehållet. 
 
Enligt Malmer (2002) följer lärare tryggt den lärogång som presenteras i läroboken. 
Arbetet blir på så sätt resultatinriktat och eleverna lär sig att kvantitet, det vill säga 
resultatet - rätt eller fel - är det viktiga. Att hinna med alla sidor i läroboken är något 
som eftersträvas av både elever och lärare. Matematikundervisningen ska istället 
organiseras utifrån elevers förutsättningar och att varje elev därmed ska få arbeta 
med passande innehåll, i lagom takt och på lämplig nivå. Matematikundervisningen 
bör utgå från undersökande och laborativt arbetssätt, där eleverna utifrån erfarenheter 
övar det matematiska språket. 
 
2.3.2 Konkret matematik 
För att eleverna ska kunna använda sina matematiska kunskaper i nya situationer och 
till att bygga ny matematikkunskap, är det betydelsefullt att undervisningen i 
matematik utgår från det redan kända hos eleverna. Man kan knyta an till eleverna 
genom att använda ett konkret material. Målet är att konkretisering ska leda till 
elevernas förståelse av abstrakt matematik (Löwing, 2006). Lärarna i Löwings 
(2004) studie utgår från att konkretiserade aktiviteter bidrar till kunskap hos 
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eleverna. Löwing (2006) visar dock att lärarnas konkretiserande inte leder fram till 
någon kunskap. Det räcker inte bara att eleverna är aktiva och gör saker, utan de 
måste också få möjlighet att reflektera över vad de gör. Många elever saknar ett 
språk för att kunna diskutera och reflektera med matematiska begrepp över vad de 
gör. Malmer (2002) menar att det laborativa arbetssättet måste ske i ett för eleven 
meningsfullt sammanhang. ”Ett planlöst plockande med material ger ingen garanti 
för att eleverna tillägnar sig matematiska begrepp” (Malmer, 2002, s.33). 
 
I Kling Sackeruds (2009) studie observerades att det inte förekommer några 
genomtänkta och gemensamma samtal om form, innehåll och lärande när konkret 
material används. Konkret matematik måste utgå från eleven och elevens lärande. 
Löwing (2006) menar också att praktisk matematik kräver god planering och att 
lärare har känsla för vad som är passande att göra i olika åldrar för att det ska kännas 
motiverande för eleverna. Med utgångspunkt från elevernas olika åldrar och att alla 
elever är olika menar Molander (2007) att praktisk matematik ute gynnar elevers 
olika inlärningssätt. För att öka elevernas matematiska förståelse bör man 
komplettera klassrumsundervisning med matematikundervisning ute. Genom 
utematematik inser eleverna att matematiken inte bara finns i skolan, utan även i 
naturen och i samhället. Utematematik bidrar till att eleverna får använda hela sitt 
jag, tidigare erfarenheter och kunskaper samt mycket kreativitet. Samarbete kring 
olika problemuppgifter skapar engagemang, självförtroende och gemensam 
erfarenhet hos eleverna.    
 
Malmer (2002) beskriver sex nivåer som matematikundersvisningen bör utgå ifrån 
för att skapa förståelse och därmed inlärning för alla elever. Den första nivån handlar 
om att utifrån elevernas erfarenheter bygga upp ett ordförråd för att eleverna själva 
ska undersöka, upptäcka och uppleva. Nivå två bygger på att eleverna på ett konkret 
och meningsfullt sätt får arbeta laborativt och undersökande. På så sätt blir de 
delaktiga i sitt eget lärande. Nivå tre handlar om att eleven ska synliggöra och 
beskriva sina tankar med hjälp av olika tillvägagångssätt. Nästa nivå grundar sig på 
att eleven kan förstå varför han/hon löser ett problem just så samt kunna förklara det 
abstrakta symbolspråket. För att eleven ska lyckas med denna nivå, som många 
lärare startar undervisningen med, gäller det att eleven har gått igenom nivå ett till 
tre. Har eleven kommit till nivå fem kan eleven utifrån det laborativa arbetet tillämpa 
sina tidigare kunskaper som är överförbara till nya situationer. Förhoppningen är att 
alla elever ska nå en inre säkerhet så att de vågar vara kreativa och prova sina 
lösningsstrategier. Den sista nivån går ut på att eleverna genom kommunikation kan 
granska, reflektera, argumentera och diskutera matematik. Genom meningsfulla 
uppgifter och integrering med andra ämnen ska eleverna inse värdet av ämnet 
matematik.  
 
2.4 Grupparbete 
Grupparbete är ett tillfälle att utveckla samarbetsförmåga och lära av varandra. Det 
kräver ett aktivt deltagande från alla eleverna för att nå det gemensamma målet. 
Eleverna utvecklar genom detta arbetssätt sociala färdigheter och att lära sig 
producera något i grupp (Imsen, 1999).  
 
Utifrån sina observationer beskriver Löwing (2006) hur lärare organiserar eleverna i 
mindre grupper med avsikten att de ska tala matematik och hjälpa varandra. Detta är 
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en medveten strategi från lärarens sida, eftersom eleverna på så sätt behöver mindre 
hjälp av läraren. Arbete i grupp förutsätter dock att alla elever är delaktiga och kan 
tillägna sig kunskaperna. Löwing (2006) observerade hur lärare nöjer sig med ett 
kollektivt svar i gruppen utan att försäkra sig om att elever har förstått uppgiften. 
Eleverna har inte lärt sig att arbeta i grupp, utan tycks mer arbeta individuellt. De 
duktiga eleverna vill hela tiden vidare till nästa uppgift, utan att reflektera över om 
kamraterna har förstått. Lärarens sätt att kommunicera kollektivt i grupperna stärker 
elevernas individuella arbetssätt i gruppen. Det viktigaste målet för eleverna är att bli 
klara så fort som möjligt med uppgifterna, gärna före de andra grupperna. Runesson 
(1999) har genom sin studie kommit fram till liknande resultat som Löwing (2006). 
Runesson (1999) belyser fenomenet att det som lärare uppmärksammar även 
fokuseras av eleven. Undervisning som präglas av rätt svar leder till att även eleverna 
blir inställda på att komma med rätt svar. 
 
2.5 Individualisering 
Individualisering innebär att anpassning av undervisningen görs till elevernas 
individuella förmågor och intressen. Alla elever är olika och därmed måste även 
målen vara olika (Löwing, 2006). I sin studie kunde Löwing (2006) se att ramarna 
för att individualisera är goda, men ändå förekommer ingen individualisering utifrån 
avsikten att möta elevers behov. De observerade lärarna har liten uppfattning om 
elevernas förkunskaper och därför fungerar kommunikationen med eleverna dåligt. 
Elevernas bristande förkunskaper bidrar till att eleverna inte förstår lärarnas 
förklaringar. Det av stor vikt att ta reda på elevernas förkunskaper för att en 
individualisering ska kunna ske. Därefter kan lämpliga strategier väljas för att 
undervisningen ska utgå från varje elev. Det är kvaliteten på kommunikationen 
mellan lärare och elev som är avgörande för elevernas inlärning. I Löwings (2006) 
studie framgår det att när lärarna förklarar för en elev avbryter de sin handledning 
genom att svara på andra frågor av andra elever. Det innebär att hjälpen blir 
sönderhackad.     
 
Löwing (2006) beskriver utifrån sin studie hur lärare uppfattar individualisering och 
hur de anpassar undervisningen till den enskilde eleven. Genom observationer kom 
Löwing (2006) fram till att lärare individualiserar undervisningen som en 
organisatorisk återgärd, istället för individuell anpassning av innehållet i 
undervisningen. Lärare låter eleverna arbeta på egen hand utifrån ett läromedel med 
motivering att alla elever behöver olika lång tid på sig att lösa uppgifter. På så sätt 
har lärarna hastighetsindividualiserat undervisningen, vilket innebär att eleverna 
arbetar med samma innehåll, men olika fort. Större delen av 
matematikundervisningen ägnas åt att lärarna får förklara för varje elev hur de ska 
tolka instruktionerna i läroboken. Detta innebär att avsikten att ge eleverna 
individuell tid istället medför att eleverna sitter sysslolösa och väntar på att få hjälp 
av läraren.  
 
Enligt Kling Sackerud (2009) bedrivs matematikundervisningen i de observerade 
årskurserna till största del utifrån eget arbete, där eleverna kan få välja i vilken 
ordning uppgifterna ska göras. Fokus ligger på individualisering utifrån en lärobok 
istället för det gemensamma eller det sociokulturella lärandet. Läraren lägger 
ansvaret för lärandet på läromedlet. Gemensamma samtal i klassrummet handlar ofta 



8 

 

om genomgång av ett nytt kapitel i läromedlet. Det goda lärandet i matematik gynnas 
av diskussioner och samtal. Matematik ska därmed ses som ett kommunikativt ämne.  
 
Löwing (2004) belyser i sin studie att försök till att kommunicera matematik endast 
sker i situationer då elever behöver hjälp med ett problem. När elever stöter på 
problem i matematik väljer läraren att undvika problemet och istället lotsar fram 
eleven till rätt svar. Detta bidrar till att eleven får problem med nya uppgifter. En 
bidragande orsak till elevernas problem är att läraren inte lär sina elever ett korrekt 
matematikspråk som krävs för att lära matematik. Detta medför i sin tur att eleverna 
inte förstår språket i läroböckerna.    
 
2.6 Matematiskt språk 
Språket är ett viktigt verktyg i matematikundervisningen. Det handlar om hur 
innehållet i undervisningen presenteras, vilka metoder som används samt hur läraren 
ställer frågor och hur eleverna förväntas svara och redovisa sina uppgifter. Det 
matematiska språket är kortfattat med speciella termer. För att eleverna ska hinna 
uppfatta all information krävs det stor uppmärksamhet. Utifrån detta gäller det som 
lärare att vara medveten om detta speciella matematiska språk och lösningen är inte 
att undvika det matematiska språket genom att bara använda ett vardagligt språk, 
eftersom elevernas utveckling hindras. Istället ska lärare successivt utveckla 
elevernas språk för att eleverna ska kunna kommunicera och använda det 
matematiska språket (Löwing, 2006).   
 
Under de observerade lektionerna kom Löwing (2004) fram till att lärarna har 
svårigheter att nå eleverna med ett matematiskt språk. Saknaden av ett matematiskt 
språk gör det svårt för lärarna att utifrån elevernas individuella behov presentera ett 
innehåll. Vad lärarna avser att undervisa om visar sig inte vara detsamma som 
eleverna har möjligheter att lära. Matematikinnehållet når därmed inte fram till 
eleverna.  
 
Riesbecks (2007) studie visar att samtalen i matematikundervisningen förs på ett 
vardagligt språk. Detta innebär att elevernas lärande stannar upp. För att ett lärande 
ska ske måste det vardagliga språket översättas av eleverna till det matematiska 
språket. Elever kan med det vardagliga språket ha svårigheter att förstå den 
matematiska texten i läroböcker eller lärarens språk. Lärarens uppgift är att 
medvetandegöra det matematiska språket hos eleverna så att eleverna kan bli 
deltagare i matematiken. Det är inte förrän då eleverna förstår meningen med 
begrepp och termer. Det matematiska språket behöver utvecklas i samklang med det 
vardagliga språket. Lärare måste därför samtala med eleverna med både vardagliga 
och vetenskapliga begrepp i matematikundervisningen. Enligt Löwing (2006) är det 
betydelsefullt att tala matematik för elevernas förståelse och för att visa att det inte är 
antalet lösta uppgifter som prioriteras. Genom att diskutera alternativa idéer och 
lösningar visar läraren istället att eftertanke och kreativitet är det viktiga.  
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3 PROBLEM 
 
3.1 Syfte 
Studien syftar till att ta reda på lärares inställningar till ämnet matematik. 
Undersökningen belyser också vilka tillvägagångssätt lärare i år 1-3 säger att de 
använder sig av och hur dessa tar sig uttryck i deras matematikundervisning.  
 
3.2 Frågeställningar 

- Hur ser lärare på matematik? 
- Hur ser lärare på lärande i matematik?  
- Vad stödjer lärares val i hur de väljer att bedriva matematikundervisningen?  
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4 METOD 
I denna del presenteras motiveringen till valet av kvalitativ studie och det valda 
undersökningsinstrumentet. Vidare förklaras urval, genomförande och 
forskningsetiska principer. Avslutningsvis belyser kapitlet studiens tillförlitlighet.  
 
4.1 Kvalitativ studie 
Studien utgick från en kvalitativ studie, eftersom syftet var att undersöka lärares syn 
på matematik. Trost (2010) menar att för att få en helhetsbild och försöka förstå 
människors sätt att resonera eller reagera är kvalitativ studie det lämpligaste valet. 
Holme och Solvang (1997) anser att en kvalitativ studie skapar en djupare 
uppfattning om det studerade. Den kvalitativa studiens flexibilitet passade bra 
eftersom i mötet med lärarna kunde frågorna formuleras för att de skulle passa bäst 
till situationen.  
 
4.2 Undersökningsinstrument 
Kvalitativa intervjuer valdes som undersökningsinstrument eftersom lärarnas syn på 
matematik undersöktes och hur det tog sig uttryck i deras undervisning. Patel och 
Davidsson (2003) menar att syftet med kvalitativa intervjuer är att upptäcka den 
intervjuades uppfattningar och erfarenheter om något fenomen. Valet föll på att 
genomföra strukturerade kvalitativa intervjuer med öppna frågor utan svarsalternativ. 
För att studiens frågeställning och syfte skulle besvaras formulerades en 
intervjuguide med följdfrågor (Trost, 2010). Intervjuguiden fungerade som en 
riktlinje och den följdes inte helt under intervjuns gång. Däremot täckte intervjun de 
områden som skulle besvaras och följdfrågorna fördjupade intervjufrågorna (Holme 
& Solvang, 1997). Därmed blev intervjuerna av olika karaktär eftersom följdfrågorna 
blev annorlunda beroende på respondent. Eftersom frågorna var av öppen karaktär 
gavs det större möjlighet att höra respondentens inställning till och erfarenhet av 
matematik (Lantz, 2007). 
 
Enligt Holme och Solvang (1997) är de kvalitativa intervjuerna vardagliga och liknar 
ett samtal, vilket är positivt. Intervjuerna har varit av karaktären 
respondentintervjuer, vilket innebar att intervjuerna bedrevs med personer som själva 
var delaktiga i det vi hade studerat.  
 
4.3 Urval 
Urvalet bestod av sex respondenter som arbetade i år 1-3 på skolor i två medelstora 
svenska städer. Holme och Solvang (1997) menar att urvalet görs utifrån formulerade 
kriterier som bygger på en medveten strategi. För att få ett brett urval har de sex 
respondenterna olika erfarenheter och olika många yrkesverksamma år. Några 
respondenter har bara arbetat i år 1-3, medan andra respondenter har arbetat både i 
förskolan och i fritidshemmet tidigare. Respondenternas yrkesverksamma år 
varierade från fyra år till 39 år.  
 
Kontakt togs med rektorerna på de aktuella skolorna och efter rekommendationer på 
lärare som undervisade i matematik, kontaktades respondenter till intervjuerna. 
Respondenterna tillfrågades personligen om de ville medverka i studien. 
Respondenterna informerades även om studiens syfte och villkor samt om deras 
rättigheter vid medverkan. Fyra lärare avböjde medverkan, vilket berodde på tidsbrist 
och en lärare fick på grund av sjukdom tacka nej till att bli intervjuad. De 
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respondenter som intervjuades var positiva till studien. En pilotintervju genomfördes 
till en början för att träna så att intervjuerna skulle utföras så lika som möjligt. Att ha 
stöd av varandra och att få större informationsmängd och förståelse gav anledning att 
intervjua i par, vilket Trost (2010) menar är positivt när man är två intervjuare. 
Under genomförandet turades intervjuarna om att intervjua och att föra anteckningar.   
 
4.4 Genomförande 
Tid och plats bestämdes för intervjutillfället med de respondenter som gav positiva 
svar. Enligt Stukat (2005) är det viktigt att miljön är så ostörd som möjligt när man 
intervjuar. Intervjuerna i studien ägde rum i respondenternas klassrum. Intervjuerna 
präglades av trygghet och positiv stämning.  Intervjufrågorna skickades inte ut i 
förväg, eftersom spontana svar på hur respondenterna bedrev 
matematikundervisningen önskades och inte svar som var förberedda. 
Respondenterna intervjuades en i taget, vilket Trost (2010) rekommenderar, då syftet 
var att undersöka den enskilde respondentens tankar och resonemang om den 
matematikundervisning han/hon bedrev.  
 
Intervjuerna inleddes med att åter igen informera respondenterna om syftet med 
undersökningen och om respondenternas rättigheter att när som helst avbryta 
intervjun. Till en början ställdes två inledande frågor om respondenternas bakgrund 
och erfarenheter för att skapa ett bra klimat och för att de skulle känna sig trygga. 
Därefter ställdes intervjufrågorna (bilaga 1) och utifrån respondentens svar 
formulerades relevanta följdfrågor. För att få svar på syftet hade följdfrågor även 
formulerats i förväg. Efter genomförandet skrevs varje intervju ner i sin helhet för 
inte missa relevant information.  
 
4.5 Forskningsetiska principer 
Vid genomförandet av en undersökning ska man ta hänsyn till etiska regler. De 
forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) utgivit har varit en viktig 
del i studien med tanke på att deltagarnas trygghet, integritet och skydd ska 
respekteras. De etiska reglerna består av fyra huvudkrav som är: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet 
Informationskravet innebar att deltagarna skulle informeras om deras uppgift i 
undersökning och vilka villkor som gällde. Deltagarna skulle även upplysas om att 
det var frivilligt att delta och deras rätt att när som helst avbryta undersökningen 
(Vetenskapsrådet 2002). Utifrån informationskravet informerades rektorerna och 
lärarna på de aktuella skolorna om undersökningen och vilken roll de tillfrågade 
lärarna hade i studien.  
 
Samtyckeskravet 
Kravet innebar att deltagarna själva hade rätt att bestämma över sin medverkan i 
undersökningen (Vetenskapsrådet 2002). Deltagarna informerades i god tid före 
undersökningen och på så sätt hade de haft tillfälle att bestämma om de ville vara 
med i undersökningen eller inte.    
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Konfidentialitetskravet  
Det här kravet innebar att deltagarnas identitet och andra personliga uppgifter som 
inte borde komma fram till utomstående hölls hemliga. Det skulle vara omöjligt för 
obehöriga att komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet 2002). Deltagarna i studien har 
fingerade namn och skolorna där lärarna var verksamma är skyddade genom att de 
inte nämns med namn.   
 
Nyttjandekravet 
Enligt nyttjandekravet fick uppgifterna om enskilda personer endast användas i 
forskningen. Informationen fick inte hamna i orätta händer så att det fanns risk att 
informationen offentliggjordes på ett sätt som kunde skada de inblandade 
(Vetenskapsrådet 2002.). Informationen förvarades oåtkomligt för obehöriga utanför 
arbetsgruppen. Ingen obehörig fick eller hade möjlighet att ta del av informationen.    
  
4.6 Studiens tillförlitlighet  
Utifrån begreppet reliabilitet menar Holme och Solvang (1997) att tolkning av 
information kräver noggrannhet och vaksamhet, eftersom det finns risk för 
feltolkningar. Omedvetet kunde respondenternas tankar och åsikter tolkats på ett sätt, 
medan respondenten menade något annat. Respondenterna fick noga förklara vad de 
menade med sina tankar men trots det gick det inte att bortse från att missförstånd 
kunde ha skett. Efter genomförandet av intervjuerna gjordes en utskrift av varje 
intervju. Detta innebär enligt Kvale (1997) att utskrifterna är tolkande konstruktioner 
av intervjuerna och att mycket information inte kan ses efter intervjuerna. Det fanns 
en medvetenhet kring att detta kunde förekomma i de tolkade intervjuerna 
 
Intervjuguiden följdes till största del, med vetskap om att egna åsikter kunde ha 
påverkat frågorna, vilket i sin tur kunde påverka respondenternas tolkning av 
frågorna och deras svar.  Stukat (2005) belyser att respondentens dagsform också kan 
ha betydelse för undersökningens reliabilitet. Under några av intervjuerna upplevdes 
det att lärarna var angelägna om att intervjuerna inte skulle ta mer tid än nödvändigt 
och att de ville få annat arbete gjort. Detta medförde att några intervjuer kändes 
tidspressade, vilket kunde ha påverkat respondenternas svar.  
 
Validitet innebär enligt Stukat (2005) att man funderar kring om man undersöker det 
man avser att undersöka. Intervjufrågorna kändes relevanta i förhållande till det 
studien avsåg att undersöka. Utifrån Stukat (2005) bör man fundera över hur ärliga 
människorna är i undersökningen. Även om klimatet under intervjuerna var positivt, 
tryggt och förtroendefullt ville kanske inte respondenterna erkänna svagheter i sin 
matematikundervisning. De kunde medvetet eller omedvetet försökt att få sin 
matematikundervisning att framstå som bättre än vad den kanske var. 
Respondenterna kunde också ha vinklat sina svar till det de trodde att vi ville höra 
för att vara oss till lags. Trots att bra kontakt skapades med respondenterna både 
innan och under intervjuerna, kanske inte svaren var helt ärliga. Genom 
observationer av respondenterna och hur de bedrev matematikundervisningen skulle 
en jämförelse kunnat ha gjorts om det som respondenterna berättade i intervjuerna 
stämde med hur de bedrev sin matematikundervisning.  
 
Stukat (2005) menar att det även är viktigt att fundera kring generaliserbarhet, det 
vill säga vem resultatet av undersökningen gäller för. Med tanke på att studien hade 
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en liten undersökningsgrupp med enbart sex respondenter, gick det inte att säga att 
resultatet gick att generaliseras till Sveriges befolkning i stort. Resultatet av studien 
gällde de respondenter som hade intervjuats och grundade sig på vad sex 
respondenter hade sagt om sin matematikundervisning.  
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5 RESULTAT 
I följande personporträtt är respondenternas namn fingerade. Respondenterna kallas 
för Ingrid, Gun, Johan, Anette, Susanne och Marie.  
 
5.1 Intervju med Ingrid 
Ingrid har arbetat som lärare i 39 år i år 1-3. Ingrid arbetade som klasslärare för år 3. 
Ingrid har alltid haft ett stort intresse för matematik och hon hade bara positiva 
erfarenheter av matematikundervisningen när hon gick i skolan.  
 
5.1.1 Ingrids syn på matematik 
Ingrid ansåg att matematik var att kunna se nyttan med matematik och att kunna 
förmedla det till eleverna genom att lösa olika vardagliga problem. Om eleverna inte 
insåg vad de skulle ha matematik till, skapades ingen förståelse. Matematik byggde 
på förståelse och att kunna bygga vidare för att nå nästa förståelse. Ingrid menade att 
om en elev tappade förståelse, var det svårt för eleven att komma vidare i sin 
utveckling. Undervisningen organiserades utifrån målen i styrdokumenten. En 
grundtanke i matematikundervisningen var att alla elever skulle nå målen, men vägen 
dit kunde vara olika för eleverna. Enligt Ingrid gällde det att hitta passande arbetssätt 
till varje elev så målen nåddes.  
 
För att eleverna skulle kunna ta emot och bygga förståelse, måste eleverna enligt 
Ingrid även känna att de kunde ge något till andra, exempelvis via de regelbundna 
matematiska samtalen och vid grupparbeten. Grundtanken i hennes 
matematikundervisning var att alla elever skulle vara delaktiga. Genom att använda 
mycket konkreta och laborativa metoder, ville hon att eleverna genom att göra och se 
skulle förstå innebörden. Ingrid trodde inte att eleverna bara kunde ta till sig 
kunskaper genom gemensamma genomgångar, utan istället ansåg hon att kunskapen 
måste sättas in i ett meningsfullt sammanhang för att eleverna skulle utveckla 
förståelse. Ingrid förklarade att det gällde att använda sin kreativitet för att kunna 
möta alla elever och lotsa dem vidare i sin utveckling. Ingrid påpekade dock att 
elevernas förståelse gynnades av en varierad undervisning som byggde på konkreta 
metoder.  
 
När Ingrid undervisade i matematik tyckte hon att det var viktigt att tänka på att 
hinna med att se och lotsa varje elev vidare i sin matematiska förståelse. Genom att 
eleverna fick förklara hur de tänkte såg hon var hjälpen behövdes. På frågan hur hon 
skulle kunna utveckla sin matematikundervisning svarade hon att hon skulle vilja få 
mer kompetens om eleverna som hade svårigheter och hur man på bästa sätt mötte 
och stöttade dem. Genom att regelbundet diskutera med specialläraren och kollegor 
fyllde Ingrid på sin ”mattebank” för att hitta de metoder som passade en elev som 
hade svårigheter och som även gynnade övriga elevers förståelse.  
 
5.1.2 Lärobok  
Läroboken användes också i undervisningen, men den hade ingen styrande roll. 
Eleverna räknade inte allt i boken utan elevernas förståelse avgjorde vilka uppgifter i 
läroboken som skulle räknas. Antalet räknade uppgifter spelade ingen roll, utan 
huvudsaken var att eleverna hade förstått. Däremot tyckte Ingrid att läroboken var 
bra för eleverna att ta hem och förklara för föräldrarna hur och vad de arbetade med i 
skolan, eftersom många föräldrar inte var insatta i detta. Ingrid ansåg att 
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matematikläxor inte hade någon betydelse för elevernas utveckling, därför gav hon 
sällan matematikläxor.  
 
5.1.3 Konkret matematik  
Matematikundervisningen bestod, utifrån Ingrids beskrivning, av matematiska samtal 
i helklass. Genom att diskutera och samtala om olika strategier och hur eleverna 
tänkte för att lösa problem hjälptes eleverna åt att finna lämpliga strategier som de 
kunde tillägna sig. Dessutom betonade Ingrid att genom det gemensamma samtalet 
blev alla elevers tankar lika mycket värda. Ingrid menade att alla elever skulle känna 
att de behövdes och att de hade något att ge för att tillsammans i gruppen kunna lösa 
uppgiften. 
 
Andra metoder som Ingrid använde sig av i matematikundervisningen var 
utematematik och musik. Metoderna som Ingrid använde sig av byggde på hennes 
intresse för ämnet samt hennes erfarenheter. Ingrid ansåg att det gällde att skapa en 
egen ”mattebank” med olika metoder och olika ingångar som passade varje elev. 
Genom att samla på sig tips och råd från kollegor samt egna idéer och erfarenheter 
använde Ingrid sedan det som behövdes i matematikundervisningen. Vad, det vill 
säga moment och mål, avgjorde hur och vilka metoder som användes i 
undervisningen. Ingrid ansåg att det var bra att eleverna genom konkreta metoder 
och arbetssätt såg allt de gjorde. Hon poängterade att ingen matematik skulle vara 
abstrakt. Ibland kunde Ingrid få en känsla av otillräcklighet när hon upplevde att en 
elev behövde andra material som de inte hade tillgång till. Ingrid menade att det 
ständigt behövdes nya material och att den egna ”mattebanken” utvecklades och 
fylldes på med kreativa och konkreta metoder.   
          
5.2 Intervju med Gun 
Gun startade sin yrkesbana med att utbilda sig till förskollärare, vilket hon arbetade 
som i 20 år. Gun var klasslärare i årskurs 2. Från åren i förskolan kände hon att hon 
hade mycket erfarenhet av barns sätt att tänka matematik. I förskolan arbetade 
personalen mycket mer praktiskt än i grundskolan. Gun hade också erfarenhet av att 
arbeta med barn som hade svårigheter med att arbeta i klassrummet. Hon hade då 
fungerat som resursperson till dessa elever. Erfarenheterna av matematik var 
blandade. Gun beskrev sig själv som en medelmåtta när hon själv gick i skolan. Då 
avskydde hon problemlösning och anledningen var att hon inte visste vilket räknesätt 
hon skulle använda sig av. Gun kunde känna att tack vare hennes svårigheter i 
matematik kunde hon lättare förstå de elever som hade det svårt. På lärarutbildningen 
fick Gun tillfälle att lära sig strategier som hon hade haft stor nytta av. Under tiden 
som lärare hade Gun fått aha-upplevelse gällande matematik och många knep hade 
lärts in under tidens gång.  
 
5.2.1 Guns syn på matematik 
Matematik för Gun var vardagsmatematik och att allt runtomkring oss kretsade 
huvudsakligen kring matematik. Tyvärr ansåg Gun att vardagsmatematiken fick stå 
tillbaka. Det var svårt att få med det praktiska i storgrupp. Hela tiden lärde sig 
eleverna saker som måste nås för att kunna gå vidare i högre årskurser och då fick 
vardagsmatematiken stå tillbaka.  
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Gun ansåg att det var viktigt att vara tydlig och inte prata för mycket i sin 
matematikundervisning. Korta instruktioner var bättre och att istället låta eleverna 
arbeta. Micropauser med genomgång kunde vara bra för eleverna. Hjälpmedel som 
pengar eller cuisenairstavar tyckte Gun var användbart. Gun tyckte att eleverna 
lärde bäst när de fick förklara för varandra. Tyvärr var detta svårt i helklass 
med 24 elever. Istället försökte hon arbeta med problemlösning som klassen 
löste tillsammans med henne som handledare vid tavlan. Detta var ett tillfälle 
då eleverna fick prata matematik. Gun hade kunnat utveckla sin matematik mer 
om det hade funnits mer resurser och mindre grupper.  
 
5.2.2 Lärobok  
När det gällde organiseringen av matematikundervisningen så tittade först Gun på 
vilka mål som skulle nås och därefter bröts dessa ner till delmål. Den huvudsakliga 
metoden som användes i undervisningen var läroboken. Materialet som Gun använde 
var hon väldigt nöjd med. Läroboken var klar och tydlig. De olika kapitlen 
avslutades med diagnos, vilket bidrog till bra översikt kring vad eleverna kunde och 
inte, ansåg Gun. Gun hade alltid genomgång inför nytt moment. Eleverna fick inte 
fortsätta arbeta i eget tempo innan genomgång. Ifall vissa elever arbetade snabbare 
eller hann längre än sina kamrater så fanns det extrasidor till varje kapitel att tillgå. 
Gun tyckte det var viktigt att repetera och hade därför små genomgångar med jämna 
mellanrum. Ofta gjorde hon små arbetsbeskrivningar på tavlan med vilka sidor som 
skulle göras eller vilka stenciler som skulle utföras. Eleverna fick då små mål 
synliggjorda.   
 
Gun var den enda läraren som arbetade med detta material på skolan. Hon ansåg att 
denna lärobok passade henne bäst. Något Gun ansåg vara väldigt bra var att det inte 
fanns så mycket målarsidor eftersom det bidrog till förspilld tid. Gun berättade att 
många nya lärare fick ta det material som fanns på skolan. De hade inte så mycket att 
säga till om och ingen erfarenhet av tidigare material. Gun kom i kontakt med 
materialet under en föreläsning med lärobokens författare. Gun kände att hon fick 
chans att stanna upp där det passade klassen utan att det blev jobbigt att gå tillbaka. 
Gun berättade att hon valde att samla in böckerna för rättning. Därmed fick hon 
överblick över vad de kunde när hon rättade uppgifterna. Att göra ett egenproducerat 
material fanns det absolut ingen tid till och med ett sådant kunde man inte ha 
överblick över vad eleverna kunde.  
 
5.2.3 Konkret matematik  
När det gällde praktiska saker så gjordes dessa vid enstaka tillfällen, då det var 
halvklass. Eleverna fick spela matematikspel. Fokusering lades också på att inte gå 
runt och rätta i matematikböckerna utan stötta de elever som hade det svårt. Tiden till 
att göra praktiska saker skedde då fritidspedagogen hade eleverna i halvklass en gång 
per vecka. Då arbetade fritidspedagogen mestadels med utematematik. Ett speciellt 
läromedel med fokusering på utematematik användes då och även andra 
matematiklekar. Skolan som Gun arbetade på hade mängder med bra material och 
visionen om att skapa ett matematikrum fanns på skolan men tyvärr fanns inte tiden. 
Alla möten som lärare hela tiden måste gå på tog tiden till detta, enligt Gun.  
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5.3 Intervju med Johan 
Johan hade arbetat som lärare i 11 år i år 1-3. Johan arbetade som klasslärare för 
elever i år 1-3. Det innebar att Johans matematikundervisning utgick från elever som 
var sju, åtta och nio år gamla. Johan upplevde inte några svårigheter med att anpassa 
matematikundervisningen efter elevernas åldrar och olika utveckling. Han menade 
att en elev i år 1 kan vara lika matematisk duktig som en elev i år 3. Johan ville skapa 
en matematikundervisning som var varierad och lustfylld. Johan tyckte att 
matematikundervisningen när han gick i skolan var enformig och tråkig.  
 
5.3.1 Johans syn på matematik  
Johan ansåg att matematik var att tänka. Han upplevde att inte alla elever tänkte på 
matematikundervisningen. En del elever ville ha hjälp med en gång utan att ens 
försökt själva först. Många elever var enligt Johan inriktade på att komma fram till 
rätt svar så snabbt som möjligt, vilket gjorde att de ofta ville ha hjälp.  
 
I grupper löste eleverna problemlösningsuppgifter. Johans tanke med 
problemlösningsuppgifter var att eleverna övade att tänka och fundera. Han menade 
att man som lärare inte skulle servera eleverna för mycket, det vill säga inte hjälpa 
eller lotsa fram eleverna till rätt svar. Matematikundervisningen organiserades på ett 
varierat sätt med enskilt arbete i läroboken, parövningar och gruppövningar samt en 
del utematematik och matematikprogram på datorn. Kursplaner och läroplaner styrde 
användningen av metoder i undervisningen. Johan menade att han hade med sig 
mycket idéer från lärarutbildningen som han omvandlade tillsammans med egna 
tankar, vilket präglade matematikundervisningen. 
 
För att utveckla matematikundervisningen ansåg Johan att de behövde gå ifrån 
läroboken och istället arbeta mer praktiskt. Fortbildning behövdes ständigt, eftersom 
Johan ansåg att man behövde höra det igen. Johan poängterade att eleverna och 
föräldrarna hade förväntningar på matematikundervisningen, vilket var viktigt att ha 
med när man undervisade i matematik. Föräldrarnas egna upplevelser och 
erfarenheter av matematikundervisning när de gick i skolan påverkade och smittade 
av sig på eleverna. Detta påverkade i sin tur elevernas inställningar till ämnet 
matematik. Därför var det viktigt enligt Johan att eleverna upplevde att matematik 
var lustfyllt och givande för att de skulle utveckla sitt tänkande. Eleverna skulle möta 
lagom utmanande matematiska utmaningar som ledde dem vidare i sin utveckling.  
 
5.3.2 Lärobok 
Innan eleverna fick räkna i läroboken hade Johan alltid gemensamma genomgångar, 
år 1 för sig och år 2 och 3 tillsammans. Då pratade de om olika strategier för att lösa 
problem. Läroboken fungerade som bas och eleverna räknade inte alla uppgifter. 
Varje vecka gav Johan matematikläxor. Han tyckte att det var positivt att föräldrarna 
hade inblick i den matematik som deras barn räknade i skolan. Johan trodde inte att 
det enskilda arbetet i läroboken ledde till någon djupare förståelse hos eleverna 
eftersom det var svårt att anpassa arbetet i läroboken till en lagom nivå så att alla 
elever fick utmaningar.  Handledningar i läroböcker var något som Johan inte 
använde, eftersom han ansåg att han blev för styrd och låst i sin lärarroll. Johan 
kunde känna att det var lätt att bli bunden till en lärobok, men att det var ett bra stöd i 
undervisningen. 
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5.3.3 Konkret matematik  
Andra metoder som Johan använde sig av i matematikundervisningen var 
utematematik och praktisk matematik. Johan ansåg att eleverna fick arbeta alldeles 
för lite praktiskt. När eleverna använde praktiskt material handlade det oftast om 
plockmaterial, exempelvis 10- stavar, 100- plattor och olika mät- och volymmaterial. 
Dessutom använde Johan miniräknare för att eleverna skulle tränas i att kunna 
hantera den. Johan menade också att spel och tärningar var något som eleverna 
uppskattade. Det gällde att bevara elevernas lust och glädje för matematik. Datorn 
användes sparsamt i matematikundervisningen, men däremot gav Johan tips på bra 
program som eleverna kunde ha hemma. Johan ansåg att eleverna lärde bäst genom 
att arbeta i mindre grupper med konkret material. Eleverna fick på så sätt förklara för 
varandra, vilket tvingade dem att tänka. Allt arbete med konkret material ansåg 
Johan vara positivt, eftersom eleverna strävade efter att förstå det matematiska som 
tränades.   
 
5.4 Intervju med Anette 
Anette var tidigare utbildad förskollärare, vilket hon arbetade med i 15 år. Därefter 
gick hon en påbyggnadsutbildning för att bli lärare. Efter sin utbildning gick Anette 
lärarlyftet där hon fick kunskap i praktisk matematik. Anette var klasslärare i årskurs 
1. Anettes egna erfarenheter av matematik var att det alltid hade varit svårt. Hon 
kände dock att hon klarade av matematiken på den låga nivån som det var i klass 1-3. 
Under lärarlyftet blev Anette väldigt inspirerad av utomhuspedagogiken och kände 
sig motiverad till att lyfta detta i klassrummet. Men tyvärr märkte Anette väldigt fort 
att för att komma dit måste man arbeta mer med den vanliga matematiken.  
 
5.4.1 Anettes syn på matematik 
Matematik för Anette var olika vardagssituationer. Hon tänkte hela tiden på att 
eleverna skulle kunna klara sig sedan. Övningar som kunde kopplas till verkligheten 
var något som Anette försökte lyfta i klassrummet. Anette tyckte också det var 
viktigt att inte bara rusa på utan eleverna måste ta till sig. Matematikboken 1A i 
Anettes klassrum skulle vara färdig till jul men det kommer den inte vara. Anette 
ansåg att förståelsen måste vara där först. Anette ansåg att det var viktigt att hon hade 
med sig alla elever under matematikundervisningen. Att se efter så att kunskapen 
gick hem hos alla var också viktigt, vilket kunde vara svårt med katederundervisning. 
I elevernas läroböcker fick hon syn på elevernas kunskaper.  
 
5.4.2 Lärobok 
Metoden som Anette använde sig av var mestadels läroboken. Ibland använde hon 
konkret material som klossar eller magneter som kunde sättas upp på tavlan. 
Materialet var alltid tillgängligt för eleverna och Anette brukade ta till det när 
eleverna fastnade för något problem. Anette hade precis börja använda klassens 
lärobok och efter första terminen var hon väldigt nöjd. Hon kom i kontakt med 
materialet när hon arbetade som resurslärare i en klass. Materialet har ett bra 
pedagogiskt upplägg med bra strategier och en bra lärarhandledning. Det har inte så 
mycket målarsidor, vilket Anette tyckte var ganska onödigt i läroboken. Anette hade 
tidigare erfarenhet av sämre material som inte tilltalade henne.  
 
Organiseringen av matematiken utgick från de pedagogiska målen som lärarlaget 
arbetade fram utifrån läroplan och kursplan. Inför varje nytt kapitel som eleverna 
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skulle påbörja fanns det mål som presenterades. Anette hade genomgång och ofta 
använde hon då praktiskt material för eleverna skulle på ett konkret sätt se 
matematiken. Därefter fick eleverna arbeta självständigt i läroboken. I slutet fick 
eleverna göra diagnos. Efteråt fick eleverna göra en utvärdering tillsammans med 
Anette som fanns i lärarhandledningen. Eleverna fick då på ett lättsamt sätt prata 
matematik och kunskaperna blev synliggjorda för Anette. Ibland dök det upp 
uppgifter, räknesagor, i läroboken som eleverna kunde arbeta med två och två. 
Eleverna tyckte jättemycket om att arbeta i läroboken. Att låta eleverna arbeta i 
grupp brukade inte Anette tillämpa i klassen. Anette tyckte det var svårt att använda 
utomhuspedagogik med en försteklassare.  
 
5.4.3 Konkret matematik  
Anette ansåg att eleverna lärde bäst då de arbetade praktiskt med konkret material. 
De kom ihåg dessa övningar på ett helt annat sätt än läroböckernas uppgifter. I 
läroboken fanns det bra bilder som de kunde relatera till. Något som Anette ville 
förbättra med sin undervisning var att låta eleverna arbeta i grupp. Därmed fick de 
lyssna på hur andra tänkte och därmed kunde de lära av varandra. Utematematik var 
också något Anette ville ha mer av men då krävdes det ett bra material. 
 
5.5 Intervju med Susanne 
Susanne var från början fritidspedagog, vilket hon har varit i 20 år. Sedan fyra år 
tillbaka arbetade hon som grundskollärare. I utbildningen hade hon matematik. 
Därefter gick Susanne en kurs, där hon blev matematikambassadör.  Syftet med 
kursen var att tillämpa kunskapen i klassrummet och att delge sina kollegor. Susanne 
kände tyvärr att tiden inte räckte till att prata matematik med kollegorna. Susanne 
arbetade som klasslärare i årskurs 1. Susanne tyckte alltid under sin skoltid att hon 
var duktig på matematik men nu efteråt berättade hon att just då förstod hon inte att 
hon inte förstod. Hon hade alltid lätt att lära sig matematik men mer en sorts 
innantill-räkning där förståelsen till de valda strategierna inte fanns. Under 
lärarutbildningen väcktes dessa strategier. Plötsligt synliggjordes matematikens 
regler och det blev något kul. 
 
5.5.1 Susannes syn på matematik 
Susanne tyckte att matematik för henne var att förstå det man gjorde, både att förstå 
helheter och delar samtidigt som man laborerade med sina kunskaper. Matematik för 
Susanne var också när man fann glädje och spänning i att lösa problem men även när 
man kunde hitta genvägar och tyckte matematik var roligt.  
 
Organiseringen av matematikundervisningen som Susanne bedrev utgick från målen 
som skolan utarbetade tillsammans men också i läroboken presenterades nya delmål 
inför varje kapitel. Susanne var inte orolig för att eleverna inte skulle nå målen, då 
hon ansåg att de inte var så höga. Susanne planerade sina lektioner utifrån vad hon 
såg att barnen behövde arbeta med. Hon försökte hela tiden hitta uppgifter som 
stöttade. Det Susanne ansåg vara viktigt i matematikundervisningen var att visa 
eleverna på flera olika sätt. Eleverna lärde bäst när de fick göra själva och använda 
kroppen. Susanne menade att hon var nöjd med sin undervisning men man kunde 
alltid utvecklas.  
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5.5.2 Lärobok 
Vanligtvis arbetade Susanne med utematematik, men läroboken fanns också med i 
undervisningen. Under dessa lektioner så försökte hon arbeta konkret med 
cuisenairstavar och klossar. Detta brukade göra eleverna mer medvetna. 
Eleverna i Susannes klass hade ingen matematikläxa. Hon ansåg att eleverna inte 
behövde detta. Den skulle i så fall användas för föräldrarnas skull. 
 
Läroboken kom hon i kontakt med när lärarna skulle sitta ner i arbetslaget och 
diskutera material. Susanne kände däremot att materialet inte var bra hela 
vägen. Det bästa hade varit att få blanda läroböcker och plocka det som var bra. 
Inför varje nytt kapitel så höll Susanne genomgång. Alla eleverna behövde inte 
ha kommit dit för att en genomgång skulle ske men alla skulle lyssna ändå. 
Eleverna fick sedan arbeta med några sidor in på kapitlet innan de återgick till 
sin aktuella sida. Detta var för att befästa kunskapen som de lyssnade till under 
genomgången. Susanne var väldigt noggrann med att eleverna inte skulle 
jämföra med varandra vilken sida de var på utan att de hade förståelsen för det 
de gjorde. Eleverna älskade att arbeta i läroboken, och därför kom hon inte ifrån 
den.  
 
5.5.3 Konkret matematik 
Susanne arbetade mycket med utematematik. När inte barnen förstod en viss del i 
läroboken så brukade hon låta de få göra uppgifter ute för att det skulle lossna. 
Susanne arbetade också en del med problemlösningsuppgifter. När det gällde 
problemlösning så menade Susanne att detta moment måste man låta ta tid. Eleverna 
ville så gärna ha ett svar men här lärdes de bäst av att vänta ut varandra och låta 
diskussionen ta sin tid. Genom att låta eleverna prata matematik, skapades ett tryggt 
klimat där man vågade komma med förslag men ändå göra fel. Det var också viktigt 
att låta dem arbeta i grupp både i utematematiken men också med problemlösning. 
Att låta dem berätta för en kompis var stimulerande och de fick tillfälle att öva sig i 
att förklara.  
 
5.6 Intervju med Marie 
Marie hade arbetat som lärare i 21 år i år 3-6. Marie arbetade som klasslärare i år 3. 
Marie hade inga särskilda minnen från sin egen matematikundervisning, förutom att 
hon hade en tråkig mattebok som såg ut som ett räknehäfte med enbart skriftliga 
uppställningar.  
 
5.6.1 Maries syn på matematik 
Marie ansåg att matematik var levande och roligt och hennes strävan med 
undervisningen i matematik var att även eleverna skulle uppleva detsamma. Enligt 
Marie ansåg eleverna att matematik var detsamma som läroboken och många elever 
hade svårt att inse att matematik var så mycket mer. Utifrån kursmålen organiserades 
matematikundervisningen i enskilt arbete i läroboken, pararbete och gemensamma 
matematiska diskussioner och genomgångar.  
 
Maries strävan att matematik skulle vara levande och roligt styrde vilka metoder hon 
använde i matematikundervisningen. Marie ansåg att hon utvecklade metoderna hela 
tiden efter nya intryck och vilka elever hon hade framför sig i klassrummet. Hon 
menade att hon inte arbetade lika med någon elevgrupp, eftersom eleverna och 
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hennes mål med matematikundervisningen styrde vilka metoder som används. Under 
lärarutbildningen fick hon många aha- upplevelser som hon hade med sig när hon 
planerade vilka metoder hon skulle använda i matematikundervisningen. 
Fortbildning med olika föreläsningar påverkade också Maries val av metoder genom 
vad som sågs som positivt i matematikundervisningen för tillfället. 
Lärarhandledningar använde hon sig mycket av för att få tips på vad hon kunde gå 
igenom vid exempelvis ett nytt kapitel i läroboken.   
 
Marie tyckte att det var viktigt att tänka på att man utgick från eleverna och gav dem 
uppgifter på lagom nivå och ställde lagom höga krav. Hon kunde se att många elever 
hade svårt med ansträngande uppgifter och många elever gav upp för snabbt. Därför 
menade Marie att man måste visa och ge eleverna tid att förklara och lösa uppgifter 
tillsammans. Alla elever måste få lika mycket tid, uppmärksamhet och stöd. Marie 
påpekade också att man måste våga vara ledare och att man visade att man har ett 
mål och en tanke bakom undervisningen.  
 
5.6.2 Lärobok 
Även om Marie ville att eleverna skulle inse och uppleva att matematik var så 
mycket mer än bara läroboken, skulle Marie inte vilja vara utan en lärobok. Hon 
tyckte att läroboken var ett bra stöd och en trygghet, men hon hade inga ambitioner 
att eleverna skulle hinna räkna klart läroboken innan terminen var slut. Eleverna 
räknade inte allt i läroboken, eftersom Marie ansåg att den var tråkig och att den inte 
levandegjorde matematiken. Hon menade att sida efter sida med liknande uppgifter 
inte gynnade elevernas upplevelser att matematik var roligt. Marie tyckte att eleverna 
var inriktade på rätt och fel svar till följd av lärobokens upplägg. Hon märkte att 
eleverna hade bråttom att komma fram till rätt svar och att själva uträkningen blev på 
så sätt oväsentlig. 
 
Marie skulle vilja utveckla matematikundervisningen genom att använda en annan 
lärobok som var utformad efter levande och vardagliga uppgifter samt där eleverna 
inte blev så låsta vid ett sätt att räkna sida efter sida. 
 
5.6.3 Konkret matematik 
Konkret matematik använde Marie mestadels till de elever som hon såg hade 
problem och som därmed behövde se och göra på ett konkret sätt. Eleverna hämtade 
också laborativt material själva om de upplevde att det blev lättare att lösa problemet, 
exempelvis pengar, miniräknare och olika måttenheter. Marie menade att eleverna 
lärde bäst genom att arbeta laborativt och se hur saker såg ut. Elevernas inlärning och 
förståelse gynnades av tydlighet. När eleverna löste uppgifter i par använde de också 
mycket pengar samt matematikspel med tärningar.  
 
En annan metod som Marie och eleverna använde sig av var att rita problemet för att 
strukturera och synliggöra hur de kunde lösa det. Marie ledde gärna de matematiska 
diskussionerna i helklass och då tyckte hon att det var viktigt att eleverna ställde 
frågor. På så sätt märkte hon hur mycket eleverna hade förstått och eleverna lärde av 
varandra. Skolan hade också en skolskog dit Marie och eleverna gick för att arbeta 
matematiskt. Marie poängterade dock att det gällde att man hade rätt barn som kunde 
ta ansvar och göra det de skulle för att kunna arbeta med matematik ute.    
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Marie ville använda mer konkret material i undervisningen, eftersom hon såg vilken 
positiv effekt det hade på elevernas förståelse och hon menade att man aldrig kunde 
få för mycket konkret material i undervisningen. Marie hade även ambitioner att 
arbeta mer tematiskt med matematik även i andra ämnen.  
 
5.7 Resultatsammanfattning 
Nedanstående text beskriver lärarnas förhållningssätt utifrån ovanstående syfte och 
frågeställningar. Första rubriken är lärarnas syn på matematik, vilket beskriver både 
hur de ser på ämnet matematik och lärandet men också hur denna syn bidrar till 
undervisningens upplägg. Andra rubriken, läroboken, är ett genomgående arbetssätt 
som används av respondenterna. Den anses lämplig att lyfta för att visa på hur 
lärarna argumenterar, för eller emot, att den ska finnas med i klassrummet. 
Avslutningsvis lyfts den konkreta matematiken fram och hur den används utifrån 
respondenternas intervjusvar. 
 
5.7.1 Respondenternas syn på matematik 
Respondenterna hade en positiv syn på matematik och de ville förmedla denna 
uppfattning till eleverna. Respondenterna ville att matematikundervisningen skulle 
vara varierad, levande och rolig. Respondenterna ansåg också att matematik var mer 
än bara läroboken och de var eniga om att det var viktigt att utgå från vardagen och 
dess situationer. Anledningen var att vardagsmatematiken fanns med oss hela tiden 
och att eleverna skulle kunna klara sig sedan. En respondent ansåg dock att tiden för 
vardagsmatematik inte räckte till, eftersom de matematiska kunskaper som krävdes 
för att klara matematiken i högre årskurser prioriterades.  
 
Matematikundervisningen organiserades av de flesta respondenter på ett varierat sätt 
med enskilt arbete i läroboken, parövningar och gruppövningar samt en del 
utematematik. En av respondent tog också upp matematikspel på datorn. Kursplaner 
och läroplaner styrde användningen av metoder i undervisningen. Alla respondenter 
organiserade sin undervisning utifrån målen i styrdokumenten. Strävan efter att alla 
skulle nå målen var genomgående, men förståelsen över att vägen dit kunde vara 
olika för eleverna fanns. Enligt en respondent gällde det att hitta passande arbetssätt 
till varje elev så målen nåddes. Det ansågs också viktigt att visa eleverna på flera 
olika sätt. Eleverna ansågs lära bäst när de gjorde själva och använde kroppen. Trots 
respondenternas syn på att använda matematiken på ett konkret sätt, arbetade man 
oftast efter läroboken. Respondenterna önskade vidareutveckla sin undervisning när 
det gällde konkret matematik.  
 
Betoning låg på att utgå från eleverna och gav dem uppgifter på lagom nivå och 
ställde lagom höga krav. Genom att eleverna på olika sätt var delaktiga i 
matematikundervisningen ville respondenterna att eleverna skulle utveckla förståelse 
för ämnet matematik och att eleverna insåg nyttan med matematik. Elevernas 
förståelse gynnades av en varierad undervisning som byggde på konkreta metoder. 
Vidare menade respondenterna att matematikundervisningen skulle vara konkret, 
tydlig och utmana elevernas tänkande.  
 
En respondent tog också upp att matematik innebar olika förväntningar och att det 
gällde att möta förväntningarna på ett bra sätt. Eleverna hade olika förväntningar på 
matematik och deras föräldrar hade förväntningar utifrån hur de upplevde 
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matematiken när de gick i skolan. Dessutom hade respondenten förväntningar hur 
han/hon ville att just deras matematikundervisning skulle bedrivas.   
 
5.7.2 Lärobok 
Alla respondenterna använde en lärobok i sin undervisning. Vissa respondenter 
använde den endast som ett stöd i sin undervisning, den hade ingen styrande roll. 
Andra respondenter använde den dagligen i sin undervisning. En av respondenterna 
menade att det var lätt att bli bunden vid ett läromedel och för att 
matematikundervisningen skulle utvecklas, krävdes det att gå ifrån lärobokens ramar. 
En annan av respondenterna menade att läroboken var ett bra stöd och en trygghet, 
trots att matematik var så mycket mer än läroboken. 
 
Eleverna räknade enskilt i läroboken. Emellanåt var det vissa uppgifter som eleverna 
arbetade med två och två. De flesta respondenterna förutom en, ansåg att eleverna 
inte behövde lösa alla uppgifterna. Istället fokuserade man på elevens förståelse och 
inte på antal uppgifter som var klara. Godbitarna plockades ut eftersom att räkna sida 
upp och sida ner inte ansågs gynna eleverna, enligt respondenterna. En av 
respondenterna ansåg att det enskilda arbetet i läroboken inte ledde till den djupa 
förståelsen eftersom det var svårt att anpassa arbetet i läroboken till en lagom nivå 
för att alla elever skulle få utmaningar. Samtliga respondenter använde konkret 
material i sitt arbete med läroboken. Klossar, cuisenairstavar och pengar var 
genomgående i samtliga klassrum och respondenterna ansåg att detta stärkte och 
synliggjorde ytterligare.   
 
De flesta respondenterna var nöjda med sitt material. Materialet var tydligt och 
lärarhandledningen bra. Läroboken hade ett bra pedagogiskt upplägg med bra 
strategier och den fick med de väsentliga bitarna. En av respondenterna ansåg att 
materialet inte var bra hela vägen. Det bästa hade varit att blanda läroböckerna och 
plocka det bästa. Två av respondenterna såg också fördel med att det inte var massa 
omfattande målarsidor som bidrog till att elevernas tid gick förlorad. I läroboken 
fanns också, enligt en av respondenterna, bra bilder som eleverna kunde relatera till. 
Matematikläxor förekom av varierad grad. De flesta använde det och anledningen 
var bland annat att föräldrarna fick inblick i den matematik som barnen räknade i 
skolan. 
 
Alla respondenterna bedrev genomgångar som skedde i samband med nytt kapitel 
eller när nya moment skulle presenteras. Enligt en respondent kunde eleverna inte ta 
till sig kunskapen på endast detta sätt. De avslutade kapitlen avslutades med diagnos, 
vilket gav en bra översikt kring elevernas kunskaper. Många av respondenterna tog 
in böckerna för rättning eftersom de då fick överblick över vad eleverna tillägnat sig 
för kunskaper. Eleverna tyckte mycket om att arbeta i läroboken. Men en respondent 
menade att eleverna ansåg att matematik var detsamma som läroboken. Detta gjorde 
att respondenterna inte kom ifrån läroboken trots att de ville bryta sig loss och få in 
andra sätt i matematikundervisningen. Respondenterna försökte vara noggranna med 
att inte låta eleverna jämföra med varandra om hur långt de kommit i läroböckerna. 
Det viktigaste var hela tiden att förståelsen fanns där. En av respondenterna ansåg 
dock att det enskilda arbetet i läroboken inte ledde till någon djupare förståelse 
eftersom det var svårt att anpassa arbetet i läroboken till en lagom nivå där alla 
elever fick utmaningar. 
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5.7.3 Konkret matematik 
Att matematikundervisningen skulle vara konkret var alla respondenter överens om, 
men det var stor skillnad på hur respondenterna skapade en konkret 
matematikundervisning. En respondent arbetade konkret genom att väva in olika 
ämnen och konkreta metoder i matematiken och med enbart inslag av lärobok. Andra 
respondenter arbetade till stor del med en lärobok och konkreta inslag förekom 
enbart när det lämpade sig bäst utifrån lärobokens innehåll. Några respondenter 
plockade också fram konkret material för att synliggöra då eleverna inte förstod en 
uppgift. Alla respondenter utom en menade att eleverna lärde matematik bäst genom 
att arbeta praktiskt med konkret material. En respondent ansåg istället att eleverna 
lärde bäst genom att de fick förklara för varandra.  
 
Utifrån respondenternas svar var utematematik något som förekom i varierad grad. 
För några respondenter var utematematik en naturlig del i undervisningen, medan 
andra respondenter använde utematematik sparsamt. För dessa respondenter sågs 
utematematik som svårt att planera och genomföra. Lättast ansågs konkret matematik 
utövas när eleverna arbetade i mindre grupper. I respondenternas 
matematikundervisning var det vanligt att matematiska samtal förekom. Genom 
diskussion och samtal kring olika strategier hur eleverna tänkte hjälptes eleverna åt 
att finna relevanta strategier. Alla elevers tankar blir genom det gemensamma 
klassrummet, lika mycket värda. Det skapades också ett tryggt klimat, där eleverna 
vågade komma med förslag men ändå göra fel. 
 
Plockmaterial användes också i matematikundervisningen. Cuisenairstavar, spel 
och mät- och volymmaterial var exempel på konkret material. Däremot var 
miniräknare och dator ovanligt i matematikundervisningen. En respondent lät 
eleverna rita problemen och på så vis strukturerades och synliggjordes matematiken.  
En av respondenterna använde musik i sin matematikundervisning, vilket visar på 
matematikens ämnesöverskridande möjligheter. 
 
Alla respondenterna såg konkret matematik som eftersträvansvärt i sin 
matematikundervisning och alla ville egentligen tillämpa det mer. Ändå fanns det en 
osäkerhet hos respondenterna. En av respondenterna använde det aldrig själv utan 
eleverna fick tillämpa det endast den timmen i veckan som fritidspedagogen hade 
eleverna och då denne använde mestadels utematematik. Konkret matematik 
användes av en respondent mestadels till de elever som hon såg hade problem och 
som därmed behövde se och göra på ett konkret sätt. 
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6 DISKUSSION 
I diskussionen kopplas inledningsvis bakgrund och resultat samman. Därefter tas 
pedagogiska konsekvenser och förslag till vidare forskning upp.  
 
6.1 Respondenternas syn på matematik  
Respondenterna visar sig vara överens om att eleverna lär genom att se och göra. 
Matematikundervisningen ska vara konkret, tydlig och utmana elevernas tänkande. 
Alltså är deras syn att matematik ska vara ett glädjande ämne där eleverna tillägnar 
sig förståelse och upplever en positiv tillvaro. Löwing och Kilborn (2002) menar att 
det som har störst betydelse för inlärningen är hur elevernas möte med 
matematikinnehållet går till men också hur bearbetningen går tillväga, vilket i stora 
drag kan skildra respondenternas sätt att tänka också kring sin undervisning. 
Däremot kan det ske på olika sätt och här går respondenternas tankar isär.  
 
Imsen (2006) refererar till Piaget som menar att skolan ska anpassas efter eleven. 
Undervisningen bör vara konkret och läromedlet ska anpassas till varje elevs nivå. 
Utifrån intervjuerna framkommer det att respondenterna anser att man måste utgå 
från eleverna, lägga nivån på ett relevant plan och ställa lagom höga krav. Dessutom 
bör man ge alla eleverna lika mycket tid, uppmärksamhet och stöd. Löwing (2004) 
kunde observera lärares oförmåga att få fram poängerna i det undervisningen ska 
handla om. De gemensamma genomgångarna handlar om vad eleverna ska göra 
istället för vad eleverna ska lära, exempelvis olika lösningsstrategier. Tiden för 
matematikinlärning blir istället begränsad.  
 
6.1.1 Delaktighet 
Alla respondenter förknippar lärande i matematik med att eleverna ska vara 
delaktiga. Utifrån Deweys begrepp Learning by doing lär sig människan genom att 
göra saker och erfarenheterna av detta leder till görande. Även tänkandet ses som ett 
görande (Imsen, 2006). Respondenterna menar att eleverna ska vara delaktiga i 
lärandet i matematik. Detta syns i valet av tillvägagångssätt i respondenternas 
matematikundervisning. Genom att exempelvis använda hela kroppen, grupparbeten, 
plockmaterial, spel och utematematik lär eleverna genom att vara delaktiga och göra. 
En respondent anser också att eleverna kommer ihåg matematiken lättare när de får 
vara delaktiga.  
 
Utifrån det sociokulturella perspektivet sker lärande genom kommunikation (Säljö, 
2010). Grupparbeten och gemensamma matematiska samtal förekommer i 
respondenternas matematikundervisning. Genom att eleverna får förklara för 
varandra och ta del av varandras olika lösningar och frågor är alla elever delaktiga 
och det matematiska lärandet sker. Det flerstämmiga klassrummet där alla stämmor 
är lika betydelsefulla är också viktig för elevernas lärande (Dysthe, 1996).  
 
Lärande med utgångspunkt från den konstruktivismen sker i det sociala samspelet, 
vilket kräver en dialogisk undervisning (Dysthe, 1996). Några respondenter anser att 
det gäller att utgå från eleverna och skapa en undervisning där man har med sig alla 
elever. I en undervisning med konstruktivism ses eleverna som egna medel till sitt 
lärande. Elevernas tankesätt och åsikter är utgångspunkten i undervisningen (Säljö, 
2010). En respondent menar att det gäller att hitta passande arbetssätt till alla elever, 
eftersom alla elever är olika. Imsen (2006) anser att lärande utifrån konstruktivismen 
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sker genom problemlösning och undersökande arbetssätt. Alla respondenter skapar 
en undervisning, där undersökande arbetssätt finns med i olika grad och där eleverna 
är delaktiga. Att matematik ska vara levande och roligt är de flesta respondenter 
överens om. Spel och andra konkreta tillvägagångssätt bidrar till att elevernas 
delaktighet och lust att lära ökar.   
 
6.1.2 Förståelse 
Respondenterna ser även lärande i matematik utifrån förståelse. Alla respondenter 
menar att om eleverna är delaktiga i undervisningen på olika sätt utvecklas förståelse 
för matematik och eleverna inser nyttan med ämnet. Det relevanta i deras 
undervisning är hela tiden att eleverna ska ha förståelse för det de gör. Löwing och 
Kilborn (2002) menar att lärarens kunskapssyn är något av det viktigaste i 
undervisningen. Som lärare måste man förstå hur eleverna uppfattar och använder 
kunskapen samtidigt som man reflekterar över vad undervisningen går ut på. Även 
Dysthe (1996) menar att läraren måste ha insikt och förtrogenhet med den egna 
synen på inlärning och kunskap. En medveten relation till de undervisningsformer 
som ska användas i undervisningen krävs också.  
 
En respondent anser att matematik bygger på förståelse och att kunna bygga vidare 
för att nå nästa förståelse. Om eleverna tappar förståelse, är det svårt att komma 
vidare i sin utveckling. Imsen (2006) belyser den proximala utvecklingszonen som 
Vygotskij har myntat. För att eleverna ska utvecklas och bygga förståelse krävs det 
att en vuxen stöttar och förklarar. Grundtanken i respondenternas syn är att eleverna 
ska nå målen men man måste förstå att vägen dit är olika för eleverna. Därför gäller 
det att hitta passande arbetssätt till varje elev så att målen kan nås. Kunskapen måste 
sättas in i ett meningsfullt sammanhang för att eleverna ska utveckla förståelse. 
Malmer (2002) beskriver utifrån sex nivåer hur man ska skapa förståelse för eleverna 
i matematikundervisningen. Hon anser att meningsfulla uppgifter och integrering 
med andra ämnen ska få eleverna att inse värdet av matematik.  
 
En annan respondent menar att matematik för är när man förstår det man gör, både 
förståelse av helar och delar samtidigt som man kan laborera med sin kunskap. 
Runesson (1999) observerade lärare som tog till vara på elevernas förståelse och 
olika lösningsstrategier genom att de involverade eleverna i undervisningen. 
Eleverna fick visa och förklara sina kunskaper och hur de tolkat och löst uppgifterna. 
På så sätt skapas en varierad matematikundervisning med olika lösningssätt. Dysthe 
(1996) tar upp den sociala konstruktivismen, som menar att lärandet sker i det sociala 
samspelet. Detta kräver dock en dialogisk undervisning. Enligt Dysthe (1996) och 
Imsen (2006) utvecklas förståelse genom språket. Några respondenter kan se att 
elevernas förståelse gynnas av en varierad undervisning som bygger på konkreta 
metoder. Molander (2007) menar att elevernas förståelse gynnas av praktisk 
matematik ute eftersom eleverna både får samarbeta, använda hela sitt jag och vara 
kreativa. 
 
6.2 Respondenternas val av tillvägagångssätt 
Genom undersökningen har en bild formats av hur sex respondenter bedriver 
matematikundervisningen i år 1-3 och vilka tillvägagångssätt de använder.  
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6.2.1 Lärobok 
Gemensamt för alla respondenter är att de använder en lärobok i undervisningen, 
dock på olika sätt och olika mycket. Respondenter med stor erfarenhet men också 
störst intresse av matematik använder läroboken minst. Respondenter med minst 
erfarenhet och med ganska svagt intresse av matematik låter däremot läroboken vara 
den dominerande metoden. Utifrån Wikman (2004) som menar att lärares erfarenhet 
har betydelse för användningen av en lärobok, framkommer det i studien att ju mer 
erfarenhet respondenterna har desto mer kan de släppa läroboken och använda andra 
metoder.  
 
Tiden är en faktor som påverkar hur respondenterna bedriver 
matematikundervisningen, vilket även Hargreaves (1998) tar upp. Lärare vill hinna 
mer i sin undervisning och förväntningarna är större än vad arbetstiden räcker till 
(Hargreaves 1998). Några respondenter anser att tiden inte räcker till för att arbeta 
med andra metoder än läroboken. De prioriterar den traditionella undervisningen 
med en lärobok för att eleverna ska tillägna sig de kunskaper som krävs för att klara 
och gå vidare i högre årskurser. Respondenternas argument till att de använder en 
lärobok i undervisningen är att läroboken har ett bra pedagogiskt upplägg med bra 
strategier och att de väsentliga bitarna tas upp. Även Löwing (2006) är inne på 
samma spår, då hon anser att lärare har begränsade möjligheter att skapa goda villkor 
för elevernas lärande i matematik. Ökat antal elever tillsammans med begränsade 
resurser och höga krav på individualisering påverkar lärarnas organisering av 
matematikundervisningen till tyst, enskild räkning i lärobok.  
 
Lärobokens fungerar som bas och stöd i matematikundervisningen, eftersom 
respondenterna ser en svårighet i att anpassa det enskilda arbetet i läroboken till 
lagom nivå så att alla elever får utmaningar. Läroboken uppfattas som tråkig och den 
levandegör inte matematiken. Att enbart räkna uppgifter i läroboken gynnar inte 
elevernas förståelse. Wikman (2004) menar att uppgifterna i läroboken inte är 
anpassade till alla elever. Det innebär att uppgifterna antingen blir för svåra eller för 
lätta. Utifrån respondenternas svar framkom det att de anser att lärobokens upplägg 
bidrar till eleverna blir inriktade på rätt och fel svar. Malmer (2002) menar att det 
finns risk att arbetet i läroboken blir resultatinriktat och att eleverna och lärarna 
eftersträvar rätt svar och att hinna med sidorna i boken.  
   
6.2.2 Konkret matematik 
Alla respondenter utom en är överens om att eleverna lär bäst genom att arbeta med 
konkret matematik. Trots detta är konkret matematik något som inte förekommer 
naturligt i undervisningen hos alla respondenter. Löwing (2006) anser att målet med 
konkreta metoder är att det ska leda till elevernas förståelse av abstrakt matematik. 
Alla respondenter använder konkreta metoder i sin matematikundervisning. Precis 
som läroboken är konkreta metoder något som läggs olika mycket tid och fokus på i 
undervisningen. En respondent skapar en matematikundervisning där alla elever ska 
känna att de är delaktiga och där konkreta metoder ingår naturligt i undervisningen.  
 
För några respondenter är konkret matematik något som förekommer som inslag då 
och då i den traditionella undervisningen som bygger på en lärobok. Pengar, 
cusinerestavar, klossar med mera används som hjälpmedel för att synliggöra då 
eleverna stöter på problem i läroboken. Eleverna hämtar också konkret material 
själva då de känner att de behöver se och göra för att förstå. Löwing (2006) och 
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Malmer (2002) är överens om att det inte bara räcker att eleverna gör saker, utan de 
måste även få möjlighet att reflektera över vad de gör. Respondenternas undervisning 
med konkreta hjälpmedel, som används ibland, främjar enligt Malmer (2002) 
elevernas förståelse endast om det sker i ett meningsfullt sammanhang. 
 
Malmers (2002) indelning av matematikundervisningen i sex nivåer grundar sig på 
att eleverna ska utveckla förståelse genom att gå från konkret till abstrakt matematik. 
Många lärare börjar på den abstrakta nivån, vilket gör att eleverna inte förstår varför 
de löser ett problem just så. En respondent menar att elevernas förståelse avgör hur 
matematikundervisningen organiseras, till största del utifrån konkret matematik.  
Även om en respondent anser att matematik innebär vardagsmatematik används inte 
vardagsmatematik i undervisningen, eftersom det är svårt att organisera praktisk 
matematik i helklass. Den traditionella undervisningen prioriteras med en lärobok, 
vilket innebär att eleverna i respondentens klass till största del möter abstrakt 
matematik.  
 
Molander (2007) menar att elevernas förståelse ökar om man kompletterar med 
utematematik. Det gynnar elevernas olika inlärningssätt. Utematematik är något som 
förekommer i varierad grad i respondenternas matematikundervisning. För några 
respondenter är utematematik en metod som gynnar elevernas förståelse. Enligt 
Molander (2007) är utematematik positivt då eleverna får använda hela sitt jag, sina 
erfarenheter och kunskaper. Genom utematematik inser eleverna att matematiken 
inte bara finns i skolan, utan även i naturen och i samhället. Flera respondenter anser 
att det är svårt att organisera och genomföra matematikundervisning ute med hela 
klassen, vilket innebär att utematematik inte förekommer. Det visar sig att ansvaret 
läggs på fritidspedagogen att bedriva utematematik när eleverna är i halvklass.  
 
Kling Sackerud (2009) menar att det goda lärandet i matematik gynnas av 
diskussioner och samtal. Matematik ska ses som ett kommunikativt ämne.  Både 
Säljö (2010), Imsen (2006) och Dysthe (1996) anser att kommunikation och det 
flerstämmiga klassrummet är viktigt för elevernas lärande. De flesta respondenter 
anser att samtalet är viktigt i undervisningen. Matematiska samtal gynnar skapandet 
av ett tryggt klassrumsklimat, där alla elever vågar komma med förslag, ställa frågor 
och vågar göra fel. Genom det matematiska samtalet lär eleverna av varandra. 
Löwing (2006) anser att det är viktigt att eleverna bygger upp det matematiska 
språket för att utveckla förståelse och för att kunna ta emot det matematiska 
innehållet. Riesbeck (2007) menar att elever som saknar det matematiska språket kan 
ha svårigheter med att förstå innehållet i undervisningen samt texten i läroböcker. 
Det innebär att matematiken blir abstrakt för eleverna.  
 
Enligt Imsen (1999) är grupparbete ett tillfälle att utveckla samarbetsförmåga och 
lära av varandra. Grupparbeten eller paruppgifter förekommer i de flesta 
respondenters undervisning. Att eleverna får arbeta tillsammans ses av 
respondenterna som positivt då de får möjlighet att prata matematik och där alla 
elever behövs för att lösa problemet. Dysthe (1996) påpekar att lärandet sker i det 
sociala samspelet, vilket gör den dialogiska undervisningen relevant. Några 
respondenter använder inte grupparbete i sin undervisning, eftersom respondenterna 
ser elevernas lärande genom rättning av läroböckerna. Grupparbete ses som svårt att 
genomföra i helklass.  
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6.3 Pedagogiska konsekvenser  
De pedagogiska konsekvenser studien visar är hur variation gynnar elevernas 
matematiska förståelse. Alla respondenter ser det konkreta arbetet i undervisningen 
som positivt för alla elever. Storleken på klassen anses inte som något hinder för att 
använda olika metoder. Utifrån studien ses elevernas olika matematiska kunskaper 
som resurser i undervisningen, där både läraren och eleverna kan lära av varandra. 
För att matematikundervisningen ska utvecklas gäller det att våga prova olika 
metoder och inte vara rädd för att misslyckas.  
 
När det gäller lärobokens syfte och användning har inställningen ändrats och även 
förståelsen till att den används i matematikundervisningen. Läroboken är ett gott stöd 
och ett material att ta till, särskilt till nyutbildade lärare då erfarenheten är mindre. 
Genom diskussioner med kollegor och skolledning är målsättningen att skapa 
förutsättningar för att kunna bedriva matematikundervisningen på ett varierat sätt 
som gynnar elevers olika lärande. I studien framkommer det att skapandet av egen 
”mattebank” är positivt och i samråd med kollegor kan denna utvecklas ytterligare. 
Genom fortbildning uppdateras lärarens matematiska kunskaper, vilket ständigt 
behövs inom skolans värld.  
 
6.4 Förslag till vidare forskning 
Utifrån vår studie av respondenternas syn på matematik och hur vår syn påverkas av 
respondenternas bedrivna matematikundervisning, vore det intressant att inta ett 
elevperspektiv och undersöka hur eleverna anser att de lär matematik bäst. Stämmer 
respondenternas syn på hur eleverna lär bäst med elevernas syn på inlärning?  
 
Studien har belyst olika tillvägagångssätt. Med utgångspunkt från det skulle det vara 
intressant att jämföra elever som har mött enbart en lärobok med elever som har 
arbetat med konkret matematik och studera om tillvägagångssätten har betydelse för 
resultat och framtida studier i matematik.  
 
Vi skulle också tycka att det vore spännande att följa eleverna till respondenterna i 
vår studie i år 4-6. Observationens fokus skulle vara att se om den nya läraren tar vid 
och använder samma metoder där respondenterna slutade i år 3.  
 
Till sist skulle man kunna göra en form av granskning av olika läroböcker för att 
undersöka hur matematikböcker inspirerar till att arbeta mer med praktisk 
matematik. Dessutom skulle man kunna få bort den fördomsfulla stämpeln mot 
läroboken om en lärobok med varierade uppgifter innehållande gruppuppgifter och 
konkret matematik skulle uppmärksammas.  
 
6.5 Avslutning 
Med tanke på att det livslånga lärandet i matematik skapas och formas i år 1-3, är det 
betydelsefullt för oss att bedriva en matematikundervisning där elevernas nyfikenhet 
och olika inlärningsstilar gynnas. Att variera undervisningen i matematik ser vi som 
en del i att skapa en skola för alla. Studien hoppas öka förståelsen till att det är 
läraren som skapar möjligheter och gör det möjligt för eleverna att lyckas. Med rätt 
syn och varierade metoder kan man lyckas skapa en kreativ och konkret 
matematikundervisning där eleverna utvecklar förståelse, når mål och känner glädje 
med matematiken. 
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide 
 
Inledande frågor: 

• Vilka pedagogiska erfarenheter har du? 
 

• Vilka goda och/eller mindre goda erfarenheter har du av 
matematikundervisning? 

Egna erfarenheter, påverkan av andras syn? 
 
Intervjufrågor 

• Vad är matematik för dig? 
Vilken syn på lärande om matematik men också begreppet matematik 
 

• Hur organiserar du din matematikundervisning? 
Enskilt arbete, grupparbete, terminsplanering, lokala styrdokument, läroboken m.m.  
 

• Vilka metoder/ arbetssätt använder du dig av i undervisningen? 
Läroboken, utematematik eller praktisk matematik? Hur länge har du arbetat med 
dessa metoder/ arbetssätt? Hur har du kommit i kontakt med dessa metoder/ 
arbetssätt? 
 

• Hur använder du de olika metoderna/ arbetssätt? 
 

• Vad är det som styr att du använder just de metoderna/arbetssätten?  
Vad är det som är bra med det/dem? Vad är det som är mindre bra? 
 

• Vad tycker du är viktigt att tänka på när man undervisar i matematik? 
Varför/vad är det som gör att du tycker det är viktigt? 
 

• Hur upplever du att eleverna lär bäst i matematik? 
 

• Hur skulle du kunna utveckla din matematikundervisning? 

 

 

 

 

Frågorna i kursiv stil är följdfrågor till huvudfrågorna 


