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Abstrakt 
Detta arbete syftar till att undersöka lärares syn på att variera undervisningsmetoderna i 

matematik.  

 

I kapitlet tidigare bakgrund presenteras flera olika forskningsbeprövade metoder som 

kan användas för att variera undervisningen. Det är dessa metoder som är grunden för 

analysen av den data som samlas in i studien.   

 

Semistrukturerade intervjuer valdes som metod för att samla in data till denna studie. 

Det är sex lärare som har intervjuats och dessa är alla verksamma inom årskurs 4-6 och 

undervisar i ämnet matematik. Respondenterna valdes ut genom att skolledningen på 

flera skolor kontaktades med en förfrågan om att vi ville komma i kontakt med lärare 

som undervisade i matematik och sedan fick de lärare som var intresserade höra av sig 

till oss för att vara med i studien. I metodkapitlet redogörs det även för hur arbetet lever 

upp till de etiska krav som finns och hur detta arbete lever upp till kraven på 

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

 

Resultatet och analysen visar att alla lärare använder sig av flera olika metoder i sin 

undervisning och att  alla anser att det är viktigt att variera undervisningsmetoderna då 

detta leder till att eleverna ser matematiken ur olika perspektiv och lär sig behandla det 

matematiska innehållet på flera sätt. Enligt lärarna tycker eleverna även att matematiken 

blir mer lustfylld om undervisningsmetoderna varieras. De nackdelar som lärarna lyfter 

är främst att elever som har det svårt med matematiken kan tycka att det är jobbigt att 

undervisningen varieras och att det kan ta mycket tid att variera undervisningen så att 

allt som ska göras inte hinns med. Av de sex lärare vi har pratat med så menar 

majoriteten att när de varierar undervisningsmetoderna så är det främst elevernas 

motivation som stärks. Det är enbart en av lärarna som säger att förmågorna kan tränas 

genom att variera metoderna och att detta då gör att eleverna lär sig mer.  

 

Nyckelord 
varierade undervisningsmetoder, variation, lärares perspektiv, matematikundervisning,  
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1 Inledning 
I början av 1900-talet bestod undervisningen mest utav upprepande räknemetoder där 

eleverna fick sitta själva och räkna på sina griffeltavlor (Kruse, 2010). Eleverna blev 

mer åskådare där de framförallt satt och lyssnade och sedan upprepade den matematiken 

de fick höra. Kruse skrev då att ”skulle man icke… kunna försöka göra barnen till 

självständiga upptäckare? Skulle man icke kunna utbyta det reproduktiva arbetet mot 

mera skapande sådant?” (Kruse, 2010:33). Malmer (2002) påpekar att det tyvärr inte har 

hänt så mycket i den riktningen som Kruse (2010) menade var bra för 

matematikinlärningen redan 1909. 

 

Under vår egen tid på universitetet har vi fått lära oss att det är av stor vikt att variera 

undervisningsmetoderna inom matematik genom till exempel att använda sig av 

utomhusmatematik, laborativt material eller diskussionsuppgifter med mer än bara ett 

rätt svar. Detta är nödvändigt då alla elever inte lär sig på samma sätt och för att 

eleverna ska kunna se en koppling till vardagen. Men om läraren väljer att främst 

använda läroboken så missar eleverna mycket av det samarbete och kritiska tänkande 

som kan vara nödvändigt för dem senare i livet (Malmer, 2002).  

 

Under hösten 2015 genomförde vi en pilotstudie som behandlade elevernas syn på 

varierade undervisningsmetoder. Den visade att eleverna till stor del satt med sina 

läroböcker på lektionerna och att den variation av metoder de fick, ansåg de själva, 

främst var att vara utomhus. Denna förstudie fick oss att vidare intressera oss för 

lärarens syn på saken och vad de anser är varierade undervisningsmetoder då vår 

pilotstudie klart visade att elevernas uppfattning om hur deras matematikundervisning 

såg ut skiljde sig dramatiskt åt mot hur matematikundervisningen bör vara enligt vår 

utbildning.   

  

Utifrån våra erfarenheter och funderingar så blev vi nyfikna på om det är lärarna som är 

starkt bundna till läroboken i matematik och därför inte undervisar på andra sätt. Eller 

om en annan möjlighet är att eleverna missar den matematik som bedrivs utanför 

lärobokens ramar och inte uppfattar det som matematik? 

 

1.1 Variation 
Marton och Booth (2000) menar att variation är en av lärandets mest kritiska aspekter. 

Denna tanke grundar sig på att variationen bidrar till att få delar att bli en helhet. 

Variation är olika sätt att uppleva ett objekt eller en verklighet och det är först när vi 

delar våra olika uppfattningar om ett fenomen med varandra som vi kan pussla ihop 

flera delar och på så vis få en helhetsbild. Vad eleverna lär sig och hur deras helhetsbild 

av ett fenomen kommer att se ut grundas helt på lärarens bild av fenomenet och hur hen 

väljer att visa den (Matron & Booth, 2000). Detta innebär att om till exempel en elev 

enbart kan se ett sätt att behandla ett matematiskt innehåll så kan eleven inte se en 

helhet. Men genom att arbeta på flera olika sätt, både metod- och innehållsmässiga, med 

materialet så kan eleven börja utveckla en helhetsbild av hur matematiken fungerar. 

Läraren bör därför undervisa på ett sätt så att skillnaderna blir synliga och så att 

eleverna kan förstå dem (Lundgren, 2014).  

 

1.2 Metod 
Metod i denna studie innebär det arbetssätt som läraren väljer att använda för att 

presentera och arbeta med ett material. Denna studie syftar till att undersöka hur lärare 

väljer att variera undervisningsmetoder i matematik, alltså ifall läraren arbetar mycket 
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med läroboken eller om det finns en variation mellan att arbeta med lärobok, konkret 

material, gruppuppgifter och så vidare.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att söka svar på hur lärare i årskurs 4-6 ser på att 

använda sig av varierade undervisningsmetoder i matematikundervisningen.  
 

Studien kommer att utgå från följande frågeställningar: 

 Vilka metoder använder lärarna sig av för att variera undervisningen? 

 Vad ser lärarna för fördelar och nackdelar med att variera 

matematikundervisningen?  

 Hur anser lärarna att varierade undervisningsmetoder påverkar elevernas 

lärande? 
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt kommer en del av den tidigare forskning som gjorts i området varierad 

undervisning att beröras. Avsnittet är uppdelat så att varje del berör antingen 

styrdokument, en aspekt av variation eller en modell om en metod som berör variation.  

   

2.1 Styrdokumenten 
 

I skollagen står följande: 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt 

enligt utbildningens mål (Skollagen, Kap.3, §3) 

För att alla elever ska få möjligheten att utvecklas efter sina förutsättningar måste lärare 

ha en hög kunskap om målen och läroplanens innehåll, men i Skolverkets granskning 

framkommer det att på grund av lärarnas bristande kunskaper så får inte alla elever den 

undervisning de behöver för att utvecklas så långt som möjligt (Skolinspektionen, 

2009). Eleverna måste erbjudas en bredare variation av metoder i undervisningen för att 

dessa mål ska kunna uppfyllas (Skolinspektionen, 2009). 

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) 

står det att skolan ska hjälpa elevers fortsatta lärande och basera undervisningen på 

elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter. Detta innebär att läraren måste möta och 

utmana eleverna på den plats de befinner sig i sitt lärande. Dessutom lyfter Lgr11 att 

eleverna ska få möjlighet att arbeta med andra och att kunskap förutsätter att eleverna 

får samspela med varandra. Eleverna ska dessutom ges möjligheten att testa sig fram 

och undersöka egna idéer och funderingar (Skolverket, 2011). För att kunna nå 

läroplanens mål måste eleverna få möjlighet arbeta med olika metoder som öppnar upp 

för att eleverna kan att kommunicera, resonera och argumentera för sina lösningar i 

matematik (Skolinspektionen, 2009).  

I kursplanens syfte i matematik står det att ”[e]leverna ska även ges förutsättningar att 

utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer […] 

[v]idare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att 

använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar” (Skolverket, 

2011:47). I kunskapskraven för årskurs 6 står det även att eleverna ska kunna resonera 

och argumentera för valda strategier genom olika matematiska representationsformer 

(Skolverket, 2011). Men enligt Skolinspektionen (2009) så finns det en del brister i 

matematikundervisningen, vilket leder till att eleverna har svårt att nå målen. 

”[F]å lärare har tillräcklig kunskap om målen i kursplanen och i läroplanen[…] Skolornas 

undervisning i matematik håller ojämn kvalitet i förhållande till nationella mål och 

riktlinjer. I flertalet av de skolor som ingår i granskningen är inte lärarnas undervisning 

tillräckligt varierad och anpassad för att möta olika elevers behov och förutsättningar[…] 

Vidare dominerar enskilt arbete under lektionerna. Detta får konsekvensen att gemensamt 

samtal om matematiska fenomen får för litet utrymme i förhållande till mekaniskt räknande 

i läroboken.” (Skolinspektionen, 2009:8) 

Då vissa lärare inte har tillräckliga kunskaper om målen i läroplanen finns risken att 

vissa mål faller bort på grund av att läraren väljer den dominerande läroboken som 



  
 

4 

arbetsmetod. Därför är det viktigt att läraren ger eleverna en undervisning av god kvalité 

där läraren varierar undervisningsmetoderna för att ge eleverna olika sätt att lära och att 

göra matematiken lustfylld (Skolinspektionen, 2009).  

 

Utöver kunskapskraven så ska även eleverna utveckla olika förmågor inom 

matematiken. Dessa förmågor är problemlösningsförmågan, resonemangsförmågan, 

kommunikationsförmågan, och begreppsförmågan. Problemlösningsförmågan ska bidra 

till att eleverna utvecklar förmågan att välja valda strategier för att lösa matematiska 

problem och resonemangsförmågan ska utveckla deras förmåga att till exempel 

argumentera och presentera valda metoder för hur de har löst matematiska problem. 

Kommunikationsförmågan och begreppsförmågan ska bidra till att eleverna ska kunna 

kommunicera matematik med hjälp av matematiska begrepp och kunna använda dessa i 

rätt sammanhang (Skolverket, 2011). 

 

2.2 Läroboksstyrd undervisning 
I och med den lärobokstyrda skolan som eleverna idag är inskolad i så har många elever 

slutat ifrågasätta det de gör på lektionerna (Riesbeck, 2000). Om elever får en uppgift av 

sin lärare och instruktioner för hur hen ska lösa uppgiften, då ifrågasätter inte eleverna 

det de ska göra utan lyssnar och kopierar. Eleverna lär sig den matematiken som de 

förväntas kunna och sedan är de nöjda. Om läraren däremot ger eleverna öppna 

uppgifter och låter eleverna själva komma fram till en lösning genom att undersöka 

problemet så använder sig eleverna i högre utsträckning av sin egen 

resonemangsförmåga och nyfikenhet. Detta gör att de inleder fler diskussioner med 

varandra kring matematiken och ifrågasätter sina metoder (Riesbeck, 2000).  

 

Elevernas inlärning påverkas av hur läraren väljer att arbeta med matematik. Om läraren 

anser att ämnet enbart består av att lära sig räkning och olika uträkningsmetoder så är 

detta det eleverna kommer att få arbeta med på lektionerna. När denna syn på 

matematik sedan överförs till eleverna så kan det leda till att de får problem när de ska 

behandla andra ämnesområden inom matematiken som till exempel problemlösning. 

Eleverna som anser att läroboken är den källan till material som i huvudsak ska 

användas på lektionerna kan vara svåra att förändra. Men genom att presentera många 

andra metoder i matematikundervisningen så kan elevernas attityd till ämnet och deras 

syn på materialet påverkas i den riktningen att läroboken inte längre är viktig 

(Pehkonen, 2009). Att undervisa i matematik innebär med andra ord mycket mer än att 

lära eleverna uträkningar, framförallt handlar det om att lära eleverna att tolka 

matematiken och att lära dem att bli en del av den matematiska diskussionen (Fransisco, 

2013). 

 

Det finns många kunskaper inom matematiken som eleverna helst ska kunna utantill. 

Det kan till exempel vara att eleverna ska lära sig vilken metod som lämpar sig för att 

lösa uppgifter av olika slag. För att lära sig dessa krävs det mycket övning och 

repetition av det som har gjorts på lektionstid. Genom att använda en lärobok, eller 

annat material såsom stenciler eller appar för surfplattor, så kan eleverna träna på hur de 

ska lösa uppgifter av olika slag så att dessa kunskaper fastnar (Mullis m.fl, 2001).  

 

Hansson (2011) menar att undervisning med en lärobok som bas inte bara är individuellt 

arbete. Eleverna kan både samarbeta för att hjälpas åt med arbetet i läroboken och de 

kan dessutom arbeta i grupper med uppgifter som är ur läroboken. Hon säger även att 

det viktigaste är att läraren då är delaktig i arbetet och inte överlåter ansvaret för 

lärandet till eleverna på grund av att de har boken som stöd.  
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2.3 Laborativt material 
En studie (Möllehed, 2001) visar att elever bör få arbeta med konkret material för att de 

ska förstå relationerna mellan delarna i en helhet. Det räcker inte med att ha 

genomgångar i matematik utan eleverna måste få arbeta mer praktiskt för att det ska 

kunna förstå sambanden. Detta kan göras genom att arbeta med pärlor för att förstå 

tanken bakom växlingen i positionssystemet eller genom att använda kottar och pinnar 

för att arbeta med algebra. Om de abstrakta metoderna sätts in för tidigt i 

undervisningen i matematik så kan eleverna få svårigheter med matematiken. Idag finns 

det gott om laborativt material ute i skolorna och dessa material används flitigt i skolas 

lägre åldrar, men ju äldre barnen blir desto mindre används dessa material (Möllehed). 

Om eleverna dessutom får känna att de upptäcker och undersöker matematiken på 

lektionerna så känner de i större utsträckning att matematiken blir nyttig för dem även 

efter att de slutar skolan. Under skolåren kan detta leda till att elevernas motivation och 

självkänsla ökar på grund av att de får hitta lösningar på egen hand som de kan 

presentera för klassen (Holden, 2001).  

 

2.4 Grupparbete 
I den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, NU03 (Myndigheten för 

skolutveckling, 2007) framgick det tydligt att det var många elever och lärare som 

skulle vilja se en större variation av undervisningsmetoder, framförallt gruppuppgifter, 

men att lärarna tycker att det tar för mycket tid. Att utföra en varierad undervisning 

kräver dessutom en tidskrävande planering.  

 

Grupparbeten är en nödvändig del av undervisningen då det bidrar till elevernas 

förmåga att utvecklar och utvärdera sina tankar och idéer. Fransisco (2013) skriver att 

elever som får arbeta med grupparbeten och som uppmanas att ifrågasätta varandras 

lösningar ofta kan stimulera varandra så att de kommer på mer sofistikerade lösningar 

och kan förklara hur de tänker på ett bra sätt. Ifrågasättandet kan handla om att låta 

eleven förklara mer ingående hur hen tänker eller uppmuntras till att försvara sina 

tankegångar inför sina klasskamrater. Elever vars lösningar blir ifrågasatta och som 

måste förklara sig kan, även inom gruppen, själva utveckla sina tankegångar mer och på 

så sätt fördjupa sin problemlösningsförmåga (Fransisco, 2013). 

 

En studie (McCrone, 2005) visar att läraren har en viktig roll i att göra grupparbeten till 

en rutin i matematikundervisningen och att göra eleverna medvetna om vad som 

förväntas av dem. Lärare bör därför använda sig av grupparbeten någon gång i veckan 

eller dagligen för att eleverna ska förstå att de måste börja vara aktiva i diskussionerna 

och göra sina tankar och funderingar hörda (McCrone, 2005).  

 

En annan viktig faktor studien (McCrone, 2005) visar är att läraren tillsammans med 

eleverna skapar ett klassrumsklimat där eleverna känner sig trygga med att säga fel. 

Detta är viktigt för att eleverna ska våga ta del i både gruppdiskussioner och 

diskussioner i helklass (McCorne,2005). Det måste finnas en viss struktur i en 

diskussion för att det ska bli en lärarande dialog. Eleverna och läraren måste lyssna på 

varandra och det är en fördel att diskutera alla lösningar som kommer upp, oavsett om 

de är rätt eller inte (Aspelin, 2010). Läraren ska dessutom försöka motsträva att eleverna 

enbart vågar använda sig av lärarens metod för att då detta inte leder till någon dialog 

(Aspelin, 2010). McCrones (2005) studie visar att många elever, till en början, hade 
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svårt att argumentera för sina egna tankar och funderingar i gruppen. Istället diskuterade 

eleverna bara det svaret som var korrekt och detta räknades oftast ut av en elev i 

gruppen. Ju längre tiden gick vågade eleverna ta del av både diskussionen i grupp och i 

helklass. De vågade framföra sina tankar och funderingar och även kommentera andra 

elevers uträkningar (McCrone, 2005). 

 

Lärare kan inte se sig själva som outsiders i klassrummet när de vill att eleverna ska 

arbeta med gruppuppgifter. Det är lärarens ansvar att visa för eleverna att det inte är 

svaret som är det viktigaste, utan det är processen dit som är det betydelsefulla. Detta 

innebär att läraren måste vara närvarande och delaktig men ändå måste låta eleverna 

axla ansvaret för att komma fram till bra lösningar själva (Fransisco, 2013).  

 
2.4.1 EPA 

EPA är en förkortning av eget, par, alla. Det är en metod som främst används inom 

problemlösning. Vid användandet av EPA får eleverna först sitta själva och fundera på 

en lösning av problemet eller uppgiften hen har framför sig. Efter att ha gjort detta så 

arbetar eleverna två och två. Då får de presentera sina idéer för varandra och detta är att 

rekommendera för att eleverna ska ha möjlighet att lyssna, bedöma och utvärdera olika 

lösningar på samma problem. Under denna process är det viktigt att läraren går runt 

bland eleverna för att hitta korrekta och felaktiga lösningar som kan bidra till en bra 

diskussion. Det sista steget i EPA är att lösningarna diskuteras i helklass. Detta är en 

viktig del av problemlösningen för att eleverna ska få möjlighet att argumentera för sina 

lösningar (Taflin, 2014).   

 

2.5 IKT 
I en studie (Markkanen, 2014) undersöks teknikens användning i 

geometriundervisningen. Enligt studien behöver dagens skola använda sig av mer teknik 

för att anpassa undervisningen utifrån digitaliseringen av samhället. Studien visade att 

tekniken kunde användas som ett hjälpmedel att öka elevernas uppfattning om olika 

figurer inom geometriområdet i matematikundervisningen och genom detta kunde 

eleverna öka sin analytiska förmåga (Markkanen, 2014) 

 

Genom att använda sig utav teknik får läraren större tillgång till fler sätt att presentera 

ett innehåll. Överlag var läraren i studien (Markkanen, 2014) positivt inställd till teknik 

i matematikundervisningen. Läraren menar att tekniken inte bara är ett bra hjälpmedel 

för att visa matematiken på olika sätt utan den är också användbar för att följa upp 

undervisningen. Å andra sidan menar läraren att det inte bara är att tillämpa tekniken i 

undervisningen utan tekniken måste anpassas till undervisningens behov. Tekniken kan 

dessutom inte ersätta allt annat material i undervisningen utan måste kombineras med 

andra metoder för att ge ett bra resultat och för att skapa en bra undervisningssituation 

(Markkanen, 2014).  

 

Enligt läroplanen ska eleverna kunna ”… använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande…” (Skolverket, 2011:14). 

Tyvärr så är det många skolor idag som inte använder sig utav IKT i undervisningen. En 

del skolor använder IKT i form av administration eller underlag för planering. 

Anledningen till detta är bland annat att vissa lärare är skeptiska till användandet av IKT 

på grund av att tekniken kanske krånglar eller att det tar tid (Skolinspektionen, 2012). 

 

Eleverna i studien (Markkanen, 2014) var positiva till användandet av teknik i 

undervisningen. Eleverna upplevde själva att tekniken hjälpte dem att förstå innehållet i 
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matematiken bättre. Tekniken underlättar också för elevernas helklassdiskussioner där 

de bland annat redovisar olika lösningar och diskuterar dessa med sina kamrater, bland 

annat genom användandet av en dokumentkamera så att eleverna på ett enkelt sätt kan 

dela med sin av sina beräkningar i klassrummet. Tekniken bidrar till att eleverna 

utvecklar förståelse genom bland annat bilder där de kan vrida och vända på olika 

matematiska figurer för att på så vis se hur de är uppbyggda. Däremot finns risken att 

tekniken även gör så att svaren blir korta, vilket leder till att eleverna inte motiverar och 

argumenterar sina svar utan hellre vill gå vidare (Markkanen, 2014).  

 

2.6 Undervisning utomhus 
Forskning (Fägerstam, 2012) visar att utomhusmatematik kan hjälpa eleverna med att 

fördjupa sina matematiska förmågor eftersom elevernas vilja att lära sig kan öka genom 

att arbeta med matematik utomhus. Det här kan bero på att eleverna känner en 

nyfikenhet, ett engagemang och en glädje när de får arbeta med matematiken i andra 

situationer än i klassrummet (Fägerstam, 2012). Eleverna kan dessutom på ett enkelt 

sätt se kopplingar mellan den abstrakta undervisningen och sin vardag om en del av 

undervisningen är utomhus (Szczepanski, 2008). Detta för att eleverna tenderar att bli 

mer sociala och föra diskussioner kring matematiska frågor om de är utomhus eftersom 

aktiviteterna ofta består av lekar eller gruppuppgifter och, likt Fransiscos (2013) 

påpekande om grupparbete, så kan eleverna utveckla sina tankegångar på ett annat sätt 

än när de arbetar individuellt (Fägerstam, 2012). Dessutom kan undervisning utomhus 

bidra till att eleverna blir mer fokuserade och mindre stressade eftersom de inte är i sin 

vanliga klassrumsmiljö och detta kan leda till att eleverna utvecklar sina matematiska 

förmågor. Det kan vara upplevelsen av att se, känna och att göra som gör att eleverna 

kan ta till sig mer av matematiken än vad de kan om de enbart räknar i läroböcker 

(Fägerstam, 2012).  

 

Många lärare känner en osäkerhet i ett använda utomhusmiljöer i undervisningen. Detta 

kan bero på för att de inte har vetskapen om hur undervisning bedrivs på ett bra sätt ute. 

Det kan också vara för att läraren själv känner att hen måste släppa kontrollen mer ute 

än vad hen behöver inomhus. Dessutom finns det hos lärare en ovilja att se 

utomhusmiljöer som ett ställe där lärande kan ske (Szczepanski, 2008). Det finns även 

praktiska anledningar till varför vissa lärare ser det som ansträngande att gå ut på 

lektionerna.  

 

2.7 Systematiskt varierade lektioner och motivation 
Russell (2015) har utvecklat en modell som kallas för Systematiskt varierade lektioner 

(SLV). För att utvärdera och utveckla modellen så genomfördes en studie under åtta 

veckors tid, i två klasser. I studien jämförs användandet av SLV med användningen av 

det som Russell kallar CM (conventional method) som är en läroboksstyrd 

undervisning. CM metoden utgår från att undervisningen styrs av läroboken där läraren 

presenterar ett moment som eleverna sedan arbetar vidare med individuellt. Efter fyra 

veckor bytte klasserna perspektiv mellan att arbeta med SLV eller CM så att båda 

klasserna fick undervisning i båda metoderna.  

 

Vid användandet av SLV så följer läraren ett mönster som bidrar till att variera 

undervisningen utformning. I klassen som använde SLV delades veckans tre lektioner 

in så att lektionerna inte skulle behandla det matematiska innehållet på samma sätt, men 

ändå så att de varje vecka behöll samma mönster. Den första lektionen var en 

traditionell läroboksbaserad lektion där läraren höll en genomgång och sedan fick 



  
 

8 

eleverna arbeta självständigt. Den andra lektionen bestod av par eller grupparbeten som 

främst innehöll problemlösning. Under veckans tredje lektion fick grupperna presentera 

sina lösningar för klassen och alla gruppers lösningsmetoder diskuterades.  

 

Klasserna har sedan tidigare olika erfarenheter i undervisning av matematik. Den ena 

klasserna hade goda erfarenheter av matematik och den andra hade mer negativa 

erfarenheter. I den klassen med negativa erfarenheter var det låg närvaro på lektionerna 

och eleverna hade en låg motivation för ämnet matematik. Efter studien hade denna 

klassens intresse för ämnet ökat. Detta berodde inte på vilken utav metoderna som 

användes utan snarare på att eleverna hade fått en struktur på lektionerna och visste vad 

som förväntades av dem (Russell, 2015)  

 

Studien (Russell, 2015) visar att elevernas lärande i hög grad inte påverkas av ifall de 

använder sig av SLV eller ifall de genomgår en läroboksbunden undervisning. Vad som 

däremot framträder är att elevernas motivation för ämnet ökar och att eleverna i större 

utsträckning tycker att matematik är ett roligt ämne om de får varierade 

undervisningsmetoder. Det som eleverna ansåg var bra med att använda SLV var att de 

fick möjlighet att arbeta och lära av varandra och de var i en högre utsträckning nöjda 

med hur undervisningen bedrevs. Dessutom ökade antalet elever som upplevde att det 

lärde sig något på lektionen. En av de negativa aspekterna med SLV var att många 

elever ansåg att den tredje lektionen på veckan var jobbig och det fanns en motvilja till 

att ställa sig framför klassen och framföra sina resultat (Russell, 2015). 

 

Det är viktigt att läraren bedriver en varierande undervisning för att elevernas 

motivation ska upprätthållas. När eleverna känner en trygghet och motivation för ämnet 

så växer deras mod att vara delaktiga på lektionerna. Detta gör att eleverna vågar dela 

med sig av sina tankar och idéer, även om de inte är säkra på att de har kommit fram till 

rätt svar. När en elev vågar framföra sitt svar och det visar sig vara felaktigt så kan detta 

leda till nyttiga diskussioner och nya kunskaper för alla elever. Dessutom är det bra att 

jobba med uppgifter som har fler rätt svar än ett då det öppnar upp för att eleverna ska 

få möjlighet att visa flera lösningar på samma problem (Holden, 2001).  

 

2.8 Sammanfattning 
Detta avsnittet har presenterat vad styrdokumenten säger om varierad undervisning och 

olika undervisningsmetoder som öppnar upp för varierad undervisning. Metoderna som 

presenterats är läroboksstyrd undervisning, laborativt material, grupparbete, IKT, 

undervisning utomhus och systematiskt varierade lektioner. Läroboksstyrd undervisning 

är att läroboken är det material som eleverna får arbeta med. Laborativt material är 

uppgifter eller material där eleverna får undersöka, känna och diskutera olika problem. 

Grupparbeten är hur eleverna får arbeta med olika uppgifter tillsammans som till 

exempel EPA-metoden och IKT är hur tekniken kan användas i undervisning.  

De fördelar som de olika metoderna bidrar med är att eleverna blir mer motiverade och 

att de känner själva att de lär sig något. De olika metoderna öppnar också upp för olika 

sätt för eleverna att lära sig och förstå matematiken. Varierade undervisningsmetoder 

påverkar inte elevernas lärande, men eleverna själva upplever att de lär sig något på 

lektionerna och att deras motivation för ämnet ökar (Russel, 2015). Genom 

utomhusundervisning så får eleverna större fördjupning av sina matematiska förmågor. 

De utvecklar också större nyfikenhet då de får arbeta med matematiken i andra miljöer 

(Fägerstam, 2012). IKT ökar möjligheterna för eleverna att presentera sina resultat på 

flera sätt. Den bidrar även med att eleverna förståelse ökar genom bilder där de får se 
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figurer ur olika vinklar (Markkanen, 2014). Fördelarna med grupparbeten är att eleverna 

ökar sin förmåga att argumentera och förklara sina tankar för andra, vilket är en viktig 

del i problemlösningsförmågan (Fransisco, 2013).  

De nackdelar som beskrivs är att IKT kan leda till att eleverna inte utvecklar sina svar, 

vilket leder till att eleverna inte argumenterar och diskuterar hur de gjort för att lösa 

uppgiften och varför (Markkanen, 2014). Skolinspektionens granskning (2009) säger att 

för lite variation ökar risken för att eleverna inte får en matematikundervisning med go 

kvalité, vilket leder till att eleverna inte når alla målen i läroplanen. Eleverna riskerar att 

få svårt med matematiken om det abstrakta sätts in för tidigt (Möllehed, 2009). 

 

Den forskning som har presenterats i detta kapitlet relaterar alla på något sätt till hur 

variationen i undervisningen kan påverka eleverna. I texten har det redovisats för både 

fördelar och nackdelar med att använda sig av olika metoder i undervisningen och även 

hur elevernas lärande påverkas har nämnts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

10 

3 Metod  
I detta avsnitt kommer den metod som använts, ansats och de metodiska övervägningar 

som gjorts att presenteras. Även etiska aspekter som gjorts i studien kommer att 

redogöras för. Till att börja med presenteras den pilotstudie som gjordes höstterminen 

2015 och som lade grunden för denna studie.  

 

3.1 Pilotstudie om elevers erfarenhet 
Tidigare under höstterminen 2015 genomfördes en pilotstudie som undersökte hur 

elever tyckte att deras lärare varierade metoderna i matematikundervisningen. Studien 

genomfördes på en skola i södra Sverige och det var sex elever som blev intervjuade i 

två gruppintervjuer.  

 

Resultatet av den studien visade att eleverna ansåg att läraren hade en bra variation på 

undervisningen, men detta var främst för att eleverna fick arbeta två och två under 

lektionstid vilket de inte fick göra på andra lektioner. Dessutom visade resultatet att de 

varierade metoderna främst bestod av undervisning utomhus. Inomhus arbetade 

eleverna näst intill bara med läroboken. Vidare menade eleverna att det konkreta 

material som fanns tillgängligt till största del fanns där så att det kunde användas om 

någon hade svårigheter med matematiken och därför behövde stöd. Elevernas uttalande 

om att den enda variationen var utomhus gjorde att vi ville undersöka mer ingående hur 

lärare ser på att variera undervisningsmetoderna och hur de tror att detta påverkar 

elevernas lärande. 

 

Det vi lärde oss från vår pilotstudie var att elevernas uppfattningar om varierade 

undervisningsmetoder handlade om varieration mellan matematik och andra ämnen till 

exempel att eleverna fick lyssna på musik under lektionen eller arbeta två och två i 

matematikboken. vilket fick oss att fundera på hur läraren ser på varierad undervisning i 

matematik. 

 

3.2 Val av ansats 
Denna studie är gjord med en fenomenografisk ansats. Den fenomenografiska ansatsen 

grundar sig i att undersöka människors tankar och erfarenheter om ett fenomen (Uljens, 

1989), i detta fall lärares tankar och erfarenheter kring varierade undervisningsmetoder. 

Det är av vikt att de som forskar kan lägga sina egna åsikter och tankar åt sidan när man 

genomför en fenomenografisk studie, detta för att resultatet ska bli så trovärdigt som 

möjligt (Uljens, 1989). I denna studie har vi därför varit noga med att lägga våra 

förutfattade meningar åt sidan för att kunna återspegla de svar som respondenterna ger 

oss.   

 

3.3 Datainsamling 
Metatext 
3.3.1 Intervjuer 

Metoden som är vald för att samla in data till studien är semistrukturerade intervjuer. I 

denna undersökning används enbart sex respondenter vilket gör att är intervjuer är den 

mest lämpliga metoden. Detta för att intervjuer kan ge mycket information från ett fåtal 

personer. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att frågorna som ställs under 

intervjun är öppna och det finns möjlighet att ställa följdfrågor till de intervjuade lärarna 

så att de kan ge exempel på erfarenheter ur deras läraryrke. När en semistrukturerad 

intervju genomförs så är det respondentens tankar och idéer som står i centrum och hen 
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ska ha möjlighet att utveckla dessa så mycket som möjligt (Denscombe, 2009). Men 

eftersom det inte finns några fasta svar på frågorna så är det i hög grad respondenterna 

som bestämmer vilket resultat studien får. Respondenterna kan välja hur öppna de vill 

vara i sina svar och detta kan sedan påverka analysen i studien. Men eftersom svaren är 

personliga och baserade på erfarenhet så anses svaren vara ”det sanna” och svaren visar 

hur verkligheten ser ut just här och nu (Jacobsen, 2002). Därför måste den som 

intervjuar i så stor utsträckning som möjligt kunna bortse från sina egna tankar och 

åsikter kring ämnet så att resultatet av undersökningen blir så trovärdigt som möjligt 

(Kihlström, 2007).  

 
3.3.2 Intervjuguide 

För att intervjuerna ska ge så mycket relevanta material som möjlig till studien så 

gjordes en intervjuguide som granskades för att sedan omarbetas. En intervjuguide är ett 

hjälpmedel för att de som genomför studien ska kunna se vilka frågeställningar som ska 

besvaras i intervjuerna. För att göra undersökning mer tillförlitlig kan de som 

undersökning ge ut intervjuguiden till personer som vill titta på den (Bryman & Bell, 

2013) När intervjuguiden var klar bestod den av åtta frågor med tillhörande underfrågor 

(se bilaga 1).   

 

3.4 Urval 
I denna studie har valet av respondenter gjorts genom ett subjektivt urval. Ett subjektivt 

urval innebär att forskaren handplockar de intervjuade med en speciell åtanke 

(Denscombe, 2009). I detta fall innebär detta att alla lärare är verksamma inom 

årskurserna 4-6 i matematik och att de jobbar på olika skolor i södra Sverige. Det var 

viktigt för oss att alla lärare jobbade på olika skolor för att deras undervisningsmetoder 

inte ska ha påverkats för mycket av varandra, då detta kunde ge ett liknande svar på 

många av intervjufrågorna.    

 
3.4.1 Presentation av respondenter 

Anna har 21 års erfarenhet av matematikundervisning. Under sina år som mattelärare 

har hon undervisat i årskurserna 1-7. Hon har genomgått Matematiklyftet.  

 

Britta har 27 års erfarenhet av matematikundervisning. Hon har undervisat i årskurs 4-6 

hela tiden. Hon är en drivande kraft i arbetet med laborativt material i matematik på 

skolan där hon arbetar.  

 

Cecilia har 10 års erfarenhet av undervisning i matematik. Hon har under de åren arbetat 

i årskurs 1-6. Hon är handledare för Matematiklyftet.  

   

Dennis har arbetat med matematik sedan 2006. Han har främst undervisat i årskurs 7-9, 

men de senaste åren har han även arbetat i årskurs 4-6. 

 

Emil har undervisat i matematik i 20 år. Han har fått sin legitimation i matematik för att 

han har varit verksam i många år. Under de år han har undervisat har han varit verksam 

i årskurs 4-6.  

 

Fredrik har arbetat med matematik i 17 år och har arbetat i årskurs 3-9. För tillfället 

undervisar han i årskurs 4-6. Under tidigare år genomförde han Matematiklyftet.  
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3.5 Genomförande 
Den första kontakten till lärarna gick via skolledningarna. Flera skolor som har årskurs 

4-6, fick ett mail med frågan om ifall det fanns intresserade lärare (se bilaga 2). Lärarna 

tog sedan kontakt med oss och tiden för intervjun planerades in över mail.  

 

För att respondenterna inte skulle kunna planera och fundera över vad de ska svara på 

frågor rörande hur de varierar undervisningsmetoderna så fick de övergripande 

information som sade att intervjun handlar om lärarens organisering och planering av 

undervisningen. Om respondenten får mycket information om forskningsområdet från 

början så kan de anpassa sina svar så att det ska passa det hen tror att forskaren vill veta 

(Jacobsen, 2002). Detta gjorde att respondenterna inte fick ut intervjufrågorna i förväg.  

 

Intervjuerna genomfördes på lärarnas arbetsplatser. Det var lärarna som valde platsen 

för intervjun på skolan eftersom de vet vart det är lämpligt att sitta på skolan. Valet av 

plats för intervjun kan ha stor betydelse för hur öppet den som blir intervjuad svarar på 

frågor. Om intervjun sker på ett ställe som är naturligt för den intervjuade så kan detta 

leda till mer ärliga svar (Jacobsen, 2002). Några av lärarna valde att sitta i sitt klassrum 

och under några intervjuer genomfördes intervjun i grupprum på skolan.  

 

Vi genomförde tre intervjuer var. Intervjuerna tog mellan 10 och 25 minuter, beroende 

på hur mycket lärarna utvecklade sina tankar och sina exempel från deras 

yrkeserfarenhet. Följdfrågor ställdes utifrån de svar som respondenterna gav och detta 

ledde till att intervjuerna blev väldigt olika innehållsmässigt. Intervjuerna spelas in med 

hjälp av mobiltelefon. Under intervjun fördes även fältanteckningar, detta för att kunna 

få med det kroppsspråk och de uttryck som en mobiltelefon inte kan fånga upp 

(Denscombe, 2009). Dessutom är fältanteckningar en bra minneslista för att hitta rätt 

när man ska gå tillbaka i det inspelade materialet (Jacobsen, 2002). 

 

3.6 Bearbetning av data 
Efter att intervjuerna var genomförda så transkriberades de. Transkriberingarna läses 

igenom flera gånger för att kunna garantera att det som skrivs i resultatet är 

sanningsenligt och att forskarna inte har missat något väsentligt som sades i 

intervjuerna. Under intervjun kan det vara mycket information som sades mellan 

raderna eller som kan tolkas på olika sätt och för att förstå denna data så är det viktigt 

att bearbeta alla data noga (Denscombe, 2009).  

 

Det tydligaste sättet att presentera den data som kom fram i denna studie var att 

kategorisera den i kategorier som är baserade på forskningsfrågorna. Eftersom 

forskningsfrågorna är grunden för de frågor som fanns med i intervjun så syntes svaren 

på dessa med enkelhet i transkriberingarna. Detta resulterade i att de kategorier som 

presenteras i resultatet är vilka metoder lärarna själv använder, vad de ser för fördelar 

och nackdelar med varierade undervisningsmetoder och hur de anser att elevernas 

lärande påverkas av att variera undervisningen.  

 

Resultaten analyseras utifrån den tidigare forskning som har presenterats i avsnitt 3. 

Genom att se vad tidigare forskare har redovisat för resultat gällande vilka metoder som 

används i skolan och hur dessa påverkar elevernas lärande så analyseras de svar som 

respondenterna givit på denna studie.  
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3.7 Trovärdighet, tillförlitlighet & överförbarhet 
För att en studie ska anses hålla en god vetenskaplig nivå är det flera aspekter som 

måste belysas. Forskaren måste på något sätt kunna bevisa att de data som ligger till 

grund för resultatet är ”riktiga” och att det finns grund att tro på det som står i rapporten. 

Det är svårt att med hjälp av dessa medel belysa om en kvalitativ studie är sann eller 

inte eftersom det är omöjligt att återskapa den sociala inramningen som föreföll när 

intervjun ägde rum (Denscombe, 2009).  
 
3.7.1 Trovärdighet 

För att fastställa trovärdigheten i de data som har samlats in i studien använde vi oss av 

respondentvalidering. Med det menas att de intervjuade lärarna fick en kopia av 

transkriberingen. Det är av vikt för trovärdigheten i en studie att forskaren kan bevisa att 

de data som presenteras inte är feltolkad (Denscombe, 2004) och därför fick 

respondenterna läsa igenom transkriberingen för att försäkra sig och oss om att vi inte 

gjorde några feltolkningar av det som sades under intervjun.   

 
3.7.2 Tillförlitlighet 

Frågan om tillförlitlighet handlar om att intervjuerna skulle kunna genomföras igen, av 

en annan forskare och ändå skulle resultatet och slutsatserna bli de samma (Denscombe, 

2009). Eftersom frågorna i intervjuerna är öppna skulle svaren kunna variera utifrån vad 

det är läraren väljer att presentera för erfarenheter ur hens arbetsliv.  

 

Studiens resultat hade inte påverkats om ifall andra forskare hade genomfört den. Båda 

intervjuarna har haft kontakt med några av lärarna innan studien gjordes, men i de fallen 

som de ansåg att den kontakten kunde påverka resultatet så har enbart den intervjuaren 

som inte haft en relation till respondenten genomfört intervjun. Detta har lett till att 

svaren som framkommit inte har påverkats av en personlig relation mellan intervjuaren 

och respondenten.  

 

Eftersom det är två personer som har varit delaktiga i denna studie så har det varit två 

personer som tillsammans har studerat den data som kommit in i intervjuerna. Detta 

leder till att all data har kunnat diskuteras för att komma fram till en så korrekt tolkning 

som möjligt.   

 
3.7.3 Överförbarhet 

Det är svårt att säga att en kvalitativ undersökning är överförbar eftersom det oftast inte 

finns tillräckligt många respondenter för att anta att resultatet skulle kunna gälla för till 

exempel ett helt land (Denscombe, 2009). Eftersom denna studie enbart är baserad på 

erfarenheter från sex respondenter så går det inte att säga att samma resultat skulle fås 

om studien gjordes i större skala.  

 

3.8 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns det fyra huvudkrav att ta 

hänsyn till när man forskar inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa 

krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjande 

kravet (Vetenskapsrådet, 2002) . Nedan redovisas för hur denna studie har tagit hänsyn 

till dessa krav. 
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3.8.1 Informations kravet 

Informationskravet innebär att respondenten har rätt att veta vad informationen de delar 

med sig av ska användas till och hur villkoren för deras medverkan ser ut. För att möta 

detta krav skickades det ut ett mail till de medverkande lärarna där det framkommer 

vilka de som genomförd studien är och i vilket syfte undersökningen genomförs. 

Lärarna fick även reda på att det var intervjuer som skulle genomföras. På plats vid 

intervjuerna fick lärarna sedan reda på hur det material skulle användas och att de var 

fria att avbryta intervjun om de ville.  

 
3.8.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna ska ha gett sitt medgivande till att delta i 

undersökningen. Alla lärare har själva fått tacka ja till undersökningen genom att svara 

på det första mailet som skickades ut till skolledningarna. Det var bara lärare som var 

intresserade av att vara med som svarade på mailet.  

 
3.8.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet syftar till att garantera att respondenterna är anonyma i 

undersökningens resultat och analys. Våra respondenter fick denna information via mail 

och innan intervjun började. De garantier som gavs var att inga riktiga namn skulle 

förekomma i resultatet och analysen av studien. 

 
3.8.4 Nyttjande kravet 

Nyttjandekravet innebär att den personliga information som samlas in vid 

undersökningen enbart får användas för den berörda studien. Respondenterna fick vid 

intervjuns början reda på hur personuppgifter skulle behandlas och att informationen om 

de berörda enbart skulle behandlas av de som genomförde studien.   
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4 Resultat och analys 
Nedan kommer resultatet av intervjuerna att redovisas. Resultatet är indelat i kategorier 

som behandlar en forskningsfråga i taget. Delen om vad lärarna själva använder för 

metoder är indelad i underrubriker baserade på de vanligaste metoderna. Efter att 

resultatet på en forskningsfråga har presenterats så kommer tillhörande analys för den 

delen.  

 

4.1 Vad använder lärarna för metoder? 
I intervjuerna framkom att det är vissa metoder som är vanligare att lärare använder sig 

av än andra. De två metoder som var vanligast var att arbeta med uppgifter individuellt, 

i en lärobok eller på en stencil, och att arbeta med gruppuppgifter. Dessa två metoder 

nämner samtliga lärare att de använder sig av. Detta påminner en del av den SLVmetod 

som Russell (2015) skriver om i sin avhandling. Alla lärare nämnde grupparbete och 

individuellt arbete medan de andra kategorierna som har presenterats här var nämnda av 

några av lärarna.  

 
4.1.1 Individuellt arbete - Läroboken, stenciler och surfplattor  

Individuella uppgifter i läroboken, stenciler eller på surfplattor används främst för 

arbetsområden där elever måste befästa mycket kunskap som ska ”sitta i ryggmärgen”, 

så som tabeller av olika slag.  

 
”men sånna grejer måste du ju nöta in och då kan du ju använda en mattebok eller en 

stencil eller vad som helst.” (Britta) 

 

”Vi har också en till en Ipad och det underlättar ju mycket i matten. Man kan ha appar 

nere och träna den här rent, den här, mekaniska träningen som man behöver i vissa delar 

också via Nomp eller Webmagistern eller Kunskapsstjärnan eller såhär finns rätt mycket.” 

(Cecilia) 

 

Många av lärarna menar dock att det är lätt att fastna i arbetet med en mattebok och nöja 

sig med att använda den för att sedan komplettera med en del material där läroboken 

inte stämmer överens med läroplanen.  

 
”Eh, ibland hoppar jag i boken och ibland följer jag den från början till slut. Sen tittar jag 

ju i.. Eh.. Kapitlet vad de tänker ta upp och vad jag tycker är viktigt att.. Eh, det finns med 

utifrån läroplanens mål, ibland har de inte med vissa saker då måste man lägga dit nytt 

eller så har de med saker som är för sv.. som inte står, och då kanske man måste plocka 

bort.” (Anna) 

 
”…men för många lärare är det ju en trygghet att ha en mattebok som liksom betar av.” 

(Britta) 

 

”Men i matte är det svårare [än i SO], det är lättare att gör en bä… man gör bättre 

planeringar nu än vad man gjorde förr, men sen är det ändå lätt att man hamnar, kör lite 

boken här sen att man räknar enskilt och, det är lätt att hamna där.” (Emil) 

 

”Ja alltså det är en vana både för eleverna och för läraren.” (Emil) 

 

Förutom att lärarna tror att det är lätt att nöja sig som lärare med att jobba i boken på 

grund av vana eller trygghet, så nämner Dennis och Emil även att det är en vana för 

eleverna och därmed blir det ett mönster som är svårt att bryta.  
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”Ja.. Jag tror att det kanske kan vara en vana. Att det är trygghet att man har jobbat rätt 

mycket så innan. […] Det är bara att det man är van vid, det känner man ofta sig trygg i. 

Innan man kan bryta något sånt mönster.” (Dennis) 

 

”… för eleverna är vana sen årskurs ett att man ska räkna i matteboken, man ska fylla i sin 

matteboken där också och dem vill bara räkna i matteboken.” (Emil) 

 

I intervjuerna framkom det även att två av lärarna planerar stor del av sin undervisning 

utifrån lärobokens struktur och arbetsområden. De ser att läroboken följer den läroplan 

som finns och det ger dem en möjlighet att planera sitt arbetssätt utifrån den.  

 
”ofta utgår jag ifrån en bok […] och utifrån vad boken.. tänker sig för ofta är det ju någon 

som har hittat på en bok och ofta är det någon som har tänkt efter väldigt väl.” (Anna) 

 

”Idag tittar man betydligt mer i läroplanen och verkligen kollar, vad skulle jag egentligen 

göra, och matteboken följer den.” (Emil) 

 

 

Det resultatet visar är att många utav lärarna använder sig mycket utav läroboken. 

Främst används läroboken för att öva på kunskaper som skulle ”sitta i ryggmärgen”. 

Emil menade att det var lätt att fastna i läroboken och att eleverna har blivit vana vid att 

arbeta med läroboken, vilket lett till att många elever mer ifrågasätter när de inte får 

jobba i boken. Detta kan jämföras med det Riesbecks (2000) studie visar där eleverna 

blivit inskolade i en läroboksstyrd undervisning så att det slutar ifrågasätta det material 

de blir tilldelade. De blir tilldelade en uppgift av sin lärare och sedan löser eleverna 

uppgiften utan att ifrågasätta varför. De lär sig matematiken som förväntas av sig och 

det är eleverna nöjda med. Dennis nämner också att det blir en vana för eleverna att 

arbeta i matteboken och att det blir en form av trygghet för eleverna.  

 

Den tryggheten som Dennis och Emil pratar om kan jämföras med Pehkonens (2009) 

tankar om att den läroboksstyrda undervisningen är ett svårt mönster att bryta. För att 

bryta mönstret är det bra om eleverna får andra undervisningsmetoder så att de blir 

medvetna om att läroboken inte är den metoden som styr undervisningen. 

 
4.1.2 Grupparbete 

Alla lärare arbetade med gruppuppgifter i sin undervisning. Det ser alla att det är en 

nödvändighet att arbeta i olika gruppkonstellationer på matematiklektionerna.  

 
”…då jobbar de i grupp, först får de tänka enskilt kanske, ibland får de tänka enskilt och 

sen jobbar de i par eller som jag jobbat rätt mycket nu i sexan att de jobbar i grupp.” 

(Emil) 

 
 

”…ibland använder jag mig utav att de sitter i grupper och diskuterar uppgifter eller om 

man EPAr en uppgift” (Anna) 

 

”…man kanske jobbar i grupper på olika sätt liksom och löser uppgifter tillsammans och 

sånt där…” (Fredrik) 

 

Det var fyra av de sex lärarna som nämnde att de använder sig av EPA-metoden. 

Lärarna menade att genom att använda EPA så fick även de barnen som har svårt för en 

uppgift chansen att komma vidare eftersom de får samarbeta med en vän.   

 
”För många barn upplever jag att dem kan dem inte saken på en gång, så fastnar dem och 

så säger dem ”jag kan inte”, men med EPA metoden så känner man att ja men först så får 
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jag prova lite själv, fastnar jag så får jag om nån minut jobba ihop med en kompis så de vet 

det redan innan.” (Anna) 

 

”och då jobbar de alltid själva först och läser och skriver i sin problemlösningsbok och sen 

jobbar de alltid två och två men då kan det va att vi, vi har en lottburk som vi drar vilka 

man ska jobba med så att man, så att det inte blir statiska grupper där heller, utan man kan 

jobba med alla. Och sen så diskuterar vi alltid problemet så att ett problem kan ta minst en 

lektion. Det tar liksom aldrig kortare tid egentligen.” (Britta) 

 

”Vi kör, kör, vad det heter, mattelyftet förra läsåret och då så var det ju mycket att de körde 

med den där E P A metoden. Att man kör med eget arbete och sen är man i par eller 

grupper om kanske två, tre stycken och sen så kanske man redovisar eller så…” (Fredrik) 

 

”Ja, jag jobbar väldigt mycket så, vi jobba med basgrupper och EPA modellen.” (Cecilia) 

 

Cecilia har valt att dela in sin klass i basgrupper. Basgrupperna består av tre elever och 

de utgör grunden för hennes grupparbeten. Hon använder dessa framför allt när hon 

jobba med EPA men även för att diskutera och hjälpa varandra i alla matematikarbete.  

 

Emil arbetar med något han har valt att kalla fredagsmatte. Då arbetar klassen helt 

utanför boken, och ibland med sådant som inte tillhör det område de arbetar med nu.  

 
”…vi har alltid fredagsmatte som vi kallar det nu. Där jobbar vi helt utanför boken med, 

eh, ibland är det spel, ibland har vi problem som de får lösa och det är helt utanför det vi 

håller på med fast ibland är det kollat till det vi håller på med. Det är grupparbeten på de 

lektionerna.” (Emil) 

 

Dennis menar att det är viktigt att läraren ger tydliga instruktioner när klassen ska arbeta 

med gruppuppgifter. Dessutom, säger han, är det bra att påminna eleverna om att alla i 

gruppen ska försöka bidra till en lösning. 

 
”…jag försöker prata med att alla ska med i diskussionen så att det inte bara är en eller två 

som löser problemet.” (Dennis) 

 

Som resultatet visade så använde sig alla lärare utav någon form av grupparbeten. 

Dennis nämner att när han arbetar med gruppuppgifter så försöker han göra det tydligt 

för eleverna att alla ska vara med och komma fram till en lösning så att det inte bara är 

en elev som gör allt. Om eleverna får möjlighet att arbeta mycket med gruppuppgifter så 

lär de sig så småningom att bidra till diskussionerna både i grupp och helklass, men 

detta kräver också att läraren kan pusha eleverna till att våga prata om sina lösningar 

(McCrone, 2005). 

 

Av de sex lärarna som intervjuades så var det fyra stycken som nämnde att de arbetade 

med EPA-metoden. Lärarna såg det som en fördel att använda EPA då många av de 

eleverna som har svårigheter i matematik får chansen att först pröva själva och sedan 

lösa samma uppgift med en kompis. I likhet med lärarnas tankar så menar Taflin (2014) 

att det är viktigt för elevernas utveckling att lärarna genomför alla steg i EPA-metoden. 

Detta för att eleverna ska få förklara sina lösningar för varandra och kunna hjälpa 

varandra vidare. 

 

Många av de lärare som intervjuats i denna studie har gjort lärarlyftet i matematik. När 

de har tagit upp gruppuppgifter under intervjuerna så har dessa lärare främst nämnt 

EPA-metoden. Utöver det har det inte varit stor variation på hur lärarna gör i sitt arbete 

med gruppuppgifter. En av lärarna nämnde att arbetet med gruppuppgifter var liknande 
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även innan han introducerades för EPA, men ändå kan man se att EPA-metoden har haft 

en stor genomslagskraft hos lärarna.  

 
4.1.3 Laborativt material 

Det var en stor variation på hur mycket lärarna använder laborativt material i sin 

undervisning. Britta och Cecilia sa att de använde det ofta, medan Anna och Dennis 

enbart nämnde att det är en metod som kan användas i undervisningen.  

 
”…vi har en del, en hel del praktiskt, jobbar praktiskt med plockmaterial och så, även i 

årskurs sex. I synnerhet med när introducerar bråk och decimaltal och procent för att det 

sitter inte riktigt, eh, förståelsen där.” (Cecilia) 

 
”Nu till exempel så jobbar vi med, eh, tredimensionella, eh, figurer och då började vi 

härinne och jobba med dem, med händerna och titta på dem och jobba med dem utifrån, eh, 

vad de kunde och så.” (Britta) 

 

”…alltså vi har ju alltid laborativt material runt omkring oss” (Britta) 

 

Britta tryckte starkt på att det kan vara svårt att använda laborativt material i 

undervisningen. Hon menar att läraren måste vara oerhört tydlig och planerad för att det 

ska gå att genomföra undervisning med hjälp av laborativa material.  

 
” Alltså, du måste vara jäätte tydlig när du kommer in i ett sånt här rum med tusen grejer, 

de kan göra massa saker men du måste ju veta exakt vad du ska göra. Målet med den här 

lektionen är att vi ska jobba med geometriska figurer eller vi ska jobba med att lära oss 

multiplikation och vi ska se liksom ett mönster i det. Alltså, du måste va väldigt, väldigt 

planerad i din, i din kreativitet” (Britta) 

 

 

Utav de sex lärarna som intervjuades så var det bara Britta och Cecilia som säger att de 

använder sig av mycket laborativt material. Cecilia menar att det främst är i samband 

med vissa områden inom matematik, så som bråk, decimaltal och procent, som det kan 

vara en fördel att använda laborativt material enda upp i årskurs 6. Detta för att det är 

områden som eleverna tycker är svåra och där förståelsen inte finns hos alla än. Det är  

en fördel att använda laborativt material i alla årskurser eftersom elever kan finna 

matematiken svår om den blir abstrakt för fort (Möllehed, 2001).  

 

Britta menar att det är viktigt att läraren är planerad och tydlig i sin undervisning.  

Elevernas motivation och självkänsla har en chans att öka om de tilldelas en 

undervisning med laborativt material så att de får upptäcka matematiken på egen hand 

(Holden, 2001). 
 

4.1.4 Utomhusmatematik 

Utomhusmatematik nämns framförallt av Cecilia och Dennis. Cecilia anser att man kan 

göra ungefär samma saker ute som inomhus men att det är svårare att få eleverna att se 

på lektionen som en seriöst lektion om den hålls ute.  

 
”…nej, man kan göra nästan samma saker ute som inne. Det som är svårt är att få 

eleverna, tycker jag, att förstå att man har lektion ute också. Det är ett långsiktigt arbete 

och jag började i femman med det och det börjar sätta sig nu att vi ska faktiskt genomföra 

arbetsuppgifter utomhus också, och redovisa.” (Cecilia) 

 

Dennis menar att han ser en möjlighet med att utnyttja utomhusmatematiken. Han 

berättar att eleverna har fått göra uppgifter om statistik på stan och att han ser det som 

en nödvändighet att sträcka sig till att arbeta utanför skolans område.  
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”…vi har ju gjort statistik ute på stan och sånt till exempel och, eh, man för statistik och 

sen att man ritar ett diagram över den statistiken man gjort, men, eh, man kommer utanför 

skolans byggnader.” (Dennis) 

 

 

Cecilia och Dennis var de två lärare som främst nämnde utomhusmatematik. Dennis 

berättar att han försöker arbeta med matematiken utanför skolans område för att 

eleverna ska kunna se hur man kopplar matematiken till verkligheten, vilket är det som 

Szczepanski (2008) menar att utomhusundervisningen kan bidra till. Däremot ser 

Cecilia ingen skillnad på matematiken som sker utomhus med den som sker inomhus. 

Det hon menar är att en stor del av de uppgifter som eleverna kan arbeta med inomhus 

kan göras utomhus, vilket innebär att hon ser utomhusmatematiken som en alternativ 

lokal istället för en möjlighet att knyta matematiken till verkligheten. 
 
4.1.5 IKT 

Cecilia och Fredrik är de enda som säger att de använder IKT i undervisningen av 

matematik. Cecilia använder då surfplattor där eleverna får träna i rutinövningar men 

även inom andra områden som till exempel geometri. Hon använder även genomgångar 

från till exempel Youtube då hon anser att dessa är minst lika bra som hon skulle kunna 

göra dem själv.  

 
”Eh, sen har vi en som heter, åh vad heter den, Creator nånting där de har ritat mycket 

figurer i geometri, där de liksom, ritar in de och sen fixar den till så att det blir rakt och 

såhär […] och sen då träna tredimensionellt och så, så att vi försöker använda den en hel 

del faktiskt.” (Cecilia) 

 
”Eh, jag brukar använda mig av en del filmer från Youtube. Det finns fantastiska lärare 

som lägger ut genomgångar och instruktionsfilmer på Youtube så jag slipper sitta och göra 

det själv.” (Cecilia) 

 

Fredrik använder sig utav elevernas mobiltelefoner när de har gruppdiskussioner. 

Eleverna får spela in sin diskussion som andra grupper sedan får lyssna på och 

diskutera. 

 
”…om det har mobiltelefoner så kanske bara spela in sin lilla diskussion och sen kanske 

nån grupp får kanske gärna lyssnar på nån grupp efteråt och disk, diskuterar, ja, va, vad 

var bra i deras diskussion” (Fredrik) 

 

 

IKT var något inte många lärare använde sig utav i sin undervisning. Det var bara två av 

de sex lärarna som använde sig av någon form av IKT. Cecilia använder sig utav 

Youtube där lärare lagt upp olika genomgångar och Fredrik använder sig utav elevernas 

mobiltelefoner i gruppdiskussioner. Markkanen (2014) menar utifrån sin studie att på 

grund av digitaliseringen av samhället så måste skolorna använda sig mer av IKT i 

undervisningen. Elever som får använda sig av IKT i undervisningen får fler 

möjligheter till lärande.  

 

4.2 Fördelar med varierade undervisningsmetoder 
Alla lärarna ser att det finns fördelar med att variera undervisningsmetoderna. De 

fördelar de nämner är framför allt att när undervisningen blir varierad så blir eleverna 

gladare, mer kreativa och nyfikna på matematiken. Allt detta gör att eleverna finner 

matematiken roligare och mer lustfylld. Dessutom så framhöll Dennis att det inte var 
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några av hans elever som ansåg att det var negativt att arbeta praktiskt utan de tycker 

bara att det är roligt.  

 
”Så att, eh, nej jag kan säga att man får barn som blir oerhört kreativa och glada när de 

ska ha matematik.” (Britta) 

 

”Eh, jag tror att det blir roligare.” (Cecilia) 

 

”Ja det är ju lusten för matte, det är ju det första det absolut viktigaste, tycka det är roligt 

med matte.” (Emil)  

 

”Någon sa att det är roligare att jobba utomhus *skrattar till* än att jobba inomhus men 

eh, det är ingen som tyckt att det varit negativt i alla fall, det här med att göra något 

praktiskt.” (Dennis) 

 

Anna, Britta och Fredrik säger att det är viktigt att variera metoderna för att inte 

eleverna bara ska se ett sätt att arbeta med matematiken på. Dessutom framhåller de att 

eleverna inte lär sig på samma sätt, så läraren måste bedriva en varierad undervisning 

för att alla elever någon gång ska få jobba på ett sätt som fungerar för hen.  

 
”Man måste variera för att, ehm, man lär sig på olika sätt, alla har olika sätt att komma på 

att så här är det man gör… Eh då gäller det att hitta så många varianter som möjligt att 

göra det på. […] och gör man bara på ett sätt så är det ju också det att då låser man  

barnen eller sig själv med att bara jobba utifrån det sättet.” (Anna) 

 

”Men de har ju, de har en glädje i när de jobbar och sen ser dem ju matematiken på flera 

olika sätt.”  

(Britta) 

 

”Vi lär oss på olika sätt och en person kanske lär sig bra när man gör på ett sätt och en 

annan på, på en annan metod och då. Och förhoppningsvis lär ju sig alla mer då. Eller 

man, man får nånting som passar sig själv ibland i alla fall.” (Fredrik) 

 

Det Dennis ser som den främsta fördelen med att arbeta varierande är att eleverna får en 

verklighetsanknytning.  

 
”Ja det är ju den här kopplingen mot verkligheten. Varför lär jag mig matten? Vad ska jag 

ha den till? Att man ser den kopplingen tror jag.” (Dennis) 

 

Cecilia säger att på grund av att hon varierar undervisningsmetoderna kan hon låta 

barnen prata mer med varandra på matematiken och det underlättar hennes arbete på 

lektionstid. Oavsett vad eleverna har för uppgift så uppmanar hon dem att diskutera med 

varandra innan de frågar henne om hjälp. På så vis kan eleverna lära av varandra på ett 

annat sätt.  

  
”Eh, i och med att jag har mina basgrupper så vet, det är ju en eller två basgrupper som 

behöver mer hjälp än de andra och de hinner jag ge det. För att det som inte behöver så 

mycket hjälp kan jobba på och när de behöver hjälp de brukar jag gå ifrån så att de 

verkligen får de så att de kommer vidare där. Så att jag tycker att det underlättar mitt 

arbete rent på stressnivån att hinna med.” (Cecilia) 

 

Lärarna lyfte många viktiga fördelar med att variera undervisningsmetoderna. Bland 

annat nämnde Anna att läraren bör variera undervisningen för att alla elever lär sig på 

olika sätt. Detta leder då till att eleverna uppfattar matematiken ur flera perspektiv och 

det gör att barnen inte låser sig. Även Britta säger att eleverna lär sig se matematiken på 

flera olika sätt och att detta då gör att eleverna tycker att matematiken blir rolig och ser 
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en glädje i det. Detta stämmer med det som Russell (2015) skriver. Han såg i sin studie 

att eleverna som arbetade med SLV tyckte att matematiken blev roligare och att det 

gjorde att de i större utsträckning uppfattade att de lärde sig något på lektionerna.  

 

Russell (2015) skriver även att eleverna ansåg att det var bra att de fick lära av varandra 

och hjälpa varandra med matematiken för att komma längre i sin utveckling. Cecilia 

kunde i sin intervju redogöra för att grupparbete är något hennes elever arbetar mycket 

med och uppskattar. Hennes metod med att arbeta i basgrupper underlättar för eleverna 

att lära sig av varandra och hjälp varandra för att komma längre i sin utveckling. 

Riesbeck (2000) skriver att elever som får utforska och undersöka problem på egen 

hand utvecklar sin resonemangsförmåga och diskuterar mer med varandra. Då Cecilia 

har delat in sina elever i basgrupper efter deras förmåga så kan eleverna själva hjälpas åt 

i en större utsträckning för att lösa problem som de har fastnat på. Hon anser att detta 

leder till att eleverna ser fler lösningar än en på uppgifterna och att de får möjlighet att 

argumentera för sina lösningar. Fransisco (2013) skriver att de elever som får förklara 

hur de tänker för varandra också stimulerar varandras tankegångar så att de kan komma 

fram till bättre lösningar tillsammans.  

 

Lärarna nämner även att en fördel är att barnen blir mer nyfikna och kreativa. Både 

Britta, Cecilia och Emil lyfter fram att en viktigt aspekt av att variera 

undervisningsmetoderna är att eleverna blir gladare och tycker att det är roligt med 

matematiken. Dennis nämner också att han elever tycker att det är roligare att både vara 

ute och att arbeta praktiskt med matematiken. Även den forskning som har gjorts 

tidigare beskriver detta. Bland annat stimulerar både användandet av utomhusmiljöer 

och grupparbeten elevernas vilja att lära sig och att utforska matematiken och gör att 

eleverna kan se en koppling mellan matematiken och verkligheten (Fägerstam, 2012, 

McCrone, 2005, Szczepanski, 2008). Just kopplingen att kunna se vad eleverna ska 

använda matematiken till i verkligenheten är också ett av de argumenten som Dennis 

framhåller som viktigast med att variera undervisningen.  

 

4.3 Nackdelar med varierade undervisningsmetoder 
Anna och Dennis anser att den största nackdelen med att variera arbetsmetoderna är att 

det då inte finns tillräckligt med tid för att hinna med alla del mål som läroplanen säger 

att man ska arbeta med.  

 
”Man inte hinner med allt som står i läroplanen. För om man varierar väldigt mycket så 

kan det vara så att man grottar ner sig i nånting och då hinner man inte med alla bitar som 

är tänkt under de året eller de tre åren som man har dem.” (Anna) 

 

”Eh, enda är väl kanske då att, ja det skulle vara det då att man, för att få en, att det 

verkligen ska sitta nånting. Att ibland måste man jobba en längre tid med det. Ibland 

känner jag det, att det är så mycket att, eh, man ska hinna med så mycket under en viss tid. 

Så, eleverna får nog jobba, mer, hemma i så fall för att man ska få den här mekaniska 

räkningen om jag ser det så. Att det liksom ska sitta.” (Dennis) 

 

Även Emil anser att det tar mycket tid att varierar lektionerna. Framförallt ser han att 

hans fredagsmatte tar upp mycket av tiden. Men samtidigt ser han fördelen med det, 

eftersom eleverna uppskattar den lektionen mycket.  

 
”En sån lektion är väldigt positiv. Alltså den tar ju bort om man säger då om man tittar på 

antal minuter man har så försvinner ju 40 minuter, matte, men det är ju värt varenda 

minut.” (Emil) 
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Cecilia, Emil och Fredrik menar att en annan nackdel är att de elever som behöver 

struktur och tydliga ramar inte alltid kan få det när läraren varierar metoderna i 

undervisningen. De menar att det finns de elever som behöver få sitta ensamma med en 

bok och arbeta självständigt. Framförallt trivs dessa elever med att arbeta på det sättet 

då det inte är någon som stör dem. 

 
”Ja, eh, jag har några elever som har diagnos inom ADHD/autism spektrat och de tycker 

att det är lite jobbigt det här med resonemang och kommunikation, att förklara hur man 

tänker, att samspela med andra. De skulle ju föredra att sitta med boken och jobba och 

sitta och göra sitt och ingen som stör, men samtidigt så, ja, de, de är svåra helt enkelt hur 

man ska göra med de eleverna för att ibland, en av dem får jag plocka ut ibland så att hon 

får göra det helt enkelt.” (Cecilia) 

 

”Nackdelar är ju med de som, nackdelar är med de som verkligen behöver eh, sånt där 

inrutat, inrutade dagar. De tycker ju att matte ska vara så här: matte, så ska vi skriva i vårt 

häfte och vi ska göra så varje gång, det är lättast för dem. Ofta är de ju då svaga i matte 

också. De, de har svårare då tycker jag. Men samtidigt så behöver de se matte på ett annat 

sätt också.” (Emil) 

 

”Eh, för vissa ibland att det. Ja, vad ska man säga, att för vissa kanske det kan bli lite mer 

rörigt ibland, alltså, att man inte får riktigt den strukturen, eller förstår du vad jag 

menar?” (Fredrik) 

 

Britta är den enda läraren som säger att det inte finns några nackdelar med att variera 

metoderna. Hon hävdar att alla elever förstår och lär sig det de ska även om man som 

lärare varierar undervisningen mycket.  

 
”Nej, det tror jag inte, jag tror inte det. Jag tror att, eh, ja kan säga att jag har nästa, jag 

har alla barnen med mig. Alla tycker att det är roligt. Och, eh, nej jag vet inte vad jag ska 

komma på för nackdel. Nej.” (Britta) 

 

Britta anser även att det går att ha tydliga ramar och strukturer även om läraren varierar 

undervisningen.  

 
”Men det har ju, har ju metoder här också. De har ju EPA, det har ju alltid det när det är 

problemlösning. De är oerhört säkra på det sättet så det är ju ett sätt liksom.” (Britta) 

 

Majoriteten lärare nämnde att det fanns nackdelar med att variera metoderna de 

använder i matematik. Cecilia, Emil och Fredrik säger att en stor nackdel är att de elever 

som har svårigheter i matematik kan finna det jobbigt att behöva kommunicera på 

lektionerna. Just kommunikationen är en stor del i gruppuppgifter och 

utomhusmatematiken enligt flera av lärarna och detta kan då bli ett problem. Även 

Russell (2015) menar att när han använde SLV så var den största svårigheten för många 

av eleverna att de var tvungna att presentera sina idéer för klassen. Cecilia berättar i sin 

intervju att hon till och med plockar ut vissa elever på en del av dessa moment. Detta 

kan då leda till att eleverna missar viktiga delar av de kunskaper och förmågor som 

skolan ska bidra till att utveckla hos eleverna. Men hon menar att om hon inte gör på 

detta sätt så tar denna elev större skada.  

 

Anna och Emil nämnde att det tar mycket tid om man ska variera sina 

undervisningsmetoder. Detta är precis vad Skolinspektionen (2009) säger är den största 

anledningen till att många lärare inte väljer att variera sig, och framförallt inte ha 

gruppuppgifter. Det var även Anna och Emil som var de lärare som nämnde att de 

planerar en stor del av undervisningen utifrån läroboken. Det finns alltså en koppling 

mellan att undervisa mycket från läroboken och synsättet att det tar tid att variera 



  
 

23 

undervisningen. Om läraren väljer att använda läroboken som främsta material, och 

dessutom bestämmer sig för att det som finns i läroboken är det som hen måste hinna 

med, då finns det självfallet inte mycket tid för att hinna med övriga metoder och 

arbetssätt. Annas tankar om att det finns en större risk att man grottar ner sig i ett 

område om man varierar sig för mycket och att man då inte hinner med att de moment 

som man ska under årskurs 4-6 visar tydligt på detta. Skolinspektionen (2009) såg också 

i sin undersökning att det var vanligt att lärare efterfrågade mer gruppuppgifter, vilket 

de lärare som intervjuades till denna studie också tyckte var bra och nödvändigt.  

 

Emil sade även att det han kallade fredagsmatte, en lektion i veckan då eleverna arbetar 

utanför boken och med något som inte behöver vara knutet till det området de arbetar 

med just nu, tog mycket tid. Han formulerade det som att ”[a]lltså den tar ju bort om 

man säger då om man tittar på antal minuter man har så försvinner ju 40 minuter, matte” 

(Emil). Men samtidigt såg han att eleverna uppskattade denna lektion och det var därför 

den fanns. Emils tanke om att det försvinner 40 minuter matematikundervisning på 

grund av den lektion i veckan där han inte arbetar utifrån en bok eller en stencil tyder på 

att han inte ser det konkreta arbetet som nödvändigt arbete. Samtidigt säger han att det 

är värt varje minut för att elevernas motivation ökar och detta är detsamma som Russell 

(2015) såg hos de elever som var med och provade SLV.  

 

4.4 Hur anser lärarna att elevernas lärande påverkas av varierade 
undervisningsmetoder? 
Ett av de vanligaste sätten som lärarna såg att variationen påverkar lärandet på var att 

det ger eleverna fler möjligheter och fler sätt att se matematiken på.   

 
”De påverkas väl på det sättet att vissa behöver jobba enskilt och vissa behöver ha nån 

som de stöttar sig på och vissa behöver ha mycket genomgångar, vissa behöver ha mycket 

plockgrejer, vissa behöver lära sig med ett spel.. Ah.. Man måste försöka hitta olika sätt att 

kunna lära sig på.” (Anna) 

 

”Mm, eh, de blir ju inte statiska i sitt sätt att se på matematik som att matte är nånting man 

gör i en mattebok utan de får ju, eh, ganska vida begrepp om att jag ska handl, jag ska 

göra, ha det när jag ska räkna ut där och nu, jag har det när jag spelar spel och ja, alltså, 

de har ju ett vidare begrepp om matematik och förhoppningsvis kan de ju tänka matte som 

större än bara matteboken eller bara en tabell jag ska rabbla.” (Britta) 

 

Cecilia ansåg även att eleverna blir mer kreativa och vågar pröva flera metoder eftersom 

undervisningen inte alltid ser likadan ut.  

 
”Eh, jag tror att de lär sig mer för att det blir roligt och lite intressant att det inte alltid är 

likadant. Eh, man skapar en nyfikenhet hos dem. Dels att de inte alltid vet precis att såhär 

händer det och såhär kommer det va, och sen en nyfikenhet på själva matematiken och, eh. 

Ja, jag tror det är det man vinner mest på och är man nyfiken så blir man också kreativ och 

vågar prova lite andra okonventionella, gissa-pröva metoden är ju väldigt svårt i början 

för elever för man kan ju ha fel när man gissa och prövar men om man gissar och prövar 

tillräckligt ofta så blir det oftast rätt när man sätter in det i sammanhang då och det får 

man jobba med ett tag innan man vågar och göra det och då blir det väldigt kreativt 

ibland.” (Cecilia) 

 

Cecilia tycker även att eleverna lär sig av varandra, även om de inte ligger på samma 

kunskapsnivå. Detta för att de utvecklar olika förmågor om de jobbar med elever med 

samma kunskap eller elever som tänker på andra sätt än vad de gör själva.  
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”…att man sätter starka och svaga elever tillsammans då, men det är också rätt så nyttigt 

för de starka eleverna är ofta, om de jobbar tillsammans är de vana vid att de andra förstår 

vad de menar utan att de behöver förklara så mycket. Hamnar man med någon som är lite 

svagare så måste man träna resonemangsförmågan väldigt mycket och sin 

kommunikationsförmåga i matematik. Så de tjänar på att jobba ihop med de som inte är 

riktigt där de är också, så att de.” (Cecilia) 

 

Britta anser att starka och svaga elever inte gynnas av varandra eftersom en elev då inte 

får utmanas och den andra inte kommer känna att den förstår matematiken. Dennis ser 

också problemen med att sätta elever som är starka och elever som är svaga i samma 

grupp. Däremot tycker han inte att läraren ska undvika detta utan hen ska förklara 

vikten av att alla är delaktiga för eleverna. 

 
”Och sen så får man kanske tänka på det när man sätter ihop grupper sen, vem ska han 

sitta med. Så att han inte kommer med den duktigaste för då blir det ju, det blir ju inte bra 

för den som inte kan och det blir inte bra för den som är jätte duktigt. För de måste ju få 

utmaningar” (Britta) 

 

”Det är de här som kanske har lite, det har känt för jag har blandat grupperna rätt friskt 

både med de som är lite svaga och de som är lite starkare och de som är lite svagare 

kommer kanske inte fram lika mycket, så jag försöker prata med att alla ska med i 

diskussionen så att det inte bara är en eller två som löser problemet.” (Dennis) 

 

Fredrik ansåg att variation öppnar till mer nyfikenhet hos eleverna och att variationen är 

bra för de elever som är svagare inom matematik. 

 
”Jag tror ju att man blir lite mer nyfiken…” (Fredrik)  

 

” …ja ibland för de som är svaga kanske, ibland kanske kan vara bra för dem att gå helt 

utanför ramarna och inte alls vara uppgifts skolbaserat sätt [individuellt arbete utifrån en 

lärobok]. För då kanske de liksom, det kanske är de som sticker fram ibland då va när man 

tänker, alltså.” (Fredrik) 

 

Cecilia anser att variationen får eleverna att prova olika metoder då undervisningen inte 

ser likadan ut. Hon menar att eleverna blir mer kreativa och de lär sig av varandra trots 

att de inte alltid ligger på samma kunskapsnivå. Elever som är starka kan enligt Cecilia 

vinna på att få förklara hur de tänker medan elever som är svaga i matematik gynnas av 

att få matematiken förklarad för sig en gång till, kanske då på ett sätt som läraren inte 

har förklarat på innan. Detta är precis som Russel (2015) presenterar i sin studie. 

Eleverna anser själva att de lär sig något på lektionerna när de får arbeta mer med 

varandra och SLV.  

 

Ytterligare bidrar varierade undervisningsmetoder till att eleverna får olika sätt lära sig 

på (Möllehed, 2001, Skolinspektionen, 2009), vilket lärarna höll med om. Anna säger 

att elever behöver arbeta på olika sätt då de lär sig olika och Britta menar att variationen 

behövs för att utveckla elevernas syn på matematiken. Britta säger att om man varierar 

undervisningsmetoderna så upplever eleverna att matematiken är mycket mer än den 

traditionella läroboken. Fägerstam (2012) instämmer i att om att elever som får känna, 

se och utföra matematiken fysiskt får möjlighet att förstå den på ett annat sätt, 

framförallt för att de får ett annat fokus än vad de har när de arbetar med en mer 

traditionell, läroboksstyrd matematik. Även Möllehed (2001) menar att eleverna måste 

få uppleva variation i undervisningen för att de ska kunna se delarna av en helhet. De 

måste alltså få arbeta med olika material och metoder för att kunna utveckla alla 

förmågorna som finns inom matematiken. Fredrik håller med om detta och menar 

främst att det är de svaga elevernas lärande som gynnas av att variera undervisningen. 
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Han menar att de får arbeta på andra sätt än den traditionella läroboksundervisningen 

och det gör att de får synas och att de får en möjlighet att förstå på ett annat sätt.  

 

Cecilia var en av de lärarna som använde sig utav grupparbeten och EPA-metoden för 

att få eleverna att lära sig av varandra och träna vissa förmågor. Hon betonar speciellt 

att eleverna lär sig även om de inte får arbeta med någon som ligger på samma 

kunskapsnivå. Det Cecilia menar är att eleverna får träna både sin kommunikations- och 

resonemangsförmåga när de ska förklara för elever som inte ligger på samma 

kunskapsnivå som de själva. Detta är vad Fransisco (2013) menar att grupparbeten 

bidrar till, då eleverna får träna på dessa förmågor när de ska presentera sina lösningar 

för andra. Britta och Dennis menar däremot att det finns svårigheter i att blanda grupper 

så att starka arbetar med svaga elever. De menar att det är lätt att den som är stark inte 

utmanas eller får lösa uppgiften själv medan den svagare eleven kan hamna i 

skymundan och inte vara delaktig i lösandet av uppgiften.  

 

Cecilia är den enda läraren som nämner förmågorna när hon pratar om elevernas 

lärarande. De andra lärarna pratar mest om hur motivationen kan påverkas och om hur 

olika gruppkonstellationer kan påverkar elever som är starka eller som har svårigheter i 

matematik. Det är alltså främst motivationen som lärarna tror ändras och detta skulle 

leda till att eleverna så lär sig mer matematik. Att det inte är matematiklärandet som är i 

fokus för lärarna utan motivationen kan leda till att lärarna planerar lektioner med fokus 

på att eleverna ska tycka att matematiken är rolig istället för att planera så att elevernas 

lärarande optimeras. Det är positivt att lärarna inte vill att eleverna ska tappa 

motivationen och intresset för ämnet men i värsta fall kan detta sluta i att eleverna inte 

lär sig den matematiken de behöver kunna för att fortsätta med matematik på en högre 

nivå.  

 

4.5 Sammanfattning 
Resultatet och analysen av denna studie visar att de lärare som har intervjuats använder 

sig av olika metoder när de undervisar i matematik. Främst är det individuellt arbete och 

gruppuppgifter som används. Lärarna nämner att de, i likhet med det som presentades i 

tidigare bakgrund, anser att det är viktigt att variera undervisningsmetoderna för att 

eleverna ska känna en lust för ämnet och för att eleverna inte ska bli statiska i sitt 

användande av matematiken. Lärarna ser även en del nackdelar med att använda 

varierade metoder. Bland annat att det tar mycket tid och att det kan vara krävande för 

de elever som har svårigheter för matematiken. När lärarna får frågan om hur de tror att 

varierade undervisningsmetoder påverkar elevernas lärande så är det främst 

motivationen och lusten som lärarna tror påverkas. Det är enbart en av de sex lärarna 

som nämner förmågorna när hon får frågan om hur variationen påverkar elevernas 

lärande. Detta kan bero på att det finns ett fokus idag på att eleverna inte ska tappa 

intresset för matematiken men det kan leda till att eleverna inte lär sig det de behöver. 
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5 Diskussion 
I detta avsnitt kommer en diskussion kring metoden och resultatet. Dessutom finns 

förslag på fortsatt forskning och praktisk användning av resultatet. 

 

5.1 Metoddiskussion 
I denna studie användes kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Detta valdes 

för att få ut så mycket information som möjligt. Detta val var det mest lämpliga då 

studien enbart har sex respondenter. I denna studie har lärarna enbart frågats hur de gör 

för att variera undervisningsmetoderna. Detta är självklart trovärdiga svar men för att se 

en korrekt bild av vilka metoder lärarna använder i sin undervisning så hade det varit 

optimalt att även göra observationer.  

 

Frågorna gavs inte ut i förväg till respondenterna. Detta var något som några av lärarna 

hade velat ha, men vi valde att inte ge ut frågorna för att lärarna inte skulle ha 

möjligheten att fundera för mycket kring metoderna innan intervjun. Vi ansåg att det 

hade kunnat leda till att lärarna hade tagit upp metoder som de inte använder på daglig 

basis. Men samtidigt hade det kunnat vara bra att lämna ut frågorna i förväg då detta 

hade kunnat ge oss mer utvecklade svar om fördelar och nackdelar med varierade 

undervisningsmetoder. Dessutom hade lärarna kunnat fördjupa sina tankar om hur 

elevernas lärande påverkas av att variera metoderna. 

 

För att styrka studien och lärarnas svar ytterligare hade man kunnat genomföra 

elevintervjuer som komplement till lärarintervjuerna. Då hade eleverna kunnat få delge 

sin syn av hur de arbetar med matematiken i skolan.   

 

I studien har undersökarna genomfört tre intervjuer var. Detta gjordes på grund av att 

det hade tagit för lång tid om båda hade varit delaktiga i alla intervjuer. Dessutom kan 

det vara skönt för respondenterna att de bara har en person att svara till. I efterhand hade 

det kunnat vara bra att både två var med på alla intervjuer då det kom fram vid 

transkribering av data att undersökarna såg olika möjligheter för att ställa följdfrågor till 

respondenterna. En del svar kunde alltså ha utvecklats och därav kunde resultatet ha 

blivit ännu mer fördjupat. Samtidigt fanns det en väl genomarbetad intervjuguide där 

det fanns en bra grund för att få svar på de frågor som behövde beröras. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Det resultat som framkom i denna studie påminner starkt om det resultat som mycket av 

den tidigare forskningen som gjort på området visar. Några av lärarna var strakt bundna 

till läroboken medan vissa av dem främst använde den som stöd. Det var två lärare som 

avvek mot den tidigare forskning som vi har presenterat. Båda dessa använde en stor 

bredd av undervisningsmetoder och de valde att använda sig så lite av läroboken, eller 

annat material för eget arbete som möjligt. De ansåg att det materialet var bra för att öva 

in sådant som ska sitta i ryggraden, men annars kunde de lika gärna arbeta på andra sätt.  

 

Vid intervjuerna med lärarna framkom det att majoriteten av dem fokuserade på 

individuellt arbete när de pratade om läroböcker. Det var enbart en lärare så förstärkte 

att läroboken inte är en metod att arbeta med utan det är ett medel att nå kunskap.  

 
”Istället för att tänka att mattebok är ett sätt. För det är ju inget sätt, det är ju bara en, det 

är ju bara ett medel för att nå saker.” (Britta) 
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Svårigheten att hitta information om andra sätt att arbeta med läroboken än att göra det 

vid individuellt arbete märktes även när vi letade efter litteratur till den teoretiska 

bakgrunden. Många av de texter vi hittade diskuterade läroboksarbete ur den aspekten 

att det var individuellt arbete som bidrog till att eleverna lärde sig hur de skulle hantera 

formler och regler (Mullis mfl, 2001, Fransisco, 2013, Riesbeck, 2000). Dock menar 

Hansson (2011) att det finns möjligheter att arbeta med en lärobok ur andra perspektiv 

än det individella, så som att arbeta i grupper.  

 

Den främsta anledningen som lärarna lyfter med att variera undervisningsmetoderna är 

att eleverna blir mer motiverade att arbeta med matematiken. Lärarna fokuserar främst 

på att eleverna ska tycka att matematiken är lustfylld och att de ska ha roligt på 

lektionerna. Det är bara en av lärarna, Cecilia, som i intervjun nämner förmågorna som 

kan fördjupas med hjälp av matematiken. Annars nämner några av lärarna också att de 

varierar för att eleverna ska se att de kan använda matematiken i olika situationer och 

detta är det närmaste de kommer att beröra förmågorna som nämns i läroplanen.  

 

Alla lärarna såg fördelar och möjligheter med att variera men denna studie visar att det 

sker i väldigt olika situationer och med olika förutsättningar. En av de lärare vi 

intervjuade hade stora möjligheter att arbeta med laborativt material och det var främst 

variationen med detta vi såg i hennes undervisning. En annan lärare hade möblerat sitt 

klassrum i grupper vilket gav stora möjligheter för att arbeta med grupparbeten. Dessa 

olika perspektiv hos lärarna ger eleverna helt olika sätt att se på matematiken och det 

ger dem olika förutsättningar att ta till sig och utveckla förmågor och kunskaper.  

 

Det var några av lärarna som ansåg att en nackdel med att variera 

undervisningsmetoderna var att de elever med svårigheter tyckte att det var jobbigt att 

växla mellan olika arbetssätt. Men samtidigt lyfte Britta att det inte måste vara jobbigt 

för dessa elever att arbeta varierat eftersom läraren kan bestämma och vara tydlig med 

de metoder som används och att det blir en rutin i användandet av dessa, till exempel att 

alltid använda EPA metoden när klassen arbetar med gruppuppgifter. När det kommer 

till hur elevernas lärande påverkas utav varierade undervisningsmetoder så hade lärarna 

olika tankar och de flesta tankarna var positiva. Britta och Anna anser att varierade 

undervisningsmetoder leder till att eleverna ser matematiken på flera olika sätt. Fredrik 

säger att variationen är bra för eleverna med svårigheter då den öppnar upp deras 

nyfikenhet för matematiken. Cecilia menar att variationen får eleverna att lära av 

varandra även om eleverna inte ligger på samma kunskapsnivå, men Britta säger att 

detta inte gynnar eleverna med fallenhet för matematik då de inte utmanas. Dennis 

håller med om att det finns problem att sätta elever med olika kunskapsnivåer i samma 

grupp, men att man inte ska undvika detta. 

 

Det som förvånade oss vara att vissa lärare ansåg att det tog upp mycket tid att ha en 

varierad undervisning och att detta kunde göra så att mycket av det man skulle göra 

missades. Det lärarna syftade på då var att de inte skulle hinna gå igenom allt det 

material som fanns med i läroboken om de även förväntas att göra annat vid sidan av 

boken. Framförallt Dennis åsikt där han säger att det är 40 minuter matematik som 

försvinner då han har mattelektion som går utanför boken chokade oss. Visserligen har 

vi hittat en del texter från till exempel Skolverket där det står att lärarna anser att det tar 

mycket tid att variera undervisningsmetoderna, men att få fram resultat som tyder på att 

det skulle vara onödigt trodde vi inte att vi skulle få. Samtidigt som några av lärarna 

ansåg att de inte skulle hinna med att både arbeta igenom boken och variera 

undervisningen så var det några lärare som lyfte att det viktiga är inte att boken blir 
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genomarbetat, utan det är att eleverna lär sig matematiken på ett så effektivt sätt som 

möjligt.  

 

Emil är den läraren som starkast uttrycker känslan av att det tar mycket tid att variera 

undervisningsmetoderna och att variationen inte alltid bidrar till att eleverna lär sig 

matematiken. Han anser att det försvinner tid från undervisningen när han har lektioner 

som inte innebär att hans klass arbetar i boken. Samtidigt är Emil den enda läraren i 

denna studie som har fått sin behörighet i matematik på grund utan sin långa erfarenhet. 

Kan det vara så att Emils inställning till varierade undervisningsmetoder hänger 

samman med att han inte har fått en utbildning i vilka fördelar det finns med att variera 

undervisningen?  

 

En stor del av det resultat som har presenterats här har behandlat de metoder som 

lärarna själva använder i sin undervisning. Denna frågan har tagit stor plats i resultat- 

och analysdelen och det är viktigt att ha med den för att förstå hur lärarna tänker när de 

ser fördelar, nackdelar och påverkan av varierad undervisning. För om man vet en del 

om hur lärarna själva arbetar så är det lättare att förstå varför de har den synen som de 

har på fördelar, nackdelar och påverkan på eleverna av varierade undervisningsmetoder. 

Några utav lärarna nämnde att varierade undervisningsmetoder tog mycket tid och att de 

inte hann med allt som skulle göras i läroboken. Trots detta så säger alla de intervjuade 

lärarna att varierade undervisningsmetoder är viktigt och att det bara finns fördelar med 

det. Lärarnas syn på varierad undervisning är positiv, men resultatet visar att några utav 

lärarna trots detta verkar vara emot att använda sig utav varierade metoder då de 

antingen tar tid eller på grund av deras personliga åsikter om någon annan metod än den 

de själva använder sig utav.  

 

En av de frågor vi ställde oss i inledningen var att vi ville se om det var lärarna som var 

knutna till läroboken eller inte. När vi skrev teoretiska bakgrunden så gick det med 

lätthet att hitta texter som styrkt att läroboken har en viktig roll i dagens skola. Detta 

kunde en del av de lärare som vi intervjuade hålla med om. Två av de lärare vi 

intervjuade berättade att läroboken var en stor del i deras planering av lektionerna. En 

av dem sa att hon utgår från boken när hon planerar. Hon nämnde i detta fall inte 

läroplanen överhuvudtaget utan utgick ifrån att de som har utformat boken har använt 

sig utav läroplanen. Den andra läraren nämnde läroplanen och sa att den hade fått större 

utrymme nu än vad den hade förr i hans arbete. Om det nu finns lärare som planerar sin 

undervisning till stor del utifrån boken istället för att se vad det är för förmågor och 

kunskaper som matematikämnet ska bidra till att utveckla, då är det mer lättförståeligt 

att vi kan ha en undervisning som framförallt är läroboksbunden.  

 

5.3 Fortsatt forskning 
Denna studie syftar till att söka efter lärares perspektiv på varierade 

undervisningsmetoder. För att forska vidare inom detta område man kunna genomföra 

en kvantitativ undersökning för att få reda på hur mycket variation som faktiskt sker i 

skolan. Vi tänker då en studie över längre tid där den som forskar kan få syn på hur 

mycket läraren varierar metoderna i sin undervisning i matematik.  

 

Ett annat alternativ till fortsatt forskning är att göra en större studie av den pilotstudie vi 

gjorde tidigare för att få en större inblick i elevperspektivet av varierade 

undervisningsmetoder. Då skulle man även kunna undersöka om eleverna ser 

kopplingarna i matematiken när de jobbar med den på flera olika sätt.   
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Vidare skulle det även vara intressant att genomföra en studie som fokuserar mer på hur 

elevernas lärande påverkas av att undervisningsmetoderna varieras och se om det den 

generella uppfattningen att lärandet främst påverkas av att elevernas motivation inte 

försvinner vilket är den bild som de flesta lärare vi har intervjuat har.  

 

5.4 Implikationer för undervisning 
De resultat som denna studie visar kan inte ses som en generell regel för hur det ser ut i 

Sverige. Däremot kan vi via resultatet få in inblick i sex lärares arbetssätt i årskurs 4-6. 

Framförallt kan detta resultat ses som en tankeställare och ögonöppnare för hur lärare 

kan arbete för att variera undervisningsmetoderna på ett lätt sätt med enkla medel. De 

lärare som har intervjuats har alla haft spännande tankar om variation och 

undervisningsmetoder.  

 

När vi kommer ut som verksamma lärare finns den här studien som en grund för hur 

lärare kan variera undervisningen till exempel att EPA är en bra metod att använda sig 

av vid problemlösning. Många utav lärarnas tankar och idéer om varierad undervisning 

kan hjälpa andra lärare att tänka på hur variationen kan bidra till elevernas motivation 

och kunskap. Studien kan även ge en medvetenhet om variationens nackdelar, vilket vi 

som lärare då kan försöka arbeta oss runt. Tar variationen tid så får man planera flera 

moment. Blir eleverna oroliga om man använder flera metoder så får man som lärare 

göra eleverna mer medvetna om att man använder sig av flera metoder i undervisningen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor  

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. Hur länge har du undervisat i matematik? 

 

3. I vilka årskurser arbetar du med matematik? 

 

4. Hur tänker du när du planerar din undervisning i matematik? 

- Individuellt arbete? 

- Grupp? 

 

5. Hur varierar du undervisningsmetoderna?  

- ge exempel 

 

6. Hur tror du det påverkar eleverna att variera undervisningsmetoderna? 

- Har du exempel på när variationen har påverkat lärandet? 

- Har du exempel på när variationen har påverkat motivationen? 

 

7. Vad finns det för fördelar med att variera undervisningsmetoderna? 

- Kan du ge exempel från dit arbetsliv? 

 

8. Vad finns det för nackdelar med att variera undervisningsmetoderna? 

- Kan du ge exempel från ditt arbetsliv? 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 
Bilaga 2 Mail till skolledningarna 
 

Hej! 

Vi heter Johan Bengtsson och Hanna Gustafsson och studerar till lärare med inriktning 

mot årskurs 4-6 vid Linnéuniversitet. Vi skriver just nu en uppsats om matematik på 

avancerad nivå. 

  

I vår uppsats kommer vi att intervjua lärare som undervisar i matematik i årskurserna 4-

6. Arbetet kommer att behandla lärarens sätt att organisera undervisning. Intervjuerna 

kommer att ta ca 20 - 30 min och kommer att spelas in, enbart ljud, för att vi sedan ska 

kunna analysera och bearbeta de svar vi får från lärarna. 

  

Vi undrar om det finns någon lärare på er skola som undervisar i matematik i 

årskurserna 4-6 som skulle vilja ställa upp på detta. Vi skulle vara mycket tacksamma 

om ni kunde skicka ut denna information till de undervisande lärarna eller att vi får 

någon kontaktinformation så vi kan ta kontakt med dem.  

 

Om ni eller de har frågor kan ni kontakta antingen Johan eller Hanna. 

 

Johan: jb222tp@student.lnu.se, 0738302951 

Hanna: hg222cu@student.lnu.se, 0761884510 
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