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Abstrakt 

Syftet med denna undersökning är att söka svar på hur lärare och elever ser på 

läroboksarbete samt problemlösning i matematik i årskurs 4-6. Undersökningen 

kommer därför att fokusera på vilka för- och nackdelar som lärare och elever i arbete 

med läroboksarbete samt problemlösning.  I kapitlet bakgrund presenteras tidigare 

forskning vad gäller läroboksarbete och problemlösning. De teorier som tas med där är 

till hjälp för att definiera denna undersöknings bakgrund. Den data som samlats in har 

samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Respondenterna var 3 lärare och 7 

elever. I metodkapitlet redogörs tydligare vilken metod vi valt och hur vår insamling har 

gått till. Resultatet i vår undersökning visar att det finns för- och nackdelar med både 

läroboksarbete och problemlösning. Det viktigaste är inte att använda det ena eller det 

andra, istället visar resultatet att det viktiga är hur man använder arbetssätten. En 

kombination av de båda, sett till individens bästa, är att föredra..  
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1 Inledning 

Det debatteras ofta kring hur undervisningen i matematik bör bedrivas och vad som 

främjar elevers kunskapsutveckling. Vad som inte nämns så ofta är hur eleverna ser på 

sin egen matematikundervisning, och inte heller lärares syn på matematikundervisning 

är direkt vanligt förekommande. I en pilotstudie undersökte vi elevers syn på tre olika 

arbetssätt inom matematiken; Problemlösning, läroboksarbete samt laborativt material. 

Med pilotstudien som utgångspunkt ville vi veta mer och även ta in lärarnas perspektiv i 

frågan. Vi valde att endast fokusera på två arbetssätt, läroboksarbete och 

problemlösning. Anledningen till att vi valde läroboksarbete är att det är det vanligaste 

arbetssättet (Skolinspektionen, 2009). Anledningen till att problemlösning valdes ut är 

att det i pilotstudien var ett mer intressant arbetssätt för eleverna än laborativt material. I 

intervjuerna till pilotstudien hade eleverna inte mycket att säga om laborativt material, 

men om problemlösning hade de mycket åsikter och intressanta idéer.   

 

I den svenska skolans matematikundervisning är läroboken, i kombination med 

procedurhantering, det vanligaste arbetssättet (Skolinspektionen, 2009). I 

diskussionerna kring läroboksarbete finns många olika aspekter, och det går att 

kombinera detta arbetssätt med andra arbetssätt. Ett annat arbetsområde som har en stor 

del i matematikundervisningen är problemlösning. Problemlösning har en stor roll i den 

svenska läroplanen och har haft det ända sedan läroplanen 1980 (Skolverket, 1980, 

2011). 

 

Lärarna bär ansvaret för elevernas undervisning och det är lärarna som planerar 

undervisningen (Skolverket, 2011). Det är en ständig debatt om vad som egentligen ger 

eleverna bästa möjliga förutsättningar för sina kommande utmaningar. Men hur ser 

eleverna själva på sin undervisning i matematik? Hur ser lärarna på undervisningen i 

matematik? Varför väljer lärarna att arbeta som de gör och vilka för- och nackdelar kan 

de se med sina arbetssätt? Detta är något vi har varit intresserade av och därför har vi 

valt att göra en undersökning om lärares och elevers syn på problemlösning och 

läroboksarbete. 

 

Ämnet är även relevant till vår kommande lärarroll då undersökningen handlar om två 

av de mest använda arbetssätten i svensk skola idag (Skolinspektionen, 2009). För oss 
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som blivande lärare i matematik är det av största intresse att följa debatten kring 

undervisningen. När vi kommer ut som lärare kommer vi att få planera och strukturera 

upp våra egna lektioner och arbetsområden. Förhoppningsvis kan detta arbete ge oss en 

större inblick över hur matematikundervisningen ser ut i skolan och på så sätt hjälpa oss 

i vår framtida yrkessituation. Att komma ut som ny lärare kan vara svårt på många olika 

sätt och vi kommer hela tiden att ställas inför nya situationer och ställningstaganden. 

Denna undersökning kan komma att ge oss mer kunskap både om lärares och elevers 

syn på matematikundervisningen. Något som kommer att vara till stor nytta för oss. Det 

går kanske inte att få en klar och direkt uppfattning över hur vår kommande 

undervisning ska se ut men vi kan få en fingervisning om hur elever utvecklas och helst 

arbetar inom matematik. Det är dessutom av intresse då vi själva har ett stort intresse för 

matematik och på bästa sätt vill vara med och bidra till en ökad kunskap inom ämnet till 

framtida lärare. Den senaste Pisa-undersökningen (Skolverket, 2012) visar på att de 

svenska elevernas kunskaper i matematik fortsätter att försämras. Även om det primära i 

vår undersökning inte kommer att handla om att öka elevernas kunskaper, utan att få en 

förståelse över hur lärare och elever ser på dessa arbetsätt, så finns de försämrade 

resultaten med i periferin när vi ser på vår framtida undervisning. Vi hoppas kunna få en 

större insyn i hur de som faktiskt deltar och driver den dagliga verksamheten ser på 

ämnets arbetssätt. Med detta i åtanke är det en självklarhet för oss att genomföra denna 

undersökning.  

 

2 Bakgrund 

Undersökningar från skolverket har visat att läroboken har en betydande roll i 

undervisningen och att enskilt arbete i läroboken är det mest förekommande arbetssättet 

under matematiklektionerna (Skolverket, 2002, Skolinspektionen, 2009). Läroboken har 

länge varit underlag för diskussioner i matematikundervisningen. Redan 1946 hävdade 

skolutskottet att undervisningen var beroende av läroboken till en alldeles för hög grad 

(Johansson, 2006). År 1996 gjordes en utvärdering där det framgick att 90 % av 

eleverna som deltog menade att de arbetar i läroboken under i stort sätt varje 

matematiklektion (Ek & Pettersson, 1996).  

 

En motpunkt i debatten är att använda sig mer av problemlösningar för att utveckla 

elevernas problemlösningskompetens. Enligt Boaler (2011) börjar det bli allt vanligare 

att gå ifrån den traditionella undervisningen och arbeta mer med problemlösning i 
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grupper. Undervisningen är på väg att förändras och förändringen kan komma att hjälpa 

många elever i ämnet (Ibid).  

En undersökning från skolverket (2009) konstaterar att 9-14 procent av 

matematiklektionerna består av olika typer av problemlösning.   

 

Enligt Möllehed (2001) har problemlösning förmodligen funnits som 

undervisningsmetod lika länge som matematiken funnits. Men ibland händer det att en 

gammal metod får ett nytt genomslag och det är vad som hände med problemlösningen. 

En stor anledning till problemlösningens genomslagskraft tros bero på att 

undervisningen i alldeles för hög grad bestod av att läraren visade lösningsstrategier 

som eleverna mer eller mindre kopierade, något som kallas procedurhantering. 

Problemlösning skulle bidra till mer självständigt tänkande och mer diskussion. 

Troligen började det ökade intresset i USA i slutet av 1970-talet och fick snabbt 

spridning. I Sverige fick vi en ny läroplan 1980 där problemlösning fick en allt större 

roll och det gavs under 1980- och 90-talet ut många böcker om ämnet (Möllehed, 2001). 

 

Eftersom problemlösning tydligt framgår i den svenska läroplanen är det ett måste att 

låta eleverna arbeta med problemlösning (Skolverket, 2011). Matematikundervisningen 

för elever i årskurs 4-6 ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att kunna lösa och 

formulera ett problem. Problemlösningens roll i matematikundervisningen styrks även 

då det finns med som rubrik i det centrala innehållet. I matematikdelens syfte och mål i 

läroplanen står det att;  

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa 

problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. 

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och 

matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens 

uttrycksformer. (Skolverket, 2011, s 62). 

 

2.1 Begreppsdefinition 

Denna undersökning kommer att utgå ifrån två begrepp, läroboksarbete och 

problemlösning, och nedan kommer de att definieras. 

 

2.1.1 Problemlösning 

Problemlösning är ett känt område inom matematiken men även om ordet 

problemlösning ofta används inom matematikundervisningen kan definitionen skilja sig. 
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Vi har valt att använda oss av Polyas definition från 2003. Polya (2003) definierar 

problemlösning som en uppgift där den som ställs inför uppgiften i förväg inte vet 

vilken metod som är bäst lämpad för att lösa uppgiften (Ibid).  

 

2.1.2 Läroboksarbete 

Johansson (2006) använder sig av att ett citat för att kunna definiera vad en lärobok 

innebär; “It is a book designed to provide an authoritative pedagogic version of an area 

of knowledge” (Stray, 1994, s. 2). Med det menar Johansson (2006) att en lärobok är en 

bok som har för avsikt att kunna användas inom ett skolämne som en pedagogisk 

tyngdpunkt, således är läroboken en pedagogisk utgångspunkt för läraren att bygga sin 

undervisning kring. Publiceringen av läroböcker är en industri och kan på grund av 

detta ha både pedagogiska och ekonomiska mål (Johansson 2006). Samuelsson (2005) 

definierar traditionellt läroboksarbete som enskild tyst räkning. Läraren går igenom 

arbetsområdet på tavlan, och eleverna arbetar därefter med samma uppgifter sida efter 

sida (Ibid).  

 

2.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att söka svar på hur lärare ser på läroboksarbete samt 

problemlösning i matematik i årskurs 4-6. Vi vill även söka svar på elever i årskurs 4-6 

syn på dessa två arbetssätt. 

 

2.3 Frågeställningar 

 Vilka för- och nackdelar ser lärare i årskurs 4-6 med användning av 

läroboksarbete samt problemlösning i matematik? 

 Vilka för- och nackdelar ser elever i årskurs 4-6 med användning av 

läroboksarbete samt problemlösning i matematik? 

 

3 Teoribakgrund 

Teoribakgrunden är uppdelad efter läroboksarbete samt problemlösning. De är i sin tur 

uppdelade i först lärarnas syn, varefter elevernas syn på dessa arbetssätt presenteras. 

Procedurhantering har också en egen rubrik eftersom det finns ett starkt band mellan det 

och läroboksarbete (Bergqvist, 2010).   
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3.1  Läroboksarbete 

En undersökning från skolverket (2009) visar att läroboken har en stor roll i 

undervisningen och att många lärare vägleds utav den. Undersökningen ser kritiskt på 

hur en del lärare arbetar för att ge eleverna möjlighet att uppnå målen i matematik och 

menar på att eleverna behöver mer omfattande aktiviteter att engagera som omväxling 

till de uppgifter som räknas i boken, där det många gånger handlar om 

procedurhantering. Undersökningen lyfter också det svåra i att lyckas hitta en väg där 

alla elever får den undervisning de behöver, med eller utan lärobok (Skolinspektionen, 

2009).  Detta styrks i en omfattande undersökning där 200 klassrum besökts och där 

resultatet visade att procedurhantering var den klart vanligaste kompetensutveckling. 

Undersökningen visade också en stark korrelation mellan läroboksarbete och 

procedurhantering och framförallt i årskurserna 4-9 (Bergqvist, 2010). 

 

3.1.1 Lärares syn på läroboksarbete 

Läroboken i sig behöver nödvändigtvis inte ha en negativ påverkan på undervisningen. 

Det kan istället handla om hur läroboken används och hur den uppföljs (Skolverket, 

2003). I en undersökning av Skolinspektionen (2009) undersöktes hur undervisningen 

såg ut i 40 olika kommuner i Sverige, och läroboken hade en dominerande roll i 

avsevärt många skolor. Rapporten visade att det i de yngre åldrarna var vanligt att 

använda sig av matematik genom lek eller liknande metoder men att läroboken tog över 

ju äldre eleverna blev. Högre upp i åldrarna så styrdes undervisningen i många fall helt 

och hållet av boken. Flera lärare sa själva att läroboken hade en styrande kraft inom 

matematikundervisningen medan några menade på att boken gav en begränsad bild av 

matematiken (Skolinspektionen, 2009). 

 

I en annan undersökning av Skolverket (2003) var det många lärare som menade på att 

det skulle vara svårt att genomföra en undervisning helt utan lärobok men att de 

samtidigt uppskattar lärare som försöker hitta alternativa arbetssätt. De säger också att 

det gärna kompletterar läroboksarbetet med alternativa arbetssätt. Det råder också en 

viss skepsis till att läroboken i sig skulle ha en negativ påverkan på undervisningen. 

Många framhäver att det viktiga är att följa elevernas utveckling och kunna gå in och 

samtala med eleverna kring hur de tänkt och ge dem utvecklande uppgifter. Lärarna 

anser att läroboken kan ha en positiv inverkan på undervisningen då det är enkelt att 
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följa elevernas utveckling och sedan anpassa undervisningen för den enskilda eleven 

(Skolverket, 2003). 

En del lärare menar att läroboken ger dem ett organisatoriskt stöd i planeringen 

(Skolinspektionen, 2009). Eleverna kan arbeta enskilt vilket ger läraren tid till de som 

behöver extra stöd. I undersökningen var det framförallt de lärare som kände en 

osäkerhet vad gäller syftet i de olika delarna i kursplanen som såg läroboken som ett 

nödvändigt stöd (Skolinspektionen, 2009).  

 

Skolverket (2003) menar att om lärare enbart arbetar med en lärobok i matematik som 

är uppbyggd utifrån kunskapsmålen i ämnet matematik så finns risken att de 

övergripande målen och värdegrundsarbetet försvinner från matematikundervisningen. 

Lärare som valt läromedel utifrån kunskapsmålen kombinerat med de övergripande 

målen och värdegrundsarbetet menar att de har sett en större motivation och kreativitet 

hos eleverna. Lärarna menar att en kombination av kunskapsmålen i matematik med de 

övergripande målen och värdegrundsarbetet främjar elevernas lust att lära (Skolverket, 

2003).  

 

Johansson (2006)  talar också om läroboken som ett stöd i undervisningen. Hon menar 

på att det är viktigt att se det ur lärarens perspektiv och då kan läroboken underlätta det 

dagliga arbetet. Läroboken underlättar läraryrket mycket då den medför en minskad 

arbetsbelastning (Johansson, 2006). Johansson (2006) talar också om att läroboken kan 

vara bra på individnivå om den är uppdelad i klasser efter svårighetsgrad. Läraren bör 

inte bör vara slav till läroboken utan istället vara lärobokens intelligente herre som tar 

nytta av det positiva och undviker lärobokens fallgroppar. Hon lyfter också fram det 

svåra i att helt frångå läroboken, delvis på grund av den tid det hade krävts men också 

på grund av den starka tradition som finns. På grund av den starka tradition som finns 

så är det inte ovanligt att elever, föräldrar och ibland även kollegor förväntar sig att 

matematikundervisningen ska följa en lärobok (Ibid). 

3.1.2  Elevers syn på läroboksarbete 

År 2005 undersökte Samuelsson blivande lärarstudenters erfarenheter av sin 

matematikundervisning under deras skolgång (Samuelsson 2005). I undersökningen 

valde Samuelsson att kalla läroboksarbete för en övande verksamhet eller enskild tyst 

räkning. I studien omnämndes den övande verksamheten, det vill säga enskild tyst 
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räkning, flest gånger. Undersökningen visade också att många studenter hade negativa 

erfarenheter av att räkna i läroboken på så sätt att det blev en tävling om att hamna 

längst fram i boken och även en stress i att inte hinna med. Studenterna berättade att de 

hade velat ha en tydligare koppling till vardagen och det är oftast i sådana 

sammanhang matematiken nämns i positiva ordalag, när undervisningen blir konkret 

och inte bara siffror (Samuelsson, 2005).  

3.1.3  Procedurhantering 

Mullis m.fl. (2001) definierar procedurhantering som en kompetens för att identifiera 

vilken procedur som bäst lämpar sig för en viss typ av uppgift, samt att kunna 

genomföra proceduren. Oftast använder sig elever av en algoritm för att lösa ett 

problem. Skolverket (2009) menar att algoritm kan definieras som en regel, som talar 

om hur man stegvis kan beräkna något eller hur man stegvis kan lösa en uppgift 

(Skolverket, 2009). 

 

Att lära sig att använda och utföra en algoritm för att beräkna en uppgift är en viktig 

del i en elevs matematiska utveckling. En algoritm kan utföras i olika sammanhang 

och med olika siffror. Det viktiga för en elev är att repetera och skapa en säkerhet i hur 

man använder en algoritm. Elever har en begränsad bild av matematisk förståelse, då 

de enbart arbetar med procedurhantering. De har även problem att välja lämplig metod 

för att lösa även ett relativt enkelt problem. De är dock bra på att utföra en algoritm 

och använda sig av olika procedurer (Kilpatrick et al, 2001).  

 

3.2 Problemlösning 

Som tidigare nämnts kan problemlösning definieras som ett problem där den som ska 

lösa problemet i förhand inte vet hur problemet ska lösas (Polya, 2003). Detta innebär 

att det finns en ovisshet vad gäller lösningen av problemet, och det är upp till 

problemlösaren att hitta en lösning som passar. Polya (2003) beskriver även de olika 

stadier som krävs för att ett problem ska kunna definieras som ett problem samt kunna 

lösas. Det första stadiet är att den som ställs inför problemet inte vet hur problemet ska 

lösas. Det andra stadiet är att försöka förstå problemet och utveckla en plan för att lösa 

det. Det tredje steget är att genomföra sin plan och lösa problemet. Det sista steget blir 

att reflektera över resultatet och om det är rimligt (Ibid). 
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Enligt Möllehed (2001) beror elevers svårigheter i problemlösning oftast på bristande 

kognitiv förmåga. Den bristande kognitiva förmågan gör att de inte förstår svåra 

textuppgifter och vet därmed inte vad läraren är ute efter. I sådana fall är det inte den 

matematiska förmågan som brister, istället är det textförståelsen som brister. Lösningen 

på detta är inte att ge eleverna enklare texter, istället måste eleverna få arbeta mer med 

textförståelse för att på så sätt förbättra sina matematiska resultat. Det går även att ha 

problemlösningsuppgfiter utan text, vilket tar bort problemet med textförtståelse och 

fokuserar på det viktiga, nämligen problemlösningskompetensen. När 100 elever 

testades i en undersökning om problemlösning berodde deras fel på den matematiska 

förmågan enbart i 25 % av fallen. Om problemen med läsförståelse försvann skulle 

eleverna klara 65 % fler uppgifter. (Möllehed, 2001). 

 

Taflin (2007) menar att det i problemlösning är viktigt att eleverna får använda sig av 

ett samtal. För att utveckla sina matematiska kunskaper krävs det att eleverna får delta i 

samtal och diskutera matematiska begrepp. Detta gäller både för elever långt fram i sin 

utveckling som de elever som har mer problem i ämnet. Det är även viktigt för eleverna 

att få möjlighet att se kopplingen mellan matematiska problem och elevernas egna 

vardag (Ibid).  

 

3.2.1 Lärares syn på problemlösning 

I en skola där problemlösning introducerats tidigare än vad som är vanligt såg lärarna i 

årskurs 5 en stor skillnad i diskussioner och olika lösningsstrategier hos eleverna. Tack 

vare att skolan introducerat problemlösning tidigt hade eleverna blivit bättre på att delta 

i matematiska diskussioner och de hade även blivit bättre på att se matematiska problem 

ur olika perspektiv (Skolverket, 2003). 

 

Skolinspektionen (2009) slår fast att problemlösning har en för liten roll i den dagliga 

verksamheten. Ett av de kompetensmål som lyfts upp är problemlösningskompetens. 

Enligt Skolinspektionen (2009) arbetar elever i årskurs 4-6 ungefär en tredjedel av 

lektionerna i läroboken, medan endast 9-14 procent utav lektionstiden används till 

problemlösningskompetens.  Eleverna arbetar också mycket med lösblad och andra 

uppgifter där den allt vanligaste kompetensen är procedurhantering. Slutsatsen som görs 

i undersökningen är att lärare inte planerar sina lektioner tillräckligt efter läroplan och 
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kursplan. Eleverna blir lidande och får inte den undervisning de ska ha (Skolverket, 

2009). 

 

 

3.2.2 Elevers syn på problemlösning 

Samuelsson (2011) genomförde en studie i sex klasser i årskurs 7 där han ville se 

skillnaden på hur elever utvecklas beroende på om de arbetar med så kallad traditionellt 

läroboksarbete eller problemlösning. Han ville även se hur elevers attityder till 

matematikundervisningen påverkades av de båda arbetssätten. Studien visade att de 

elever som arbetat med problemlösning och gemensamma diskussioner hade utvecklat 

sin matematiska kunskaper mer än de som arbetat på ett traditionellt sätt. Det 

matematiska område som eleverna utvecklade mest med hjälp av problemlösning var 

deras taluppfattning. Studien visade även att problemlösning har större positiv påverkan 

på elevers inre motivation. Eleverna fick bättre självförtroende och ett större intresse för 

att arbeta med matematik när de fick arbeta mer med problemlösning (Samuelsson, 

2011). Elever har ofta en positiv inställning till problemlösning och när de ska ge 

exempel på roliga och lärorika lektioner är det vanligt att eleverna nämner 

problemlösning i grupp (Skolverket, 2003). 

 

Problemlösning är viktigt för att upprätthålla elevers nyfikenhet och intresse för ämnet 

matematik. Matematikundervisningen är ofta väldigt upprepande och lektionerna ser 

likadana ut. Detta leder till att eleverna lär sig att komma ihåg saker utantill och 

memorera metoder istället för att lära sig att ifrågasätta och lösa problem. Eleverna ser 

inte sig själva som problemlösare och får istället en dålig inställning till matematiken. 

Barn är nyfikna av naturen och har en benägenhet att försöka förstå och klura ut 

saker.  Detta är något som borde tas vara på inom matematiken. Barn börjar skolan som 

naturliga problemlösare och det finns studier som visar att eleverna är bättre på att lösa 

problem innan de börjat med matematikundervisningen (Boaler, 2011). 

 

3.3 Teorisammanfattning 

Detta avsnitt har presenterat teori kring läroboken och problemlösning. I teorin kring 

läroboken har vi försökt att på ett så bra sätt som möjligt tydligöra lärobokens roll i 

dagens skola, därför är många referenser kring läroboken hämtade från källor som är 

starkt kopplade till skolan. Sedan har vi presenterat forskning kring hur lärare och elever 
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ser på läroboken. I de avsnitten har det varit svårt att hitta relevant forskning men vi har 

försökt att ge en så bra bild som möjligt kring lärares respektive elevers syn på 

läroboken som arbetsmetod. 

 

Den andra delen av teorin inriktar sig på problemlösning. Vi har börjat med att beskriva 

definitionen av problemlösning och sedan diskuterat olika sätt att se problemlösning på 

utifrån den forskning vi tagit del av. Detta har gjorts för att få olika perspektiv på 

problemlösning och hur det kan användas och vad som är positivt respektive negativt. 

Sedan har vi även i problemlösningsdelen skrivit om lärares och elevers syn på 

problemlösning. 

 

Hela teoribakgrunden är gjord utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Synen på 

läroboken och problemlösning vill vi lyfta fram för att hitta för- och nackdelar som vi 

sedan kan jämföra med de för- och nackdelar som kommer fram i våra intervjuer. Vi har 

också försökt att lägga fram en bild av hur problemlösning och läroboksarbete används i 

skolan och hur forskare ser på användningen av de båda. 

 

4 Metod 

Nedan kommer presenteras hur undersökning har gått till. Hur och varför en viss metod 

använts, hur och varför information insamlats och bearbetats samt hur och varför 

respondenterna valts ut. 

 

4.1 Val av ansats 

Arbetet är genomfört utifrån en fenomenografisk ansats. Den fenomenografiska 

ansatsen utgår ifrån människors upplevelser och erfarenheter. Fenomenografin används 

för att skapa förståelse för hur någonting upplevs av olika individer (Allwood & 

Erikson, 2010). I denna undersökning handlar det om att skapa förståelse för hur lärare 

och elever ser på olika arbetssätt inom matematiken. Det är viktigt att kunna lägga sina 

fördomar och bakgrundsantaganden åt sidan när den fenomenografiska ansatsen 

används i en undersökning (Ibid). I arbetet har vi försökt att vara noggranna med att inte 

ha några förutfattade meningar om vad respondenterna kommer att ge för svar.  
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4.2 Metodval 

Som tidigare nämnts så genomfördes en pilotstudie före denna undersökning. Syftet 

med pilotstudien var att ta reda på elevers attityder till tre olika arbetssätt; 

Problemlösning, traditionellt läroboksarbete samt laborativt material. Pilotstudien 

synliggjorde för- och nackdelar med val av metod, synpunkter som har tagits i åtanke i 

genomförandet av denna undersökning. I studien intervjuades eleverna enskilt och det 

kändes som att de hade mycket att berätta men inte vågade tala så mycket. Vi tror att 

eleverna hade känt sig mer bekväma och vågat tala mer om de hade intervjuats i grupp 

eller i par, för att på så sätt också få fram en diskussion där eleverna kunde ha lyft 

varandra. Därmed valde vi att i denna undersökning intervjua eleverna parvis.  

 

Denna undersökning baseras på intervjuer med lärare och elever. Sandberg & Faugert 

(2012) menar att metodval ska göras utefter vad frågeställningarna vill fånga. Denna 

undersökning vill ta reda på lärares och elevers känslor på en djupare nivå. Med hjälp av 

en kvalitativ metod kan människors åsikter fångas på ett djupare sätt än med hjälp av en 

kvantitativ metod (Ibid). En annan anledning till att välja personliga intervjuer, ansikte 

mot ansikte, är att de är enkla att genomföra och kontrollera (Denscombe 2009). Då 

syftet är att ta reda på lärares och elevers syn på olika arbetssätt på en djupare nivå är 

det bra att använda sig av semistrukturerade intervjuer, då intressanta svar kan fångas i 

intervjuerna och följdfrågor kan ställas. I intervjuer som inte är semistrukturerade finns 

det en risk att intressanta tankar och idéer missas (Ibid) 

 

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen är gjord med hjälp av semistrukturerade intervjuer av lärare och 

elever. Denscombe (2009) menar att intervjuer är lämpligt att använda när forskaren vill 

ta reda på människors åsikter, uppfattningar, känslor eller erfarenheter. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att följdfrågor används och anpassas utifrån 

deltagarnas svar (Ibid). Eftersom syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärare 

och elever ser på att arbeta med olika arbetssätt valdes denna metod för insamling av 

data. 
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4.4  Urval 

I undersökningen har det varit av stor vikt att deltagarna kan och vågar uttala sig om 

sina åsikter i matematik. Det är inte alla människor som vågar prata och framföra sina 

åsikter till andra, och anledningarna till det kan vara många. I undersökningen 

intervjuades 3 lärare i en mellanstor stad i södra Sverige. De deltagande lärarna som 

valdes ut är erfarna matematiklärare med många års erfarenhet av undervisning i 

matematik. Därefter har de deltagande eleverna valts ut i samråd med de deltagande 

lärarna. Lärarna är de som känner sina elever bäst och de ombads välja elever som de 

visste kunde och vågade prata om sin matematikundervisning. Enligt lärarna är det 

ingen av eleverna som har svårigheter i ämnet matematik, och de ligger någonstans 

mellan begåvade och normalt begåvade inom ämnet.  

Respondenterna som valts ut är sju elever i årskurs fem och sex från tre olika skolor i 

södra Sverige. Eleverna var elva respektive tolv år vid genomförandet av 

undersökningen. Skolorna och klasserna som deltog i undersökningen är valda efter ett 

bekvämlighetsurval. Denscombe (2009) menar att forskare har begränsat med tid och 

resurser, och att det kan påverka urvalet. Med bekvämlighetsurval menas att 

respondenterna är valda efter vad som är enklast att få tag i (Ibid). Lärarna som 

kontaktades är kända sedan tidigare och de i sin tur valde ut elever. Stake (1995) menar 

att forskare bör välja lättillgängliga deltagare som är öppna för undersökningen. Lärarna 

i undersökningen ombads därför att välja ut elever som de visste var öppna för att prata 

om matematik med främmande människor. 

 

I resultatet har lärarna och eleverna döpts till elev 1, elev 2, lärare 1, lärare 2 och så 

vidare. Detta för att kunna urskilja vem som sagt vad när deras citat används i 

resultaten.  

 

Lärare 1 har undervisat som lärare i ungefär 30 år, mestadels som klasslärare med ämnet 

matematik i minst 10 år.  

Lärare 2 har undervisat som lärare i ungefär 20 varav 15 år som matematiklärare. 

Lärare 3 har undervisat som lärare i 15 år varav alla som år matematiklärare.  

 

4.5 Genomförande 

Intervjuerna med eleverna genomfördes i deras skolmiljö, i ett rum där de inte stördes 

av omgivningen. Vi ställde frågor och pratade med eleverna innan intervjun för att 
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förbättra kontakten och få dem att känna sig mer bekväma i situationen. Eleverna blev 

informerade om vad arbetet handlade om och vilka vi var. Därefter påbörjades intervjun 

och genomfördes en fråga i taget. Om en elev inte förstod en fråga förklarade vi den 

med andra ord så att hen förstod. Då definitionerna av problemlösning och 

läroboksarbete kan variera för olika individer valde vi att delge eleverna vår definition. 

Därmed svarade eleverna på samma frågor när det gällde arbetssätten. När eleven svarat 

på frågan försökte vi få ett mer utvecklat svar med hjälp av följdfrågor. Ibland var det 

någon elev som började prata om något intressant men snabbt kom bort från ämnet eller 

avfärdade sin egen idé. Då kunde vi stoppa eleven och be hen utveckla vad hen menade. 

När alla frågor var ställda tackade vi för oss och avslutade intervjun. 

Intervjuerna med lärarna genomfördes i olika situationer. Med den andra läraren 

genomfördes intervjun i hens skola medan eleverna hade rast. Vi kunde då sitta ostört i 

klassrummet. Läraren hade blivit informerad på förhand vad intervjun skulle handla om 

så efter lite småprat kunde intervjun påbörjas. Med en annan lärare genomfördes 

intervjuerna utanför deras vana arbetsmiljö, i en avskild del av ett bibliotek. Den läraren 

hade många frågor om undersökningen därav gick en del tid åt att berätta exakt vad 

undersökningen handlar om och varför vi valt att göra den. Med den tredje läraren 

genomfördes intervjun i personalrummet. Den läraren hade ett par funderingar om 

undersökningen som vi besvarade varefter intervjun påbörjades och genomfördes. Ingen 

av lärarna hade några problem med att besvara frågorna, då de hade många åsikter kring 

matematikundervisning. Vår uppgift som intervjuare var istället att be dem utveckla 

vissa av svaren, på så sätt fick vi svar som var relevanta för denna undersökningen.  

 

4.6  Bearbetning av data 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon och transkriberades i efterhand. 

Därefter har transkriberingarna sammanställts och analyserats. Respondenternas svar 

jämfördes med varandra och analyserades för att urskilja skillnader och likheter. Detta 

gjordes genom att hitta ord eller meningar som liknade varandra eller betydde samma 

sak. Vi valde att kategorisera resultatet efter våra två valda arbetssätt, och efter de svar 

som liknade varandra. 

 

4.7 Trovärdighet och tillförlitlighet  

Denscombe (2009) menar att tillförlitlighet innebär att samma studie kan genomföras av 

andra forskare och ändå uppnå samma resultat. För att uppnå denna tillförlitlighet måste 
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forskaren lägga egna åsikter, tidigare erfarenheter och fördomar åt sidan. Ytterligare en 

metod som använts i undersökningen för att öka tillförlitligheten har varit att spela in 

intervjuerna med en mobiltelefon. Svar och reaktioner hos respondenterna har även 

antecknats för att komplettera ljudinspelningen. Patel och Davidsson (2011) menar att 

enbart ljudinspelning minskar studiens trovärdighet då tolkningar av kroppsspråket 

missas, och kompletterande anteckningar av kroppsspråk och dylikt ökar trovärdigheten 

(2011).  

Då undersökningen använt sig av tre lärare från tre olika skolor ökar även 

överförbarheten, det vill säga chansen att resultatet blir likadant om samma 

undersökning gör på andra skolor.  

 

Vi är medvetna om att det utifrån vår urvalsmetod inte går att dra några generella 

slutsatser, och det är inte heller tanken. I en kvalitativ undersökning är det snarare 

tanken att nå en förståelse på djupet, sett till intervjuns kontext (Bryman, 2011). 

 

4.8 Etiska överväganden 

Bryman (2011) menar att en undersökning måste förhålla sig till forskningsetiska 

principer. Syftet med forskningsetiska principer är främst att skydda undersökningens 

involverade individer. Enligt Bryman (2011) finns det fyra etiska principer en 

undersökning bör förhålla sig till; Informationskravet innebär att deltagarna i en 

undersökning ska informeras om undersökningens syfte, och detta gjordes i 

informationsbrevet som skickades ut (Bilaga A). Samtyckeskravet innebär att deltagarna 

i en undersökning själva ska få bestämma över sin medverkan, till exempel hur länge de 

ska delta eller om de vill avbryta en intervju. Vi informerade deltagarna innan intervjun 

att det var frivilligt att genomföra intervjun, och om de ville kunde de avbryta när som 

helst. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om deltagarna ska förvaras på ett 

sådant sätt att ingen obehörig kan komma åt dem, och det är ingen annan än vi som vet 

att det är de som deltagit i intervjun. Nyttjandekravet innebär att det insamlade 

materialet från deltagarna endast får användas i det syfte som informerats om, och den 

informationen fanns med i bilaga B samt informerades deltagarna innan intervjun.   

Undersökningen har förhållit sig till de fyra beskrivna principerna. Eleverna blev 

informerade av sin lärare att det var frivilligt att delta i undersökningen, och det var 

även frivilligt för eleverna att fullfölja intervjuerna då eleverna blev informerade att de 

kunde avbryta intervjuerna om de så önskade. I det utskickade informationsbrevet till 
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eleverna och deras målsmän beskrivs att det insamlade materialet ska bevaras i säkerhet, 

och att deras identiteter inte bevaras någonstans.  

 

5 Resultat och analys 

Resultatet har kategoriserats efter elevers respektive lärares svar. I kategoriseringen är 

frågorna också uppdelade efter de två valda arbetssätten. Däremot presenteras inte för- 

och nackdelar var för sig, utan de lyfts båda två i kombination med varandra, beroende 

på rubrik och vad respondenterna har svarat. Eleverna är döpta till Elev 1, Elev 2 och så 

vidare. Samma sak har gjorts med lärarna. Däremot användas inte deras pseudonym i 

den löpande texten utan enbart till att urskilja citaten.  

 

5.1 Elevers syn på arbetssätt i matematik 

Nedan kommer elevernas svar att presenteras först, och de har delats upp i fyra olika 

kategorier. Som en inledning till intervjun ställdes frågan; Vad tänker du på när du hör 

ordet matematik? Några av eleverna gjorde kopplingar till de olika räknesätten addition, 

division, subtraktion och multiplikation. En annan elevs första tanke var att “nu kommer 

hjärnan få jobba” (Elev 4) och en elevs första tanke var “svårt” (Elev 2). En elev 

svarade att hens första tanke var “Vad ska vi jobba med idag” (Elev 1). 

 

5.1.1 Problemlösning och engagemang 

Elevernas generella syn på problemlösning var positiv och det nämndes ofta i positiva 

ordalag. Några exempel på ord som dök upp när eleverna fick tala spontant kring 

problemlösning var roligt, kul, tänka och klurigt. Eleverna talade om problemlösning 

som ett utmanade arbetssätt, där det krävdes mer av dem än i andra arbetssätt inom 

matematiken. En elev berättade att hen får en känsla av att hen lyckats med något när 

problemet är löst.  

 

“Jag blir jätteengagerad. Är det en svår uppgift känner jag mig stolt och vill visa upp det 

rätta svaret till alla” (Elev 5). 

 

Samma elev berättade också att hen inte får samma känsla när hen löser ett problem 

som är för enkelt, och blir istället besviken över den enkla lösningen.  
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“Om den inte är så klurig blir det nästan att man, det blir tråkigt, det ska ta lite tid tycker 

jag” (Elev 5).  

 

En annan elev påpekade att problemlösning kunde vara “något att bita i” (Elev 6). 

Många elever talar om problemlösning som något kul eller något som ska lösas, och att 

den som ska lösa problemet måste anstränga sig och tänka till för att lösa problemet.  

 

Ytterligare en aspekt för eleverna i problemlösning var att det krävdes utmanande 

uppgifter för att det ska vara en bra lektion. Svåra och utmanande uppgifter gör att 

eleverna anstränger sig mer och blir mer fokuserade. En elev uttryckte det enligt 

följande; 

 

“När vi får en svår uppgift blir jag mer inne i uppgiften, den blir roligare. Är den för lätt 

kanske jag börjar prata och störa någon annan.” (Elev 3) 

 

Två av eleverna tyckte det var viktigt att uppgifter i problemlösning var kopplad till 

sådant som de var intresserade av. 

 

Det är ganska roligt, för liksom att få såhär tänka lite extra. Om man får en rolig uppgift kanske den handlar om nått man gillar. Så 

kanske det är ett gångertal man inte kan så lär man sig lite lättare om det är nått sånt. Om det kanske handlar om hockey då, som jag 

gillar. Om man kör problemlösning om hockey om nått svårt som man inte kan annars, så lär man sig av de, så blir det lite lättare 

då.  (Elev 3) 

 

5.1.2  Problemlösning och kommunikation 

En av eleverna tar upp kommunikationen som en positiv aspekt i att arbete med 

problemlösning. Hen säger att; 

 

“Om man gör det i grupp så har man ju kompisar så då håller man ju på med 

kommunikation” (Elev 1). 

 

Eleverna talar också om den kommunikativa aspekten som en riskfaktor. När de arbetar 

i par eller i grupp med problemlösning menar de att det är lätt att börja prata om annat 

och tappa fokus på det matematiska problemet.  
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Några av eleverna i undersökningen hade inte mycket erfarenhet av problemlösning 

som ett arbetssätt där det arbetas enskilt. Eleverna hade erfarenhet av att först tänka på 

problemet enskilt för att sedan gå vidare för att lösa uppgiften i par eller grupp. Ett par 

av eleverna nämner dock att den enskilda delen nästan alltid ges för lite tid och att de 

därmed inte hinner tänka på problemet. En elev uttrycker det som att; 

 

“När vi får så lite tid till den enskilda delen hinner vi inte tänka riktigt. Då kommer man 

till gruppdelen och har inga tankar. Då kan vi lika gärna börja med gruppdelen direkt 

egentligen” (Elev 6). 

 

Analys 

När eleverna talar om problemlösning är det många av eleverna som talar i positiva 

termer om arbetssättet. Trots detta är det ingen som beskriver problemlösning när de 

själva får beskriva en lektion då de lär sig bra. Men när eleverna blir tillfrågade om 

problemlösning så finns det mycket positivt att hämta. En undersökning av skolverket 

(2003) säger att många elever nämner problemlösning i grupp när de ska berätta om ett 

roligt och lärorikt arbetssätt. Även om eleverna i denna undersökning inte nämner 

problemlösning direkt så går det att se likheten då de också talar om problemlösning 

som något roligt. Eleverna lyfter även upp träning av kommunikation som något positivt 

vilket går att koppla till skolverkets undersökning (2003) där problemlösning i grupp 

lyfts fram som något roligt och lärorikt av elever.  

 

I Samuelssons undersökning (2011) så visade det sig att problemlösning var ett 

utvecklande arbetssätt för eleverna. Våra intervjuer styrker denna teori på så sätt att 

eleverna talar om att de blir mer engagerade när de får lösa uppgifter där de måste 

anstränga sig. En viktig aspekt inom matematiken och problemlösning är att väcka och 

upprätthålla barns nyfikenhet (Boaler, 2011). Eleverna vi intervjuade sa att de tyckte det 

var viktigt att uppgifterna var utmanade och att de fick kämpa för att klara en uppgift . 

Eleverna sa att de krävdes en utmaning för att de skulle bli motiverade. Detta kan 

kopplas till den nyfikenhet Boaler (2011) talar om och vikten av att försöka få eleverna 

att känna sig som problemlösare. Enligt våra intervjuer så verkar eleverna vilja möta 

problem där de behöver anstränga sig och enligt Boaler (2011) så tappar eleverna 

intresset för matematiken när undervisningen är upplagd på så sätt att det går att 
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memorera olika sätt lösa uppgifter på.  

 

5.1.3 Läroboken och omfattande arbete 

Många av eleverna i undersökningen talade om läroboken som tjock med väldigt 

mycket uppgifter. De tycker att det ser väldigt mycket ut när de börjar arbeta i 

läroboken. En elev uttrycker det som att det känns som; 

 

“Att det aldrig tar slut, det kommer alltid nya uppgifter. Det är lite jobbigt” (Elev 4). 

 

Att läroboken har mycket uppgifter som aldrig tycks ta slut är något som en annan elev 

ser som något positivt, då hen tycker om att ha mycket uppgifter att göra. Hen säger att;  

 

“Jag tycker det är roligare när jag har mycket kvar än när jag har lite kvar” (Elev 5). 

 

När eleverna får frågan om vad det första de tänker på är när de hör läroboksarbete eller 

matteboken är svaren både positiva och negativa. “Nu blir det tungt”, “Stor och tjock”, 

“Mycket att göra”, “Jag gillar den”. 

 

5.1.4 Elevers syn på läroboksarbete 

När eleverna talar om lärboken handlar det i princip bara om enskilt arbete. Eleverna ser 

många positiva aspekter på att arbeta ensamma i boken. Två elever säger att de lär sig 

mest när de arbetar ensamma i boken och att det är den skönaste metoden. En elev säger 

att  

 

“Det är skönt att jobba själv i boken för man slipper vänta på den som inte är färdig” 

(Elev 3). 

 

Ett par andra elever nämner också att det är bra att få jobba i sin egen takt, då det är 

stressande både att vänta på andra men även att försöka “komma ifatt” den som arbetar 

snabbt.  

 

En av eleverna säger att hen inte får samma känsla när hen lyckas med ett svårt tal i 

boken som när hen löser ett svårt problem som de blivit tilldelade. Hen nämner att alla 

är på olika uppgifter i boken och att det inte blir samma stolta känsla att visa sin lösning 
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om de andra inte vet vilken uppgift det handlar om.  

 

En av de negativa aspekterna av det enskilda arbetet är enligt eleverna att det tar lång tid 

att få hjälp. Läraren går runt i klassrummet och hjälper eleverna en och en och det tar 

längre tid menar eleverna. En elev berättar också att läroboken är bra “när man har bra 

flyt” (Elev 3), men att det också kan blir mycket prat om man inte har så mycket flyt 

eftersom att det då är lätt hänt att tappa fokus och störa den som sitter bredvid.  

 

Eleverna berättar att det är positivt att allt finns uppskrivet i läroboken och att det även 

finns många förklaringar. Elev 7 talar om de “blåa bubblorna” i boken och säger att de 

kan hjälpa hen att lära sig och att repetera det som läraren gått igenom på tavlan. Eleven 

menade att det är lätt att glömma vad läraren sa på genomgången och att det då är bra 

med extra “bubblor” i boken att titta på. En annan elev är inne på samma spår och säger 

att  

 

“Det är bra att man får allt uppskrivet för om man vill ha reda på hur gjorde jag där så 

kan man gå tillbaka och titta.” (Elev 1). 

 

Analys 

Det är svårt att fastslå hur eleverna ser på att arbeta i läroboken eftersom det kan skilja 

så mycket mellan de olika individerna. Det visar sig också tydligt i de intervjuerna där 

eleverna talar om läroboken i många olika aspekter. Eleverna har många gånger en syn 

på att läroboksarbete är något bra och att det är så de lär sig matematik. Många elever 

talar också om att det krävs ett flyt eller en koncentration för att arbeta enskilt i boken. 

Av de intervjuade eleverna var det vanligt med dubbla åsikter om lärboken, det vill säga 

att den nämndes i både positiva och negativa ordalag. Samuelssons (2005) 

undersökning visade att många elever hade negativa erfarenheter av att räkna i lärboken, 

men samma undersökning hade också svårt att slå fast hurvida enskilt tyst arbete 

nämndes i positiv eller negativ bemärkelse när alla elevers svar summerades. Detta 

stämmer delvis överens med denna undersöknings resultat.  

 

Några av eleverna talar positivt om läroboken och säger att det är enkelt att gå tillbaka i 

boken och se hur de gjort på tidigare uppgifter. I en undersökning från Skolinspektionen 

(2009) säger en del lärare att boken ger dem ett stöd och en struktur. Det går alltså att se 
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en koppling mellan den teori vi funnit kring lärares syn på läroboksarbete och våra 

elevintervjuer . Eleverna ser positivt på att arbeta med boken eftersom det ger dem en 

typ av struktur men också för att de kan arbeta i sin egen takt och lärarna ser enligt 

Skolinspektionens undersökning (2009) samma typer av fördelar, även om det är ur ett 

lärarperspektiv och inte ur ett elevperspektiv.  

 

5.2 Lärares syn på arbetssätt i matematik 

Vi har valt att kategorisera resultatet efter vad lärarna svarat. Även här har vi försökt 

skilja mellan läroboksarbete och problemlösning. Som en inledning till intervjun bad vi 

lärarna att berätta om en bra lektion som de nyligen haft. Detta gjordes för att se vilka 

för och nackdelar som nämns när lärarna får tala fritt om sin undervisning.  

 

En lärare säger att en bra lektion borde innehålla direkta kopplingar till verkligheten så 

att eleverna förstår hur de kan använda den matematik de lär sig i livet och i framtiden. 

Samma lärare nämner också vikten av att ta ner det på elevernas nivå så att de själva 

kan göra enkla kopplingar till sin verklighet.  

 

“Jag tycker att man först har en genomgång där man både förklarar praktiskt kanske hur 

den här matematiken man jobbar med hur man kan använda den praktiskt och kopplar 

till verkligheten. Kanske tar många exempel från elevernas verklighet också då, på olika 

sätt.” (Lärare 1). 

 

En annan lärare säger att lektionerna ofta blir bättre när eleverna själva är förberedda på 

vad lektionen ska handla om. Läraren tar upp ett exempel på en lektion då eleverna 

själva fått förberedda sig hemma och berättar att de elever som gjort detta hade en stor 

fördel gentemot de elever som inte var förberedda, mycket på grund av att eleverna 

redan skapat ett intresse för den kommande lektionen.   

 

Analys 

Framförallt Lärare 1:s svar var intressant i för denna undersökning. Oavsett 

arbetsområde anser hen att det är viktigt att koppla matematiken till elevernas egna 

vardag. Då anser hen att det blir ett bättre lärande för eleverna. Detta stämmer helt 

överens med vad Taflin (2007) menar är en nyckelpunkt i elevernas lärande i 

matematik, nämligen att koppla matematiska problem till elevernas egna vardag. 
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5.2.1  Lärares syn på problemlösning 

När lärarna får berätta vad problemlösning är för dem är det en lärare som säger att 

problemlösning är all matematik, och att det ska eller bör ingå i all matematik. 

 

”Det är all matematik egentligen. Man ska kunna blanda allting i matten.” (Lärare 2). 

 

En lärare säger att det går att arbeta med problemlösning i grupp eller i par på ett annat 

sätt än i läroboken. Detta nämns som positivt eftersom eleverna då kan leda och lära av 

varandra men att det också kan finns en negativ aspekt då en del elever kan åka 

snålskjuts på varandra. 

 

“Fördelarna är ju absolut att man kan leda varandra. Det den ena inte kan, kan man 

hjälpa den andra med. Sen kan det ju samtidigt vara en nackdel att vissa bara åker 

snålskjuts och ändå inte lär sig någonting egentligen. Så det är ju att hitta det där hmm, 

goa. Och ändå att få dem att lära sig.” (Lärare 2). 

 

En annan lärare ser problemlösning som en längre och klurigare uppgift där eleverna få 

tänka och arbeta på olika sätt, och inte enbart lösa en kort sifferuppgift.  

 

“Jag kan se jättemånga fördelar. Bland annat tycker jag man har märkt att vi alla tänker 

på olika sätt. Och  att till och med då om man tänker elever som kanske har lite svårt 

med matte kanske plötsligt tycker att det här funkar bättre med problemlösning och att 

man kan, ja som sagt löst det på olika sätt.” (Lärare 1). 

 

En lärare säger att något som kan vara negativt med problemlösning är att problemen 

ofta består av långa texter, och att det kan vara svårt för elever som är svaga i till 

exempel svenska att förstå vad som ska göras.  

 

“Ja, det, nackdelen som jag tycker jag ser mycket med dem eleverna jag jobbar med det 

är ju att man ibland kanske ger dem en lång text med ett problem och då är det ju både 

läsförståelse och ordförståelse att dem helt enkelt inte förstår, var ska jag börja, vad ska 

jag göra.” (Lärare 1). 
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Läraren säger att det kan vara så att eleven kanske är stark i matematik men faller på att 

hen har svårt för att tolka uppgiften. Därför är det också viktigt att eleverna får möta 

olika sorters problem.  

 

“Men är det är viktigt att eleverna får testa olika typer av problem, så att alla kan hitta 

sitt sätt.” (Lärare 3). 

 

En annan lärare säger att de elever som har svårt för matematik kan få dåligt 

självförtroende när de märker att de inte lyckas lösa olika sorters problem.  

 

“De som inte riktigt fixar det känner ju sig värdelösa på matte, och det är ju det negativa 

egentligen, för dem har man ju också, så då får man kanske ha det i olika nivåer och det 

är ju det man inte alltid mäktar med och fixa.” (Lärare 2). 

 

Analys 

Möllehed (2001) menar att det vanligaste problemet för elever i problemlösning är att 

deras textförståelse brister. Detta styrks i denna undersökning då två av lärarna menar 

att den största utmaningen när de arbetar med problemlösning är att få eleverna att 

förstå texten.  

 

Till skillnad från läroboksarbete så lyfts problemlösning fram som något positivt både i 

teori och av de intervjuade lärarna. Kanske är det bristen av problemlösning som gör att 

lärare hellre lyfter fram att de arbetar med problemlösning. Det kan också vara den våg 

av problemlösning, som började i USA i slutet av 1970-talet som lever kvar än idag, 

som gör att lärare talar positivt om problemlösning. 

 

I våra intervjuer nämns också att problemlösning kan vara positivt på så sätt att det går 

att se hur eleverna tänker på ett helt annat sätt, då det ofta finns olika sätt att lösa 

problem. De menar att variationen i tankesätt främjar eleverna. Detta är något som även 

Skolinspektionen (2009) menar är positivt, nämligen att arbeta på olika sätt för att få 

eleverna att hitta sina egna tankar och lösningar. 
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5.2.2  Lärares syn på läroboksarbete 

När lärarna ska nämna fördelarna med att arbeta med läroboken är det framförallt 

strukturen som lyfts fram som en stor fördel. Lärarna ser läroboken som ett slags stöd i 

sin undervisning och en lärare menar på att läroboken kan vara bra att utgå från men att 

den inte behöver följas slaviskt.  

 

“Jag tycker att man behöver både och, att det kan vara ett stöd att ha ett läromedel som 

en mattebok i ryggen så att säga. Men att man inte slaviskt behöver följa den, men att 

man kanske följer ämnesområdena eller så.” (Lärare 1). 

 

En annan lärare påpekar också att det finns många elever som mår bra av den rutin som 

läroboken ger.  

 

“Den är tung, men samtidigt är det skönt att ha en mattebok. Så man kan säga nu jobbar 

vi där, jobba, jobba. En del barn tycker det är jätteskönt eller elever att verkligen ha och 

göra. Så jag vill inte vara utan den, men jag vill heller inte gå från sidan 1 till 90” 

(Lärare 3). 

 

“Det blir en struktur, lite träningsläger, träna matte, räkna, gör de och de, man kan kolla 

av dem. Många mår ju bra av det också, att ha det här fyrkantiga på nått vis. Sen finns 

det ju olika matteböcker, det vet vi och det är ju bra och dåligt med de men man får inte 

bli fast i matteboken.” (Lärare 2). 

 

Förutom den struktur som läroboken ger så lyfts det också fram att lärböckerna ofta är 

gjorda utifrån läroplanen vilket också ses som positivt.  

 

En av de negativa aspekterna som lärarna tar upp är att läroboksarbetet kan bli väldigt 

enformigt och tråkig. En lärare menar på att eleverna inte får träna på alla förmågor om 

undervisningen enbart består av läroboksarbete.  

 

Analys 

I Skolinspektionens undersökning från 2009 nämns att några lärare nämner läroboken 

på ett ursäktande sätt (Skolinspektionen, 2009). I våra intervjuer med lärarna var det 

ingen som nämnde boken på ett ursäktande sätt, men däremot valde alla lärare att i 
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första hand uttrycka sig negativt till boken. Varför lärare väljer att börja med den 

negativa aspekten av läroboken är svårt att svara på men det kan ha sin grund i den 

debatt som har förekommit under så lång tid, där läroboken allt som oftast ses som ett 

negativt arbetssätt (Johansson, 2006). Trots synen på läroboken är det få lärare som helt 

släpper taget om boken, och när lärarna får chansen att utveckla sin syn på läroboken så 

kommer även de positiva sidorna fram. Både i våra intervjuer och undersökningar 

gjorda av skolverket  och skolinspektionen (2003, 2009) så märks det att många lärare 

inte vill vara bundna vid boken men att de samtidigt har svårt att se en fungerande 

undervisning utan den. 

 

Skolverket (2003) menar att lärare i många fall väljer att använda sig av läroboken som 

ett stöd i ryggen och något att luta sig emot. De väljer att utgå ifrån lärobokens 

arbetsområden för att sedan komplettera med egna tankar och idéer om arbetsmetoder. 

Lärarna ser det nästan som en omöjlighet att helt frångå boken men stödjer samtidigt de 

lärare som försöker (Skolverket, 2003). Johansson (2006) styrker också detta, då hon 

säger att läraren bör ta nytta av lärobokens positiva sidor och undvika bokens 

fallgroppar, hon påpekar också att läraren inte bör vara en slav till läroboken. Våra 

intervjuer styrker detta då alla lärarna menade att läroboken gav dem ett bra stöd att 

utgå ifrån. Lärarna menade att det var svårt att planera enskilda lektioner till alla elever 

och att läroboken då var bra att arbeta med, då planeringen i den redan var klar. Utöver 

stödet i ryggen så nämns också den tid som det hade krävts till att planera lektioner och 

det svåra i att individanpassa undervisningen helt utan bok. De menade även att det var 

enklare att se elevernas enskilda prestationer i arbetet med den, vilket gör att lärarna kan 

individanpassa stödet till eleverna. Detta styrks i vår teori då Johansson (2006) talar om 

att läroboken kan vara bra på individnivå om den är uppdelad i klasser efter 

svårighetsgrad. 

I våra intervjuer med lärarna så är det en lärare som talar om lärboken som ett slags 

träningläger. Läraren ser då läroboken som något positivt på så sätt att det går att lära 

sig metoder genom att öva mycket på samma sak. I teorin finns starka kopplingar 

mellan procedurhantering och arbete i läroboken (Bergqvist, 2010). Våra intervjuer 

styrker detta och är överens om att läroboken och procedurhantering är bra så länge det 

inte blir den dominerande delen av undervisningen.  
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6 Diskussion 

 

6.1 Resultatdiskussion 

De resultat vi kommit fram till har både styrkt och skiljt sig från tidigare forskning. 

Utifrån teorin var det enkelt att slå fast lärobokens stora roll i matematikundervisningen. 

De lärare som intervjuats har inte uttryckt sig likadant. Istället för att direkt säga att 

läroboken har en betydande roll så har många talat om läroboken som ett stöd i ryggen 

eller en modell att följa, men också något som inte bör användas för mycket. Vi har 

ibland uppfatt i våra intervjuer att lärarna helst inte framhåller hur ofta de arbetar med 

läroboken. Även om detta inte är något vi kan veta så är det en känsla vi har fått av de 

lärare vi intervjuat. Undervisningen i matematik (2009) säger att en del av de lärare som 

nämner läroboken som ett viktigt stöd gör det på ett nästan ursäktande vis, som om 

läroboken inte vore fin nog. Utifrån de intervjuer vi gjort och den teori vi har läst är 

detta något som genomsyrar synen på läroboken. Läroboken tycks inte vara något att 

vara stolt över eller något lärare bör arbeta för mycket med. Trots detta är det precis vad 

som sker i många klassrum ute i Sverige (Skolinspektionen, 2009). Även om läroboken 

nämns i negativ bemärkelse är det många lärare och även teorier som vill lyfta fram att 

det finns både för- och nackdelar med läroboken. Läroboken har fått en roll som är svår 

att bryta och för många lärare tycks det ses som en utopi att helt frångå läroboken. Inte 

för att de har något emot den utan mer på grund av stora elevgrupper och den tidsbrist 

som finns inom yrket. Frågan som kan ställas är om lärare har den uppfattningen på 

grund av att den tradition som finns kring läroboken är så stark, eller om det helt enkelt 

inte finns något effektivt arbetssätt som skulle kunna ersätta delar av läroboken. Det 

som gör matematikundervisningen så komplicerad är att boken på ett vis tycks vara en 

helig skrift men på ett annat sätt låter som ett negativt tvång. Något som ibland glöms 

bort i debatten kring läroboken är bokens fördelar. De lärare vi intervjuat säger att 

boken fungerar som ett stöd i ryggen. I vår teori styrks detta och Johansson (2006) 

poängterar vikten av att plocka fram bokens positiva sidor. Hon påpekar att det är upp 

till läraren att styra över boken och att inte boken som ska styra över läraren (Johansson, 

2006).Debatten och diskussionen kring läroboken kommer säkerligen fortsätta, men det 

vi kan se är att läroboken många gånger framhålls som negativ men att det i själva 

verket finns både negativa och positiva sidor av läroboken. Det som ger läroboken en 

något negativ stämpel är egentligen inte boken i sig utan dels för att den används i allt 
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för  stor utsträckning, men även för att innehållet i boken inte alltid lyckas vara 

tillräckligt omfattande. Det kan bero på att det i många klassrum arbetas alldeles för 

mycket med procedurhantering och där finns det en stark korrelation till läroboken 

(Bergqvist, 2010). Ett alternativ till hur det arbetas idag med läroboken är att istället 

arbeta med problemlösning i den. Det fokuseras idag mycket på procedurhantering i 

läroboken, vilket är en viktig kompetens, men när ska vilken procedur användas? Här 

anser vi att en kombination mellan vilken procedur som är lämplig och hur proceduren 

används är det bästa arbetssättet, det vill säga problemlösning i kombination med 

procedurhantering. Om det sedan är i läroboken eller i grupparbete det bör arbetas är 

något vi inte kan ge svar på.  

 

Det är inte enkelt att svara på vad eleverna har för syn på läroboksarbete. Det som går 

att säga är att det finns både positiva och negativa aspekter av läroboksarbete, kanske 

passar det en del elever medan det bara ger en dålig bild av matematikämnet till andra. 

Det gäller också att ha i åtanke att många elever kan påverkas av sina lärares sätt att 

arbeta. Läroboken kräver en hel del fokus och passar kanske därför de elever som kan 

arbeta självständigt och inte behöver hjälp lika ofta. En del av eleverna ville helst arbeta 

med läroboken främst på grund av att de ville arbeta enskilt. De ansåg att det var jobbigt 

att vänta in den man arbetar med eller blev stressade av att den andra arbetade snabbare 

än vad de själva gjorde. Det kanske inte är läroboken de vill arbeta med istället för 

problemlösning, kanske är det enskilt arbete de föredrar framför grupparbete. I sådana 

fall kan läraren implementera enskild problemlösning till de eleverna, något som inte är 

särskilt vanligt i skolan. Det kan också vara som så att eleverna har arbetat så mycket 

med boken att de helt enkelt tror att det är det bästa sättet att lära sig på. 

 

Undersökningens syfte är egentligen inte att ställa problemlösning mot läroboksarbete, 

men det är ändå intressant hur mycket det kan skilja sig när lärare talar om de två olika 

arbetssätten. Problemlösning tycks nästan vara motsvarigheten till läroboksarbete då det 

ofta nämns betydligt mer positivt. Men det är fel att slå fast en sådan sak, dels för att vi 

enbart undersöker två arbetssätt och kanske framförallt för att problemlösning är så 

omfattande och betydligt svårare att definiera. Det är även viktigt att poängtera att 

läroboksarbete och problemlösning inte behöver vara två skilda arbetssätt, då de istället 

kan kombineras till ett gemensamt arbetssätt. Problemlösning kan finnas i såväl en bok 

som inom ett laborativt arbetssätt. Det handlar inte om att välja det ena eller det andra, 
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utan vad som är bäst i den aktuella situationen, med det aktuella matematiska innehållet 

och de elever man möter.   

 

Resultatet visar att en del lärare ser problemlösning som all sorts matematik medan 

andra tänker på skrivna problemlösningsuppgifter. Det är inte heller alla lärare i 

undersökningen som tänker på problemlösning på samma sätt som den vedertagna 

vetenskapliga definitionen. I intervjuerna är det istället ett bredare synsätt på 

problemlösning som kommer fram. Det positiva i att arbeta med problemlösning är att 

det går arbeta i grupp på ett helt annat sätt än i exempelvis läroboksarbete. Det ger 

också eleverna en utmaning och lärarna lyfter också fram att det många gånger kan ge 

eleverna en chans att visa upp ett annat sätt att tänka på. Den negativa aspekten av 

problemlösning tycks vara att uppgifterna många gånger består av skrivuppgifter som 

kräver en viss sorts förkunskaper, detta trots att problemlösning borde vara så mycket 

mer. En annan negativ aspekt som lyfts fram är att de som inte klarar att lösa problemen 

kan få ett försämrat självförtroende. Det går därför att diskutera om problemlösning 

mestadels vänder sig till de starkare eleverna. Våra intervjuer ger oss dubbla svar då en 

lärare säger att de svagare eleverna får chansen att visa hur de tänker samtidigt som de 

har svårt att tolka vissa uppgifter. Med våra intervjuer som utgångspunkt tycks 

problemlösning vara en bra undervisingsmetod men det handlar också om att använda 

olika typer av problem. Eftersom lärarna lyfter fram olika typer av för- och nackdelar 

med problemlösning så kan vi göra tolkningen att problemlösning bör användas mer i 

undervisningen men att det också bör användas på olika sätt och inte måste fastna i 

skriva problemuppgifter. 

 

De elever vi har intervjuat har överlag en positiv inställning till att arbeta med 

problemlösning. En elev berättar bland annat om en känsla hen kan få när hen lyckas 

lösa ett problem. Något som går att hitta i både intervjuer och teorin är elevers positiva 

inställning till problemlösning då det anses av många som lärorikt och roligt. Eftersom 

problemlösning är ett så pass stort och omfattande område så är det nog bäst att se 

elevernas svar med något kritiska ögon då problemlösning kan betyda olika saker för 

olika elever. Vi vet heller inte om de gillar problemlösning för att det blir en variation, 

för att de lär sig eller kanske rent av för att de slipper annan matematik. Det är svårt att 

gå in och peka på varför elever har en så pass positiv uppfattning om området och det är 

också svårt att säga om det gäller alla elever eller bara elever som har goda erfarenheter 
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av att lösa problem, detta då eleverna i undersökningen inte hade några svårigheter inom 

matematik. Men när elever får chansen att tala om problemlösning finns det ofta en 

positiv syn och kanske är det denna inställning lärarna och vi framtida lärare bör ta vara 

på. De områden eleverna talar positivt om bör kanske undersökas och tas vara på, en 

elev talar just om detta, nämligen hur hen arbetar bättre när hen kan finna ett intresse i 

uppgiften.  

 

På samma sätt som att elever som lyckas lösa ett problem får en positiv känsla kan de 

elever som aldrig eller sällan lyckas lösa problemen få en negativ känsla. Det kan leda 

till ett sämre självförtroende inom matematik, vilket i sin tur kan leda till att eleven får 

en negativ uppfattning av sin matematikundervisning.  

 

Avslutningsvis så kan vi dra slutsatsen att elever och lärare ser både för och nackdelar 

med att arbeta med läroboken och problemlösning. Det bästa för att få en fungerande 

undervisning är förmodligen att försöka arbeta på olika sätt för att då kunna nå ut till så 

många elever som möjligt. Det bästa när det handlar om matematikundervisning, utifrån 

våra intervjuer och teorin, verkar vara en blandning av lärobok, problemlösning och 

andra metoder som vi inte undersökt. Det viktiga är att inte slå fast att “detta är det bästa 

sättet”. Alla individer är olika och för en så bra undervisning som möjligt verkar det 

gälla att kombinera olika arbetssätt utifrån elevernas behov.  

 

 

6.2 Metoddiskussion 

Under arbetets gång har ett par frågor dykt upp; Vad hade hänt om vi gjort så här 

istället? Hur har vår metod och tillvägagångssätt påverkat resultatet? 

 

Intervjuerna med eleverna skedde parvis. Detta skedde då vi i vår pilotstudie såg 

nackdelar med att intervjua elever en och en. Vårt mål med intervjuer i par var att få 

eleverna att våga tala med oss och få idéer av varandra som de skulle kunna bygga 

vidare på. Nackdelen med intervjuer i par var att ibland tog en av eleverna som över. 

Det var ofta samma elev som började tala först när frågorna ställdes. Känslan under 

intervjuerna var att den elev som ofta svarade först fick med sig den andra eleven på 

sina svar. Kanske hade den andra eleven haft andra tankar om den blev intervjuad 

enskilt. Vi kan inte veta om eleverna har påverkat varandra och det är därför svårt att 
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avgöra om resultatet hade blivit annorlunda beroende på om vi intervjuat eleverna två 

och två eller enskilt.  

 

Vi valde att göra intervjuerna ansiktet mot ansikte. Denscombe (2009?) menar att det 

finns en risk i intervjuer, nämligen att den intervjuade blir påverkad av intervjuaren. 

Detta kallas för intervjuareffekten. När eleverna satt framför oss och svarade på frågor 

kan de ha känt en press att “svara rätt”. Vi försökte få dem att känna sig bekväma och 

påtalade vikten av att det inte fanns något rätt svar i våra frågor. Det kan dock vara så 

att eleverna under intervjun tänker; “Vad bör jag svara på denna frågan?” “Vad ska jag 

svara för att göra min lärare nöjd?”. Även våra reaktioner, så som ansiktsuttryck och 

kroppsspråk, efter elevernas svar kan påverka deras svar i fortsättningen. Ett alternativ 

för att minimera intervjuareffekten kunde varit att ha skriftliga svar där eleverna vet att 

de är anonyma även mot oss. Vi anser dock att fördelen med semistrukturerade 

intervjuer överväger nackdelarna, på så sätt att det går att få utvecklade svar och 

minimera missförstånd. Lärarintervjuerna valde vi att göra enskilt ansikte mot ansikte 

och det var ett självklart val för oss. Det vi kan fråga oss är om lärarna känner en stress 

när de är i sin arbetsmiljö och gör svarar på frågorna. Men det är svårt att hitta ett annat 

sätt att genomföra personliga intervjuer på, därför känns vårt beslut som det rätta. 

Ytterligare en aspekt på det hela är att eleverna faktiskt är barn och kanske vill framstå 

som duktiga då dem intervjuvas och då svarar de det tror är rätt på frågorna.  

Resultatet kan ha påverkats om några elever inte förstod frågorna eller om de hade svårt 

att förstå upplägget av enkäten och därför kunde det också ha varit bra med 

elevintervjuer för att få en tydligare uppfattning kring attityderna. För att få en syn på 

hur klassrumsmiljön ser ut och hur lärare och elever visar sina attityder i klassrummet 

kan observationer vara relevant.   

 

Forsatt forskning 

I en fortsatt forskning inom samma område hade det varit intressant att lägga till 

ytterligare sätt att arbeta på. Det hade varit intressant att se hur lärare och elever ser på 

att arbeta med till exempel laborativt material och matematiska undersökningar. Det 

hade också varit ett alternativ att enbart fokusera på elever eller lärare för att på så sätt 

precisera undersökningen mer. Ett intressant alternativ till fortsatt forskning hade alltså 

varit att undersöka vilka för och nackdelar lärare ser på användning av problemlösning, 

läroboksarbete, laborativt material och matematiska undersökningar. Om det enbart 
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fokuseras på lärare finns det mer tid att tillgå och då går det att göra fler intervjuer 

försöka ta reda på hur mycket lärarna faktiskt använder de olika arbetsmetoderna i 

klassrummet.  
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Bilaga A  

Elevintervju 

Börjar intervjun med att berätta vår definition av arbetssätten 

Vad tänker du på när det gäller din matematikundervisning? 

 

Hur lär du dig av att arbeta med problemlösning? 

Vad är bra och vad är dåligt med problemlösning? 

 

Hur lär du dig av att arbeta med problemlösning? 

Vad är bra och vad är dåligt med problemlösning? 

 

Lärarintervju 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Kan du berätta om en bra lektion du haft nyligen? 

Vad kännetecknar en bra lektion för dig? 

 

Vad tänker du på när du hör problemlösning? 

Vad är bra och vad är dåligt med problemlösning? 

 

Vad tänker du på när du hör läroboksarbete? 

Vad är bra och vad är dåligt med läroboksarbete? 

 

    

Bilaga B - Informationsbrev 
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Hej! 

 

Vi heter Hampus Olsen och Nicholas Wiberg Bocek och läser 

till lärare vid Linnéuniversitetet i Växjö. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete, 

vilket vi kommer att göra under hösten. 

Vi kommer nästa vecka att vara i ditt barns klass, och skulle vilja prata med ett par elever om 

ämnet matematik och vad de tycker om olika arbetsätt. 

Era barns svar kommer vara anonyma och deras namn kommer inte att finnas att hitta 

någonstans. De enda som kommer veta deras namn är vi och barnens klasslärare. 

 

Vi kommer att följa de forskningsetiska principerna när vi behandlar era barns intervjuer. Mer 

om det kan du läsa på www.vr.se. (Vetenskapsrådet) 

 

För att kunna genomföra intervjuerna behöver vi föräldrarnas medgivande. En sådan blankett 

medföljer denna information. Därför är det viktigt att ni fyller i blanketten nedan och lämnar in 

till barnens klasslärare. 

 

Om ni har några frågor till oss är ni välkomna att ringa eller maila. 

Hampus Olsen 07******** 

*******@student.lnu.se 

 

Jag har tagit del av informationen kring intervjustudien 

Jag samtycker till att mitt barn ingår i studien, jag inser samtidigt att jag när som helst har rätt 

att avbryta mitt barns deltagande utan att ange skäl för detta. 

 

Växjö ………………………… 

 

http://www.vr.se/
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……………………………………. 

Namnteckning 

 

……………………………………. 

Namnförtydligande 
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