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 Abstract 

The purpose of this study is to examine some students’ conceptions about different mathematics 

teaching and students learning in connection with these lessons. As an underlying purpose 

emoticon scales where used and evaluated by students’ in their evaluation of the lessons and their 

learning. The study has a phenomenographic theoretical framework focusing on the students’ 

different perceptions. To answer the research questions four different math lessons were staged 

and observed, qualitative interviews with twelve students was conducted and the use of the 

evaluation tool. The results shows that students’ conception of what it means to “do math” and 

their needs related to learning, impact on their experience of the teaching. The results of the study 

also indicate that an important influencing factor of the experience is how far the students 

perceived that they had learned something or not.  
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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka några elevers uppfattning om olika matematiklektioner och 

elevernas matematiska lärande i samband med dessa lektioner. Som underliggande syfte användes 

och utvärderades emoticonskalor av eleverna i deras utvärdering av lektionerna och deras lärande. 

Studien har ett fenomenografiskt teoretiskt ramverk med fokus på elevernas olika uppfattningar. 

För att få svar på de ställda forskningsfrågorna iscensattes och observerades fyra olika 

matematiklektioner, kvalitativa intervjuer med tolv elever genomfördes samt användandet av 

utvärderingsverktyget. Resultatet visar att elevernas uppfattning om vad det innebär att “räkna 

matematik” och deras behov kopplat till lärande, påverkar deras upplevelse av undervisningen. 

Studiens resultat pekar också på att en viktig påverkande faktor av deras upplevelse är hur vida 

eleverna uppfattat att de lärt sig något eller inte.  
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 ”Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar”. 

 

Nalle Puh 
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1. Inledning 

 

Forskning kring elevers lärande och matematikundervisningen har fram till ganska nyligen 

grundat sig på vuxnas uppfattning medan elevernas åsikter inte haft lika stor legitimitet (Kaur, 

Anthony, Othani & Clarke, 2013). Kaur m.fl. (2013) menar att idag är uppfattningen snarare 

den att om lärare och forskare ska kunna förstå och förbättra lärande och matematik-

undervisningen behöver både barn och vuxnas åsikter beaktas och väga lika tungt. Sullivan, 

Clarke och O'Shea, (2010) och Tanner och Jones (2007) anser att forskare och lärare måste 

vara lyhörda till elevernas åsikter, om vilken pedagogik eleverna värdesätter och hur de tycker 

att den ideala matematiklektionen bör se ut, i arbetet med att nå effektivt lärande. Tanner och 

Jones (2007.) anser vidare att eleverna kan erbjuda en, för forskarna och lärarna, viktig insyn 

om deras lärande process ur ett perspektiv som tveklöst borde ses som central i utbildningens 

verksamhet. Trots det finns det lite forskning kring just elevernas egna reflektioner efter 

genomförda matematiklektioner och man vet därmed inte mycket om yngre elevers 

uppfattning om matematiken i skolan (Dahlgren Johansson & Sumpter, 2010).  

 

Skolverket (2011a) har slagit fast att eleverna ska ”delta i planering och utvärdering av den 

dagliga undervisningen” (s8) vilket innebär att läraren ska samla in elevernas uppfattning av 

t.ex. matematiklektioner. Sträng och Dimenär (2000) ser de olika uppfattningar som skapas 

när flera elever upplever samma fenomen, händelse eller möte, som enskilda pusselbitar som 

tillsammans kan skapa en större helhets bild av det gemensamt upplevda t.ex. undervisningen.  

Utifrån detta anser jag, som blivande lärare, att det är av intresse att undersöka hur elever 

uppfattar matematikundervisningen och sitt lärande genom dessa för att på så vis få en ökad 

förståelse för vad eleverna värdesätter i sin matematikundervisning.  

 

 
 

 

 

 

  



 

2 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur tolv elever, från fyra olika åk 2, 

uppfattar matematikundervisningen och deras lärande genom dessa lektioner. Studien har 

även ett underordnat syfte med avsikt att låta eleverna och lärarna pröva och utvärdera 

emoticonskalor som ett verktyg för utvärdering.  

1.1.2 Frågeställningar  
 Utifrån mitt syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 
 Hur uppfattar eleverna matematiklektionerna?  

 Vad lärde de sig under lektionerna och hur anser de att de bäst lär sig? 

 Hur ser eleverna och lärarna på emoticonskalan som ett verktyg för utvärderingen av 

matematikundervisningen? 

 

 

  



 

3 

 

2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

I detta kapitel presenteras först definitioner av relevanta begrepp och en förklaring till 

studiens didaktiska utgångspunkt. Efter det kommer de olika begreppen att mer ingående 

behandlas och tidigare forskning utifrån studiens syfte att presenteras. 

 

2.1 Definitioner  

Undervisning: Enligt Skollagen (3 § 2015:194) innebär begreppet undervisning ”sådana 

målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och 

lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”. 

 

Uppfattning: Begreppet beskrivs av Nationalencyklopedin (2015-05-20) som ”personligt sätt 

att betrakta och bedöma något”.  

  

Lärande: Kring termen lärande finns det ingen allmänt accepterad definition och detta 

kommer att diskuteras mer ingående senare i texten. Eftersom min studie har en 

fenomenografisk forskningsansats passar en definition tillhörande den ansatsen väl in här: 

 
När Du kan något (en förmåga) som Du inte kunde innan, tack vare något som Du är med 

om emellan (en erfarenhet), då har du lärt.  

    

   (Marton enl. Jensen, 2011) 

 

2.2. Den didaktiska utgångspunkten  

Enligt Lindström och Pennlert (2009) kan begreppet didaktik förklaras som läran om 

undervisning d.v.s. det kunskapsområde som berör lärande och undervisning, de menar att 

undervisningen är en komplex verksamhet men som trots det är analyserbar. Undervisningen 

har enligt dem olika mål, innehåll och bedrivs även i olika former, det kan varieras på många 

olika sätt. Undervisningens innehåll kan bearbetas av lärare och elever utifrån en mängd olika 

metoder och det är just de olika metoderna som didaktiken intresserar sig för i frågan hur 

undervisningen kan bedrivas (Lindström & Pennlert, 2009). Sambanden som finns mellan 

undervisningens mål, innehållet i dem och undervisningens utformning är det som didaktiken 

undersöker. De presenterar den didaktiska triangeln där undervisningens syfte (varför?), 

innehåll (vad?) och metod (hur?) ses som de didaktiska grundfrågorna som tillsammans 

bildar en triangel. Att enbart se didaktiken ur detta perspektiv innebär att de centrala personer 

som faktiskt ingår i studiemiljön, nämligen eleverna och lärarna, saknas (Skolverket, 2015). 

Därför visar Skolverket (2015) på hur den didaktiska triangeln snarare bör ses som den 

didaktiska pyramiden som även befinner sig i en samhällelig kontext, d.v.s. i en historisk, 

politisk, social och ekonomisk påverkan (se Fig1).        
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                                             Fig1. Den didaktiska pyramiden  
     Källa: Skolverket (2015) 

 

Som nämndes ovan är undervisningen komplex vilket den didaktiska pyramiden visar, det 

finns många faktorer som påverkar hur undervisningen, och därmed också lärandet, 

organiseras och sedan uppfattas av eleverna.  

 

2.3. Undervisningen – där innehåll, metod och elev möts 

Undervisningens kärna är det mötet som sker mellan eleverna och ett innehåll och där det 

förväntas ske ett lärande (Sträng & Dimenäs, 2000). Begreppet ”möte” ses i det vardagliga 

talet som planerande sammankomster där det i förväg är bestämt vad som ska diskuteras och 

vad som är syftet med mötet. Men ett möte kan också ske spontant och vara oplanerade och 

vara över på några sekunder. Människans roll i de olika möten som uppstår kan ses som att 

deras närvaro är en förutsättning att mötet kan ske men också att de är en del av själva 

mötesplatsen. Mötet utspelar sig dels på en fysisk plats men också på ett mentalt/socialt plan. 

Alla de möten som sker kommer enligt dem att uppfattas och tolkas olika eftersom en 

människas tidigare erfarenheter och sociala och kulturella faktorer påverkar vår syn på och 

upplevelse av olika möten. Det finns en koppling mellan hur människor tänker om ett 

fenomen och på vilket sett de sedan möter fenomenet i fråga. (Sträng & Dimenäs, 2000)  

 

Sträng och Dimenäs (2000) kallar det för det lärande mötet d.v.s. att mötet är så väl en del av, 

men också en förutsättning för den lärandeprocess som har syftet att utveckla elevernas 

kunskaper. Det skulle innebära att för att ett lärande ska kunna ske måste innehållet vara 

relevant, intressant och engagerande för eleverna. Om elevens möte med innehållet inte blir 

meningsfullt kommer det då troligtvis inte heller att ske något lärande. (Sträng & Dimenäs, 

2000) Dahlgren (1989) beskriver mötet i skolan som ett möte mellan undervisningens innehåll 

och elevernas föreställningsvärld. Ett eventuellt lärande är beroende av hur eleven uppfattar 

skillnader och likheter mellan elevens egna uppfattningar och innehållet i undervisningen. 

 

Innehållet i de lärandemöten som ske inom skolan är till stor del bestämt genom styrdokument 

och kursplaner genom det centrala innehållet för matematiken. Det kan ses som det stoff som 

matematikundervisningen ska innehålla och det är indelat inom olika områden som 

taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och 

förändringar samt problemlösning. (Skolverket, 2011a, s.63-64). Det blir då lärarens uppgift 

att ordna själva mötesplatsen, det handlar om att välja metoder, form och organisation av 

undervisningen för att skapa meningsfulla och därmed lärande möten (Sträng & Dimenär, 
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2000). Om lärande sker eller inte genom det ordnade mötet är beroende av elevens 

uppfattningar.  

 

Enligt Löwing (2004b) finns det olika ramar som på olika sätt påverkar utbildningen och 

resultatet. De olika ramarna kan antingen möjliggöra eller förhindra lärarens möjligheter till 

att bedriva undervisningen och hon skiljer på två olika sorters ramfaktorer; fasta och rörliga. 

De fasta ramarna kan inte påverkas av läraren, de är redan bestämda innan undervisningen 

börjar som t.ex. styrdokument, kunskapssynen, speciella lokaler, speciella aktörer och fasta 

tider. Även elevernas aktuella förkunskaper och lärarnas professionella kunnande ses av 

henne som fasta ramar för även om de ändras efter hand och på längre sikt är de ändå givna 

inför varje undervisningstillfälle. De rörliga ramarna är de faktorer som läraren kan påverka 

på kortare sikt som t.ex. arbetssätt, arbetsformer, undervisningsmaterial enligt Löwing 

(2004b). Hon menar att om de rörliga ramarna inte anpassas till innehållet och elevernas 

kognitiva förmåga kan de hindra elevernas lärande.  

2.3.1. Uppgifterna i undervisningen 

I de mötet som sker uppstår det en aktivitet kring de uppgifter som eleverna förväntas arbeta 

med. Enligt Shimizu, Kaur, Huang och Clarke (2010) kan uppgifterna kan variera både när 

det gäller det matematiska innehållet i dem men också hur de påverkar elevernas kognitiva 

process. De uppgifter som erbjuder eleverna en chans att utöka sina kunskaper och stimulera 

deras lärande anses vara givande uppgifter. Det är uppgifterna som får eleverna att fokusera 

på ett innehåll och blir på så vis viktiga verktyg för hur och vad eleverna kommer att lära sig. 

Uppgifterna måste anpassas inte bara efter innehållet men också efter elevernas kognitiva 

process och detta innebär att valet av uppgifter kan ses som avgörande för elevernas lärande 

(Shimizu, Kaur, Huang och Clarke, 2010). Kaur (2010) menar att det går att kategorisera 

matematikuppgifter utifrån vilket syfte de har i förhållande till elevens lärandefas och hon har 

kommit fram till fyra olika kategorier. Det första är learning task, som är uppgifter läraren 

använder där eleverna förväntas lära sig nya begrepp och färdigheter. Nummer två är rewiew 

task och uppgifternas syfte är då att med hjälp av tidigare koncept underlätta för nya 

färdigheter och begrepp. Syfte nummer tre är practice task, där eleverna får öva på de begrepp 

och färdigheter som de lärt sig. Det sista syftet är assessment task, och är som de låter, 

uppgifter för att läraren ska kunna bedöma elevernas lärande. De två sistnämnda uppgifterna 

genomförs av eleverna utan lärarens genomgång.  

 

När läraren valt vilket syfte uppgifterna ska ha finns det olika typer av uppgifter som läraren 

kan använda sig av för att uppnå syftet. Burman (2006) har kategoriserat matematik-

uppgifterna att vara standarduppgifter/rutinuppgifter, lillämpningsuppgifter/ uppgifter med 

vardagsanknytning och problemuppgifter. Han menar att standaruppgifter/rutinuppgifter inne-

bär att eleven tillämpar t.ex. räkneregler och algoritmer som läraren först visat. Om eleven 

sedan tidigare kan tillvägagångssättet borde inte dessa typer av uppgifter innebära några 

problem för eleven samtidigt som de kan innebära en utmaning om de innehåller flera steg 

och mer komplicerade. Tillämpningsuppgifter kan innebära svårigheter för eleverna då de 

oftast innehåller flera steg och det kan krävas att eleverna först måste läsa en text, tolka lösa 

den med hjälp av t.ex. ekvation. Svaret tolkas sedan till den givna situationen i uppgiften. En 

problem uppgift är en typ av uppgift som att eleverna inte i förväg vet hur de ska gå tillväga 

för att lösa den. Burman (2006) förtydligar också att det som för en elev upplevs som en 

problem uppgift kan en annan elev uppleva som standarduppgift. Detta tyder på att 

kategoriseringen av uppgifter är beroende av vilken elev som arbetar med den. Han nämner 

också rika matematikuppgifter och som enligt Hedrén, Taflin och Hagland (2005) är uppgifter 
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som uppfyller vissa kriterier t.ex. att alla elever kan arbeta med det, upplevas som utmanande, 

initiera till diskussion m.m.  

 

Sullivan (2010) bad i sin studie eleverna att jämföra och värdera olika typer av uppgifter 

utifrån hur de tycker att de kunde lära sig något av samt vilken de tyckte mest om att göra. 

Resultatet som Sullivan presenterar är att eleverna verkade gilla de uppgifter som var lätta 

men att de istället lärde sig mest av de uppgifter som var utmanande. Detta menar han pekar 

på vikten av att lärare använder sig av olika typer av uppgifter, undervisningsstrukturer och att 

lärarna förklarar dess syfte för eleverna. Skolverket (2003) menar att meningsfulla, 

vardagsnära och begripliga matematikuppgifter på rätt nivå ses som viktigt för elevernas lust 

att lära och har eleverna inget intresse för innehållet i uppgifterna gör de enbart det som de 

anses förväntas av dem, att producera förväntade svar. 

 

2.3.2. Elevernas möte med matematiken i skolan  

Enligt Skolverket (2003) är elevernas mål och motivation i de tidiga skolåren att lära sig att 

räkna, läsa, och träffa kompisar. Det ses som något positivt att man får visa föräldrarna saker 

som man lärt sig i skolan. Elevernas intressen och omvärld är något som undervisningen i de 

tidiga skolåren oftast tar sin utgångspunkt i och det finns även en helhetssyn på eleverna som 

individer. Matematikundervisningens utformning i de tidiga åldrarna innebär oftast att 

eleverna får arbeta med flera sinnen och att återkopplingen de får oftast sker direkt och 

tydligt. Vidare menar de att granskningen visar att arbetet inom matematiken i flera av i de 

skolor som ingick i granskningen handlar om att räkna så många tal som möjligt i matteboken 

på egen hand. Färdigheten gick före förståelsen och Skolverket (2003) visar att det går emot 

den forskning som visar att det är viktigt att elever får möta matematikens idéer med sina 

personliga lösningsstrategier. Elevernas första möte är viktigt för hur eleverna kommer att se 

på matematiken och dess undervisning under den fortsatta skolgången. (Skolverket, 2003) 

Deras påstående går att koppla till studier gjorda både nationellt och internationellt.  

 

2.3.3. Påverkande faktorer  

Skolverket (2003) lyfter fram vilka faktorer som ger en positiv påverkan på elevernas 

uppfattning om matematik i skolan. , vad som skapar en ”lust att lära” hos eleverna. De 

förklarar begreppet ”lust att lära” med följande definition;  

 
Den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand 

och tillsammans med andra söka och forma ny kunskap.   
 
    (Skolverket, 2003. S.9) 

 

Rapporten visar att de undervisningssituationer där eleverna visade mest engagemang och 

aktivitet var de situationer där läraren agerat medvetet, genomtänkt och har kännetecknats av 

variation i innehåll och arbetsformer. Vid dessa tillfällen har det funnits utrymme för 

elevernas känslor, upptäckarglädje, tankar och engagemang. Arbetsformen har varit både 

individuell och i grupp men att arbetssättet präglats av gemensamamma reflektioner och 

samtal kring olika lösningar. Eleverna har vid dessa tillfällen visat att de är vana vid att 

reflektera och beskriva olika matematiska lösningsprocesser och att icke rutinmässiga 

lösningar är något som de ofta arbetat med. Något som utmärkte några av lektionerna var att 

de hade inslag av ett laborativt, undersökande arbetssätt. Innehållet i dessa lektioner är 

konkret och varierande och läromedlet lika så. Skolverket menar att lärarna i de tidiga 



 

7 

 

skolåldrarna verkar ha en medveten strategi för att skapa och stödja ett lustfyllt lärande där 

eleverna oftast är aktiva med alla sinnen. Däremot menar de att dessa ”friare” arbetssätt 

ganska snart ändras till att lärarna istället ger läromedelsboken en central roll, på många håll i 

åk3 men ibland redan tidigt som i förskoleklass. Skolverket menar att det finns indikationer på 

att undersvining inom matematik är mindre progressiv när det kommer till att utveckla djup 

och bredd gällande arbetssätt och innehåll. Erfarenheter som gjordes under granskningen är 

den att det inte går att peka ut några generella lärmiljöer som antingen skapar en 

lust/olustkänsla hos eleverna eller om olika arbetssätt och arbetsformer generellt är bra eller 

mindre bra. De menar att det som påverkar upplevelsen av undervisningens utformning 

kopplas till att olika elever har olika behov och reagerar även därmed olika på olika 

utformningar. 

 

2.4. Lärande 

Lärande är en term som i vardagen används på många olika sätt och den mångtydigheten 

återfinns också i diskussioner inom vetenskapen. Det har gjorts många försök att avgränsa 

definitionen utan att lyckats och det kan tolkas som att det inte finns en gemensam definition 

som accepteras av alla. Anledningen är att det inom vetenskapen finns olika teoretiska 

perspektiv som på olika sätt förklarar hur lärande sker. Dessa olika perspektiv påverkar i sin 

tur samhällets syn på lärande, politiska och ekonomiska beslut tas utifrån hur termen tolkas. 

Även utformningen av läroplaner och kursplaner påverkas av hur lärande tolkas och i Sverige 

är det främst de teoretiska perspektiven behaviorismen, kognitivismen, sociokulturella 

perspektivet och pragmatismen (Säljö, 2011). Det som utgör skillnaderna mellan olika 

teoretiska utgångspunkter är enligt Jensen (2013) deras syn på lärandet utifrån tre olika 

punkter: Arv och miljö, Individ och grupp och mentalistisk och interaktionistisk.  

 

Enligt behaviorismen är det stimuli i omvärlden som styr människan och lärande innebär att 

människan anskaffar sig nya beteenden, lärande sker genom betingning. Att lära sig att räkna 

matematik innebär då att människan förvärvar beteenden inom matematik. Utifrån ett 

konstruktivistiskt (utifrån Piagets tankar) synsätt måste det som ska läras anpassas till det 

utvecklingsstadium som eleven (barnet) befinner sig på. Befinner det sig på det konkreta 

stadium kommer den inte att förstå kunskaper som befinner sig på ett högre utvecklings-

stadium. Utvecklingen av det olika stadium som människan genomgår går inte att påskynda. 

Enligt Piaget sker lärande då eleverna hamnar i kognitiv konflikt och de måste ta till sina 

tidigare erfarenheter för att förstå (assimilera) eller ändra sitt sätt att tänka på 

(ackommodation). Till skillnad mot behaviorismen anser man ur ett konstruktivistiskt synsätt 

att lärande sker när eleven på egen hand tillåts att vara kunskapssökande (Säljö, 2011).  

 

Inom det sociokulturella perspektivet är begreppet mediering viktigt och vilket innebär att det 

är med hjälp av verktyg och redskap som människan förstår omvärlden. I sitt lärande blir 

människan bekant med dessa olika kulturella verktyg och redskap och det benämns som 

appropriering. Språket ses enligt detta perspektiv som det viktigaste redskapet av dem alla 

och lärande som en del av en mänsklig samvaro. Det sociokulturella perspektivet ser lärande 

som en ständigt pågående process där människan genom att behärska ett begrepp eller en 

färdighet tar sig vidare till den närmaste proximala utvecklingszonen. Lärande ses här som en 

social process där den lärande först är beroende av stöd från en som är mer kunnig för att 

sedan komma att klara det på egen hand. Inom pragmatismen är begreppet inquiry 

grundläggande vilket innebär att elevers lärande sker när de konfronteras med ett problem. 

Lärande genom inquiri kräver situationer som människan upplever som oklar vilket skapar en 

obalans i eller oklarhet i människans kunskaper och förståelse. Pragmatismen menar att 
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tänkande endast sker när människan konfronteras med ett problem och försöker då att lösa 

problemet genom att söka information och fakta för att skapa en förståelse och kunskap. 

Lärande ses som problembaserat där människan är aktiv i försöket att täppa igen gapet mellan 

det upplevda problemet och deras egen förståelse (Säljö, 2011). 

 

2.4.1. Lärandeprocessen inom matematik  

Enligt Rystedt & Trygg (2010) är matematik en vetenskap som kan ses som abstrakt och 

generell. Den har sin utgångspunkt i det konkreta men för att matematiken ska kunna vara 

tillämpningsbar i olika situationer krävs det att den utvecklas till något abstrakt. De definierar 

det konkreta som kan uppfattas med sinnena och det abstrakta något som eleven endast kan 

uppfatta med sina tankar. Deras synsätt på matematiken går att läsa i Malmers (2002) teori, att 

det finns olika inlärningsnivåer i matematik som hon menar är viktiga att tänka på i alla 

elevers matematiska utveckling och lärande. Varje nivå har sin speciella utformning gällande 

arbetsform, sätt och material och nivåerna börjar i det konkreta för att sedan övergå till att bli 

allt mer abstrakt: 

 

1. Erfarenheter, ordförråd och associationer som handlar om att känna igen och varit 

med och arbetssättet är tänka och tala. 
2. Konkret handlande där det ska laboreras med hjälp av konkret material och 

färdigtillverkat material som t.ex. klossar och stavar. Arbetssättet kan ses som 

laborativt genom att göra och pröva. 
3. Representationsformer och här ska eleverna rita bilder, figurer och diagram m.m. och 

metodiken på denna nivå kan ses som att synliggöra. 
4. Abstrakt symbolspråk på denna nivå handlar det om matematiska uttryck och att förstå 

och formulera. 
5. Tillämpning här handlar det om att visa när och hur eleverna kan använda den kunskap 

de har och arbetssättet handlar om problemlösning och kreativa idéer. 
6. Kommunikation på den sista nivån bör eleverna ges en möjlighet att reflektera, 

beskriva och argumentera genom t.ex. temaarbeten. 

 

 

2.4.2. Metakognition  

Denna studie utgår från en tanke om att elevernas åsikter bör få en tyngd och det förutsätter då 

att eleverna i de yngre skolåldrarna kan förstå och uttrycka sig om upplevda lektioner och 

deras lärande.  

 

Metakognition ses enligt Tanner och Jones (2007) dels som den medvetenhet som människor 

har över deras egen kunskap, starka och svaga sidor, deras kapacitet och vad de föredrar i 

rollen som lärande. Men också som något som innebär människors förmåga att styra deras 

eget handlande i skapandet av ny kunskap. Tanner och Jones genomförde en undersökning i 

England i vilken utsträckning elever i ålder 5-14 kan beskriva den pedagogik som hjälper 

eleverna till att lära sig matematik på bästa sätt. De menar att det är av intresse att studera 

elevernas förmåga till metakognition eftersom större studier visar att elevers förmåga till 

metakognition har en stor effekt för elevers lärande. Tanner och Jones (2007) studerade elever 

i åldersgrupperna 5-7, 7-11 och 11-14år och de menar på att det i deras studie gick att se hur 

elevernas kommentarer kring deras lärande varierade beroende på elevens ålder och förmåga. 

Elevernas svar klassificeras i fyra olika grupper; känsloladdade kommentarer, återkallande av 
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lektionen, beskrivning av det avsedda lärandet och metakognitiva kommentarer om sitt 

lärande.  

 

Den yngsta elevgruppen menar de höll sig generellt till de första två kategorierna, de 

återupplevde ofta undervisningen eller beskrev mer ytliga delar av undervisningen. Många av 

eleverna lyfte fram andra aspekter som t.ex. vikten av att vara snälla mot varandra men 

Tanner och Jones (2007) menar att det gick att koppla till uttryck använda av läraren. 

Däremot var eleverna i denna åldersgrupp oftast inte medvetna om vad de hade lärt sig och de 

hade även svårt att förklara deras eget lärande medan de elever som av forskarna sågs som 

mer ”avancerade”, kunde beskriva vad de kunde och hur de hade lärt sig det. Elever från den 

mellersta elevgruppen lyckades med att berätta vilka aktiviteter de tyckte om och vad som 

motiverad dem till lärande i större utsträckning. Eleverna lyckades också i sina svar uttrycka 

sig om deras lärande processer i skolan med fokus på tänkande och lärande. I den äldsta 

gruppen var det betydligt fler elever som klarade av att uttrycka sig om sitt lärande i mer 

generella termer än enbart utifrån det som visades på videon. Samtliga elever i denna grupp 

kunde också enligt forskarna beskriva vad som motiverade dem, vad de kände för olika 

aktiviteter och några elever skiljde även på nöje och lärande.  

 

2.5. Utvärdering av undervisningen 

Denna studie har som ett underordnat syfte att undersöka om en emoticonskala ses som ett 

användbart verktyg av elever och lärare i utvärderingen av en matematiklektion. Utifrån det 

kommer jag här endast kortfattat behandla ämnet.  

 

Som tidigare nämnts ska lärarna låta eleverna delta i utvärderingen av den dagliga 

undervisningen (Skolverket, 2011a). Skolverket (2011b) menar lärare har nytta av att låta 

eleverna utvärdera undervisningen för att du lättare kunna stämma av om eleverna lärde sig 

det som var tänkt. De menar även att information om hur eleverna har upplevt en lektion kan 

vara av vikt då den kan ha påverkat deras motivation. Den kan även ge viktig information 

inför planeringen av nästa utifrån elevernas utvärdering. Att utvärdera genomförd 

undervisning kan ses som en analytisk bedömning vilket innebär att läraren samlar in 

information från eleverna för att skapa sig en helhetsbild av hur klassen uppfattade 

undervisningen. När det handlar om att låta eleverna visa i vilken utsträckning de lärt sig 

något under en lektion kan ses som en del i att eleverna får arbeta med självbedömning. Det 

handlar då om att eleverna blir medvetna om sin egen lärprocess och kvalitén på sitt arbete. 

(Skolverket, 2011b) 

 

2.5.1. Emoticonskala som verktyg för utvärderingen 

Uttrycket emoticons är en förkortning för emotion icons, uttryckssymboler, och synen på 

emoticones som icke-verbala indikationer av en känsla, är den mest accepterade. Den första 

emoticon gjorde sin debut inom computer-mediated communications (CMC) 1982 som en 

roterad smiley face . Medan de i dag kan ses användas dagligen inom CMC och sociala 

medier som t.ex. Facebook men även i handskrivna lappar och reklam. (Dresner & Herring, 

2010. Bernard & Hugh 2011) Eftersom mer och mer av interaktionen mellan människor idag 

sker med hjälp av CMC har också behovet av att hitta metoder för att uttrycka sina känslor 

uppstått eftersom ansiktsuttryck och kroppsspråk uteblir. Utvecklandet av emoticons som ett 

alternativ till verbalt uttryckta känslor menar de även har öppnat för andra 
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användningsområden som att t.ex. undersöka känslor vid de tillfällen som det inte fungerar att 

uttrycka dem verbalt. (Bernard & Hugh, 2011)  

 

Bernard och Hugh (2011) använde sig av emoticons i deras pilotstudie där syftet var att vid ett 

flertal tillfällen mäta motivationen hos grundelever i Brasilien. De menar att deras studie 

utgör ett förberedande steg för att med hjälp av emoticons mäta elevers motivation. I deras 

diskussionsdel menar de att en anledning till att studien inte gav deras hypotes det stöd de 

hoppats på, kan vara att användandet av emoticons var en för enkel metod utifrån deras syfte 

att mäta elevernas motivation. Fergusson (2009) använde sig även hon av emoticonskalor i sin 

studie om hur lärarnas val av uppgifter påverkade lågpresterade elever. Hon hade utvecklat 

två olika skalor (se bilaga 4), den ena benämner hon som ”emoticon scale” och den andra som 

”learning scale” och hon benämner dem som kreativt intervju material. Däremot finns det 

inget att läsa i hennes studie hur hon använde sig av skalorna eller en utvärdering av dem. 

Enligt Jäger och Bortz (2001) utgår det teoretiska accepterandet av användandet i en 

emotioconskala vid emotionell bedömning dels från antaganden att känslor är universella 

uttryck. Men också att mängden meningsfulla och tolkningsbara resultat utifrån sådana skalor 

inte är beroende av antalet valbara känslomässiga uttryck.  
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3. Teoretiskt ramverk  

Matematikundervisningen kan analyseras på olika sätt och olika syften eller teoretiska 

utgångspunkter bidrar till olika aspekter som blir viktiga i en analys. Olika teorier bidrar till 

att upptäcka och förklara olika mönster och regelbundenheter och ger kunskap som kan 

användas för att förbättra och utveckla undervisning som syftar till lärande. (Cobb, 2007 i 

Juter & Nilsson, 2011). Valet av teoretisk utgångspunkt innebär att fokus hamnar på vissa 

aspekter och utelämnar vissa, det är oundvikligt (Shimizu, Kaur, Huang & Clarke, 2010) och 

det gäller även i min studie.  

3.1 Fenomenografi 

Som teoretisk utgångspunkt har denna studie en fenomenografisk ansats. Enligt den 

fenomenografiska synen är alla människor olika och alla människor erfar också världen olika 

(Marton & Booth, 2010). Inom fenomenografin är begreppet uppfattning central och man 

menar att det är genom uppfattningarna som vi utgår ifrån i vårt handlande och resonerande 

(Patel & Davidson, 2011). Enligt Marton och Booth (2010) bör man inte göra någon skillnad 

på människans inre (psykiska handlingar) och det yttre (handlingar, beteende), människan och 

dennes omvärld hör samman med varandra. Detta innebär att de fenomenografiska synen har 

ett icke-dualistiskt antagande där lärande ses som något som sker i relationen mellan subjekt 

och objekt. Ornek (2008) beskriver det som att subjektet och objektet är beroende av varandra 

och använder ett exempel med en läromedelsbok. När en elev läser i ett läromedel går det inte 

att se texten i boken och elevens föreställningar om texten som två skilda saker. 

Läromedelsboken kan inte vara en läromedelsbok i sig, den är beroende av eleven som läser 

den och den betydelsen den får för eleven. Utifrån en fenomenografisk ansats blir då en 

matematikundervisning enbart en undervisning när den upplevs av eleverna och de i sin tur 

upplever den på olika sätt. Marton & Booth (2010) menar att ”Det finns bara en värld, men 

det är en värld som vi erfar, en värld som vi lever i, en värld som är vår” (s. 30).  

 

3.2 Forskning kring elevers uppfattning 

Under denna punkt presenteras tidigare forskning kring hur elever kan uppfatta matematiken i 

skolan samt sitt lärande i samband med undervisningen.  

3.2.1 Elevernas uppfattning om matematikämnet i skolan  

Walls (2007) har i sin studie om hur elever uttrycker sig om deras matematiska 

klassrumserfarenheter följt tio elever under en nio års period i deras matematiska utveckling. 

Under elevernas yngre åldrar fick de rita dem själva hur det såg ut när de ”gjorde” matte och 

åtta av tio elever ritade dem själva sittandes vid sin bänk, med en penna i handen och en 

läromedelsbok. De andra två elever vars uppfattning var en annan, upplever vid nästa besök 

samma traditionella undervisning som de övriga åtta eleverna gjorde redan vid det första 

tillfället. Wall menar att hennes studie visar på att den traditionella undervisningen med 

läromedelsböcker, stenciler och uppgifter på tavlan som gav eleverna den uppfattningen att 

matematisk kunskap och kompetens nås genom uppgifterna ur läromedelsboken. Walls (2007) 

menar att det är genom elevernas dagliga erfarenheter i klassrummet som elevernas 

uppfattning om vad det innebär ”att göra” matematik utvecklas. För dessa elever bidrog den 

konstanta dagliga traditionella undervisningen till att skapa känslor av otillräcklighet och 
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utanförskap hos dessa elever och de såg på matematiken som endast ett måste för vidare 

studier.  

 

En liknande studie gjordes med elever i åk 2 och 5 i en svensk kontext av Dahlgren Johansson 

och Sumpter (2010). Studien genomfördes med hjälp av dels en Likert skala, öppna frågor 

och där eleverna skulle måla sig själva ”görandes matematik”. Eleverna i denna studie följer 

samma mönster som eleverna i Walls studie, eleverna målar sig själva sittandes med en 

mattematikbok redan i åk 2. Dahlgren Johansson och Sumpter (2010) menar att elevernas 

trosystem, värderingar och attityder har formats av deras tidigare erfarenheter. Vidare menar 

de att nästan alla elever i åk 2 i studien har en positiv inställning till matematik och där 

matematik ses som något som är en individuell aktivitet med läromedelsboken. På frågan 

varför de gör matte var det svaren: för det är roligt, för att lära, för att läraren säger så och för 

att hinna med i matteboken.  

 

3.2.2. Elevers åsikter om den ideala matematikundervisningen  

I en studie gjord i Australien undersökte Sullivan, Clarke och O`Shea (2010), som en del i ett 

större projekt, hur elever beskrev sina ideala matematiklektioner. De menar att det finns 

många listor över vad som karaktäriserar effektivt lärande och hur lärare bör arbeta men det 

ser ut som att det finns få försök till att fråga eleverna om vad de tycker om dessa listor eller 

vilka alternativa råd eleverna skulle ge lärarna. Forskarna använde sig av en större survey där 

940 elever i 96 klasser på 17 skolor och de sökte elevernas uppfattningar genom deras 

narrativa respons. De använde sig av enkäter med öppna frågor och där eleverna skulle 

motivera sina svar och elever från två skolor fick även skriva öppna uppsatser om hur deras 

ideala matematiklektioner såg ut. På detta sätt önskade det att de skulle få en insikt till vilken 

lektion eleverna värderade mest istället för att elevernas svar skulle beskrivas av forskarna 

själva. Enligt forskarnas analys var roligt/intressant den aspekt som eleverna upplevde som 

viktigast när de skulle välja ut sin bästa matematiklektion. Forskarna kom fram till något som 

förvånade dem lite och det var att nästan hälften av eleverna beskrev sin bästa 

matematiklektion med hänvisning till ett speciellt matematiskt område (topic) vilket för dem 

var oväntat, och endast lite över hälften av eleverna nämnde pedagogiken i någon form. 

Svaren forskarna fick menar de var korta men generellt informativa och att samtliga 940 

studenter klarade av att beskriva deras perfekta matematiklektion. Utifrån elevernas svar, är 

deras råd till lärarna är att de gillar lektioner som är roliga med konkret material, koppling till 

deras vardagliga liv och praktisk där de arbetar utomhus i par eller grupp och där de utmanas. 

 

3.2.3. Elevers uppfattning om lärande 

Elevernas olika tolkningar av vad som ska läras i samband med undervisningen grundar sig i 

elevernas uppfattning om det direkta syftet med lärande (Marton & Booth, 2010). Pramling 

(refererad till i Marton & Booth. 2010) genomförde en intervju studie på barn mellan 3-8år 

om deras uppfattning om lärande. Studien visade att endast de äldsta barnen hade en sådan 

metakognitiv förmåga att de kunde diskutera kring lärande i allmänhet. På frågan om vad 

lärande är var de formuleringar som ”om du först inte kan X, och om du sen kan X, då har du 

lärt dig X” (s.71). Marton och Booth (2010) förklarar det som att verbet ”att lära” har två 

objekt, ett direkt och ett indirekt. Det direkta objektet är det innehåll som man lär sig och det 

indirekta objektet är kan förklaras som den typ av förmåga som den lärande strävar efter att 

utveckla. Den uppfattningen som flest elever såg som lärandets ”vad”, alltså det indirekta 

objektet, var att ”göra något” medan ”att kunna” och ”att veta” förekom mer sällan i elevernas 

svar. Vid den här åldern visade även barnen att de anser att för att lära sig något måste man 
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antingen göra det själv eller se på när någon annan gör det. De uppfattar det som att lärande 

sker genom erfarenhet. (Marton & Booth, 2010) 

 

Cheeseman och Clarke (2007) bad i sin studie 53 elever, 5-7 år, att reflektera över deras 

lärande i matematik. Även de menar att deras resultat visar att elever i denna ålder är kapabla 

till att minnas deras matematikundervisning, rekonstruera sitt tänkande och reflektera över 

deras matematiska lärande. Däremot menar de att dessa elever har sedan åtta månader innan 

studien genomfördes undervisats av, vad forskarna kallar, ”highly effective” lärare. Detta 

menar forskarna kan ha påverkat elevernas förmåga att reflektera och återberätta. Om en 

liknande studie fått samma resultat i en annan klass lämnar de öppet för vidare studier att 

forska om. Utifrån elevernas svar gjorde de följande kategoriseringar för vad eleverna ansåg 

att det hade lärt sig under den observerade lektionen: 

 

 
Children’s Learning  
 

Category of response Frequency as a percent (n = 53) 

 

Unable to specify learning 15 (8) 

Nothing “new” 9 (5) 

Learned behaviour/ not mathematics 6 (3) 

Remembered factual information 15 (8) 

Learned how to do something 23 (12) 

Specified a conceptual level of understanding 21 (11) 

Missing 11 (6) 

 

  Fig2. Cheeseman & Clarke, s. 199. 2007 

 

Forskarna menar att resultatet av deras studie visar på att över hälften (59%) av eleverna 

kunde prata om deras lärande som ett resultat av lektionen, en del på fakta nivå, process nivå 

eller begrepp nivå.  
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4. Metodologisk ansats och val av metod  

I denna del av arbetet presenteras mitt val av metod, hur jag har gjort mitt urval men också 

hur intervjuerna och observationerna genomfördes. Jag kommer även att visa på mina etiska 

ställningstaganden samt hur jag anser att detta arbete står sig i förhållande till tillförlitlighet 

och äkthet. Först kommer mina avgränsningar i denna studie och min forskningsansats. 

 

4.1 Avgränsningar  

 

Denna studie fokuserar på elev-metod-innehåll i den didaktiska pyramiden för att undersöka 

hur några elever uppfattar olika matematiklektioner och deras lärande under dessa lektioner. 

Detta innebär inte att jag anser att de övriga delarna i den didaktiska pyramiden är av mindre 

vikt i arbetet med att utveckla ett effektivt lärande, utan det ska istället ses som en 

avgränsning för denna studie. Eftersom undervisningarna i denna studie kan ses som 

iscensatta för detta arbete kommer jag inte, och likaså bör inte heller läsaren, lägga någon 

värdering i lärarnas val av utformningen av lektionerna.  

 

Gustafsson (1999) menar hon att man bör skilja på olika slag av ramar i sin forskning för att 

göra det hela hanterbart, då det finns ett mycket stort antal ramar som kan tänkas kunna 

påverka undervisningens resultat. Då det är omöjligt att hantera alla ramarna bör man istället 

utgå från ramar i tidigare forskning eller utifrån tidigare erfarenhet. Utifrån detta är denna 

studie begränsad till att enbart undersöka elevernas uppfattning utifrån de rörliga ramarna 

arbetsform, arbetssätt, material och uppgifter (se Löwing, 2004a,b).  

 

4.1.1 Begreppen arbetssätt och arbetsform 

Arbetssätt är enligt Backlund och Backlund (1999) samt Löwing (2004) det sättet som 

ämnesinnehållet, i detta fall multiplikation, behandlas. Det kan ses som den metodik som 

läraren har valt att använda eller hur eleverna metodiskt arbetar. Lindström och Pennlert 

(2010) ger exempel på arbetssätt som förmedlande/förklarande, undersökande/problem-

baserade, interaktiva och gestaltande. Med begreppet arbetsform menas hur arbetet 

organiseras som t.ex. i grupp eller individuellt m.m. (Löwing, 2004). Gränserna emellan dessa 

två begrepp är ibland inte så skarp och de ibland sammanfaller med varandra (Backlund & 

Backlund, 1999) och Rystedt & Trygg (2010) menar att diskussionerna bland lärare gällande 

arbetssätt också oftast innefattar arbetsform. 

 

4.2 Metodologisk ansats 

 

För att få svar på mina forskningsfrågor kring hur elever upplever olika matematiklektioner 

och uppfattat deras lärande under dessa föll det sig naturligt att välja en fenomenografisk 

metodologisk ansats. Ansatsen ses av Marton och Booth (2010) som en forskningsansats för 

att identifiera, formulera, hantera forskningsfrågor om lärande och förståelse i pedagogiska 

miljöer. Forskning utifrån fenomenografin är intresserade av att beskriva hur olika människor, 

andra än forskaren, betraktar ett fenomen för att sedan synliggöra och beskriva skillnader 

mellan uppfattningarna. Fenomenografin studerar människors olika sätt att tänka om sin 

omvärld med målet att upptäcka människors kvalitativt olika sätt att uppleva, föreställa sig, 

inse och förstå fenomen i deras omvärld. Forskaren är intresserad av att studera hur människor 
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upplever ett speciellt fenomen, i detta fall matematiklektioner, och inte att studera själva 

fenomenet i sig (Ornek 2008). Vidare är avsikten att som forskare försöka att beskriva 

människornas erfarande (Runesson, 1999). Att inta just ett sådant perspektiv innebär att 

forskaren har ett andra ordningens perspektiv (Marton, 1981), det är människors idéer och/ 

eller uppfattningar om deras omvärld som studeras och resoneras kring och inte forskarens.  

 

4.3 Urval 

Urvalet av vilka klasser och deras elever som skulle delta i intervjuerna kan ses som ett 

bekvämlighetsurval på flera nivåer (Bryman, 2014). Urvalet på flera nivåer innebär att det 

först var lärarna som valde ut fem elever från varje klass utifrån vilka de ansåg dels skulle få 

tillåtelse hemifrån men också vilka som de ansåg skulle ”våga” delta i en intervju. Elevernas 

matematiska kunskaper låg inte till grund för urvalet. Det andra urvalet gjordes av under 

lektionens gång då jag såg vilka elever som deltog eller inte i den observerade matematiska 

lektionen. Urvalet resulterade i sammanlagt intervjuer av tolv elever från fyra klasser.  

 

4.4 Datainsamlingsmetod 
 

För att få svar på mina forskningsfrågor om hur eleverna upplevde lektionerna samt tankar 

kring deras lärande, genomfördes dels utvärderingar av lektionerna samt tolv kvalitativa 

intervjuer med elever från fyra olika åk 2. Vid kvalitativa intervjuer är intervjupersonernas, i 

detta fall elevernas, egna uppfattningar och synsätt som är intressant och som ligger i fokus. 

Intervjuprocessen kan ses som flexibel där frågorna kan ställas i olika ordning och nya frågor 

som kan dyka upp under intervjuns gång är tillåtna. Vidare kan kvalitativa intervjuer ge 

forskaren fylliga och detaljerande svar vilket stämmer överens med syftet i denna studie. Det 

finns olika former av kvalitativa intervjuer och i denna studie använde jag mig av helt 

ostrukturerade intervjuer. Detta innebar att jag hade ett par övergripande teman (se bilaga 2) 

som i detta fall var de ramfaktorer som jag valt att utgå ifrån i min studie som låg till grund 

för de olika temana. I en ostrukturerad intervju får intervjupersonerna svara och associera fritt 

medan den som intervjuar sedan väljer vad hon/han ska reagera på och eventuellt ställa 

följdfrågor (Bryman, 2014). 

 

 För att genomföra intervjuerna med eleverna krävdes det att jag hade observerat de lektioner 

som eleverna deltagit i för att få ett första ordningens perspektiv (Marton, 1981) på 

lektionernas utformning och hur de olika ramarna yttrade sig. Vid observationerna valde jag 

att ta rollen som en icke-deltagande observatör. Det valet grundar sig i att det var 

utformningen av lektionen som skulle observeras och för att göra det krävdes inget deltagande 

av mig i det sociala skeendet (Bryman, 2014). Vid en strukturerad observation har 

observationsschemat (se bilaga 1) en viktig plats och användandet av ett observationsschema 

innebär att forskaren i förväg bestämt ”regler” för observationen. Schemat bestämmer vad det 

är observatören ska leta efter och även hur deras observationer ska registreras. (Bryman, 

2014) I denna studie var det de rörliga ramarna som arbetssätt, arbetsform, material och 

uppgifter jag skulle observera och kan ses som mina fasta regler jag hade att förhålla mina 

observationer till.  

 

4.4.1 Datainsamlingsinstrument ”Emoticon”  

I detta arbete benämner jag båda de olika skalorna som emoticonskalor utifrån den allmänna 

synen att emoticoner representerar en känsla. Det har då ingen betydelse om det är känslor 
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kring en matematiklektion eller lärande. Vid studier kring attityder är en så kallad Likertskala 

en vanlig teknik för att mäta intensiteten i en känsla eller upplevelse och det vanligaste är att 

respondenten får svara i vilken utsträckning den håller med om ett visst påstående 

Svarsalternativen brukar vara en femgradig skala med ett ”håller varken med” eller ”tar 

avstånd” eller ett ”vet ej alternativ” i mitten. (Bryman, 2014) Mitt val av att ha ett jämt antal 

emoticons på skalorna, utan mittpunkt, för eleverna att välja på grundar sig på tanken att jag 

inte gett dem några påståenden att ta ställning till. Det handlade i denna studie istället om 

deras uppfattning och lärande av lektionen, vilket är tänkt att kopplas till en viss känsla. 

Därför ville jag ”tvinga” dem till att välja antingen en positiv eller negativ känsla och inte 

något mitt emellan. Utifrån Cheeseman & Clarke´s (2007) lärdomar att deras fråga ”what did 

you learn today?” (vad lärde du dig idag?) tolkades om av eleverna till ”What new things did 

you learn today?” (lärde du dig något nytt idag) valde jag att placera dit tre olika emoticones 

med någon form utav positivt lärande. Den ena med texten ”jag lärde mig mer av det jag 

redan kunde”, den andra med ”jag lärde mig något nytt” och den tredje ”jag lärde mig inget 

nytt jag kunde redan allt”. Mitt val av att ha just sex stycken emoticons på skalorna (se bilaga 

3) grundar sig på att fler än sju anses öka chanserna till att respondenterna börjar svara 

slumpmässigt (https://sv.surveymonkey.com/mp/likert-scale/).  

 

4.5 Procedur 

Syftet med denna studie var att undersöka hur eleverna uppfattar matematikundervingen och 

deras lärande. För att få in olika rörliga ramar, iscensattes fyra olika lektioner för att skapa en 

möjlighet till att se skillnader och likheter i elevernas svar. Lärarna fick som uppgift att 

bestämma sig för ett gemensamt matematiskt område och ett gemensamt syfte för de lektioner 

som jag skulle observera. De valde att eleverna skulle få arbeta med 3:ans multiplikations-

tabell och syftet skulle vara att repetera/befästa elevernas tidigare kunskaper inom det 

området. Två av lärarna, B och D fick fria händer gällande material, arbetssätt, arbetsform och 

typ av uppgifter. Läraren, C, fick som mål att planera och genomföra en lektion utifrån de 

kriterier som tidigare forskning (Skolverket, 2003) visat sig eleverna upplever positivt. Lärare 

A hade som mål att planera en så tråkig lektion som möjligt utifrån vad läraren ansåg vara en 

tråkig lektion.  

4.5.1 Observationerna 

Då jag gjorde min 10 veckor långa VFU på denna skola var jag redan ett bekant ansikte för 

eleverna sedan tidigare. Innan lektionerna började berättade jag varför jag var där, mitt syfte 

och tog sedan min roll som icke-deltagande observatör i klassrummet. Observationerna följde 

samma mönster i alla fyra klasser. Under lektionen antecknade jag i mitt observationsschema 

hur de olika ramarna uttryckte sig i klassrummet, jag fotograferade de olika materialen, de 

olika matematikuppgifterna och observerade sedan klassrumsmiljön.  

 

4.5.2 Utvärderingen av lektionerna 

Innan de observerade lektionerna tog slut fick samtliga elever i de fyra olika klasserna 

utvärdera både hur de upplevde undervisningen men också hur de såg på sitt lärande under 

lektionen. Detta gjordes genom att läraren förklarade hur utvärderingsverktyget 

(emoticonskalorna) fungerade och vad de olika emoticonerna kunde tänkas representera för 

känsla. Lärarna förklarade också syftet med utvärderingen och vikten av att eleverna även 

skulle motivera sina val av emoticon genom att skriva ned valet av emoticonen. Efter det fick 

eleverna även fylla i utvärderingen kring deras lärande med hjälp av den ”lärande” 

https://sv.surveymonkey.com/mp/likert-scale/
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emoticonskalan. Utvärderingen av undervisningen var en del i lärarnas normala arbete och 

deras tankar kring emoticonskalorna som ett användbart verktyg diskuterades muntligt efter 

elevernas utvärdering.  

  

4.5.3 Intervjuerna 

Intervjuerna med eleverna genomfördes med samma mönster i alla fyra klasserna. Från klass 

A och B intervjuades fyra elever från varje klass och från klass C och D två elever från varje 

klass. De första intervjuerna skedde direkt i anslutning till den genomförda matematik-

lektionen och den sista med elever från dessa klasser ca 1h efter genomförd matematiklektion. 

Från klass C intervjuades den första eleven 40min efter den genomförda matematiklektionen. 

I klass D var det 1h lunchrast mellan matematiklektionen och den första av två intervjuer. 

Innan intervjuerna började förklarade jag ytterligare en gång mitt syfte, arbetets syfte och att 

jag behövde deras hjälp. Efter det startades intervjuerna med frågor kring den genomförda 

matematiklektionen och de fick välja vilken emoticon de tyckte passade in på sin upplevelse. 

Följande frågor efter det skiljer sig åt, vilket är tillåtet i en ostrukturerad intervjuform men jag 

kontrollerade att jag berörde samtliga teman ur min intervjuguide (se bilaga 2). 

Inspelningstiderna från intervjuerna varierar mellan 14-18 min, med undantag på två där den 

ena varade i 11min och den andra i 21min.  

 

I samband med att jag ställde frågor om hur de upplevde de olika rörliga ramarna som 

förekom under matematiklektionen, bad jag dem att utifrån en emoticon skala välja den 

emoticonen som passade bäst in på deras uppfattning. Intervjuerna dokumenterades med hjälp 

av ljudupptagning och emot samt anteckningar och det var enbart jag och en elev åt gången 

som var närvarande i grupprummet som låg i anslutning till ordinarie klassrum. 

 

4.6 Analysprocessen  

Kvalitativa data brukar oftast betyda att materialet som samlats in genom intervjuer och 

observationer ofta är omfattande och ostrukturerade. Det kan vara svårt att analysera detta 

material då det inte finns några tydliga regler om hur en analys bör genomföras som det gör 

vid kvantitativa studier. Det finns få analysmetoder av kvalitativa data som är allmänt 

accepterade och etablerade utan en del forskare talar istället om olika strategier som finns för 

att vägleda forskaren vid analysen av kvalitativa data. (Bryman, 2014)  

 

Den fenomenografiska analysprocessen kan beskrivas som fyra steg: 1) att göra sig bekant 

med data för att skapa sig ett helhetsintryck; 2) leta efter likheter och skillnader i utsagorna 

från intervjuerna; 3) utifrån beskrivningsteorier kategorisera uppfattningarna; 4) studera den 

underliggande strukturen i kategoriseringssystemet. Detta innebär en induktiv process där 

forskaren analyserar materialet till dess att det går att se ett mönster i utsagorna från 

respondenterna. Dessa kategoriseringar får inte överlappa varandra utan det ska tydligt gå att 

se skillnaderna mellan dem. De olika kategorierna kommer sedan att skapa det som benämns 

som utfallsrum och det är här som olika uppfattningar om ett fenomen blir synliga och som 

kommer att utgöra resultatet. (Patel & Davidson, 2011)  

 

Det som kom att analyseras var elevernas svar om hur de uppfattade undervisningarna och sitt 

lärande. Analysprocessen började med att jag transkriberade intervjuerna med eleverna och 

sedan strök jag allt som jag bedömde inte var relevant utifrån studiens forskningsfrågor. Jag 

rensskrev intervjuerna på nytt utan det överstrukna och började sedan leta efter mönster i 
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elevernas utsagor. De rörliga ramarna (Löwing, 2004a,b) som tidigare presenterats som 

studiens avgränsning användes vid analysen av elevernas uppfattning av de olika lektionerna. 

Marton och Booths (2010) tankar om lärandets direkta objekt ligger till grund för analysen av 

vad eleverna lärde sig i och med matematikundervisningen. Mönstren kom sedan att bilda de 

olika kategoriseringarna som presenteras i resultatdelen. De data som analyserats har inte 

kodats då en av de kritiska synpunkterna mot kodning av kvalitativa data är just den att det 

flyt som annars finns i människors narrativa svar blir fragmenterat och att kontexten i det som 

sagts försvinner (Bryman, 2014).  

 

4.7 Etiska ställningstaganden 

När det handlar om de forskningsetiska överväganden som en forskare har att ställa sig till, 

talar Vetenskapsrådet (2002) om det s.k. individskyddskravet som är till för att skydda 

samhällets medlemmar mot otillbörlig insyn i deras liv m.m. Individskyddskravet delar 

Vetenskapsrådet (2002) upp i fyra olika krav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) uppnås i denna studie genom det informations-

brev (se bilaga nr 5) som gick ut till vårdnadshavarna till de elever som kom att intervjuas 

innan studien började. Utifrån informationskravet fick även eleverna ta del av samma 

information fast muntligt och på deras. Det informerades samtidigt om elevernas roll och 

rättigheter och de hade då även möjlighet att ställa frågor. Informationen till lärarna skedde 

vid ett tidigare tillfälle då jag frågade om de kunde tänka sig att låta mig få använda deras 

undervisning som utgångspunkt för mina observationer utifrån studiens syfte och fråge-

ställningar. Innan jag påbörjade varje intervju försäkrade jag mig ytterligare en gång om 

elevernas deltagande i studien.  

 

Kravet på samtycke (Vetenskapsrådet, 2002.) uppnåddes genom att eleverna och deras 

vårdnadshavare frågades om samtycke till att delta i studien och informerades om deras 

rättigheter vid ett deltagande. Detta gjordes i samma moment som informationsbrevet 

skickades ut, då jag även skickade ut samtyckesformuläret (se bilaga nr 6). Konfidentialitets-

kravet (Vetenskapsrådet, 2002) anser jag är uppnått då skolans namn, vilken kommun den 

ligger i inte förekommer i texten och elevernas namn förekommer inte i detta arbete utan har 

ersatts med nummer och lärarna benämns med lärare A, B, C eller D.  

 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) anser jag kommer att bli uppnått då jag inte har 

några tankar att använda de insamlade uppgifter än för detta arbete. Elevernas utvärdering av 

undervisningen kan ses som något skedde inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Därmed kan det innebära att resultaten, utifrån de utvärderingarna, som presenteras i denna 

studie har kommit att påverka hur lärarna fattar beslut för deras utformning av kommande 

matematikundervisning.  

 

4.8 Tillförlitlighet och Äkthet 

Det finns många forskare som menar att begreppen validitet och reliabilitet inte är relevanta 

när det handlar om kvalitativ forskning, eftersom de begreppen har utvecklats inom den 

kvantitativa forskningen med grundtanken att det finns en absolut sanning (Bryman, 2014). 

En del forskare ställer sig tveksamma till att det finns en absolut sanning när det gälle den 

sociala verkligheten och forskarna föreslår istället att kvalitativ forskning ska bedömas utifrån 
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begreppen tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2014). Då denna studie har en fenomenografisk 

ansats, med en grundtanke att allt uppfattas olika och att det därmed inte kan finnas någon 

absolut sanning, har jag valt att utgå ifrån kriterierna tillförlitlighet och äkthet.  

 

4.8.1 Tillförlitligheten  
 

Tillförlitligheten delas in i fyra olika kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2014) Trovärdigheten innebär att forskaren 

säkerställer att forskningen skett efter de regler som finns och att de som deltagit i studien fått 

tagit del av resultaten för att de ska kunna bekräfta att forskaren uppfattat deras verklighet 

rätt. Jag har i denna studie följt Vetenskapsrådets (2002) regler och rekommendationer (se 

etiska ställningstaganden ovan) och lärarna som deltagit i studien har fått tagit del av detta 

arbete innan den slutgiltiga versionen skickats in för att säkerställa dess trovärdighet. Däremot 

har eleverna, vars berättelser utgör en stor del av de data som ligger till grund för detta arbete, 

inte fått en möjlighet till någon återkoppling på detta arbete vilket i sin tur kan innebära att 

studiens trovärdighet kanske sjunker något. Eftersom jag har valt en fenomenografisk ansats i 

denna studie, där många av elevernas berättelser citerats direkt utan ändringar, anser jag att 

trovärdigheten trots att eleverna inte fått tagit del av resultatet håller.  

 

När det gäller överförbarhet menar Bryman (2014) att det handlar om hur resultaten i en 

studie kan föras över till en annan miljö. I kvalitativa studier görs det med hjälp av täta och 

fylliga beskrivningar av detaljer som rör den miljön som studien utspelar sig i. Denna studie 

har en kvalitativ forskningsstrategi som varit inriktad på att skapa en förståelse av en social 

miljö utifrån deltagarnas tolkning. Då den sociala miljön ses som ett resultat av de samspel 

som finns mellan de människorna i den (Bryman, 2014) anser jag att resultaten från denna 

studie inte är direkt överförbar på andra sociala miljöer. Studien har fokuserat på att skapa en 

djupare förståelse för hur några elever upplever vissa fenomen vilket kan ses som att deras 

svar enbart kan tillskrivas dem själva och inte ses som något som är överförbart. Däremot 

visar elevernas svar på vissa aspekter som jag anser kan ses som överförbara på andra miljöer 

som t.ex. av hur viktigt det är att de känner att de lär sig något. Det är något som jag anser är 

överförbart oavsett elev och miljö.(se vidare i diskussionsdelen)  

 

Pålitligheten innebär att alla de olika faserna i forskningsprocessen finns tillgängliga och 

redogörs utav forskaren och där kollegor kan ses som granskare av studien under arbetets 

gång (Bryman, 2014.). Under arbetet med min studie har jag varit i kontakt med handledare 

vid ett flertal gånger där vi diskuterat syfte, forskningsfrågor, metod och analysverktyg o.s.v. 

Första delen på arbetet, bakgrunden, litteraturgenomgången och metoddelen har genomgått 

en, utöver den slutgiltiga granskningen och opponering och även opponering och där både 

kollegor (studenter) och examinator har tagit del av arbetet. Detta anser jag ger mitt arbete en 

hög pålitlighet då forskningsprocessen vid ett flertal tillfällen legat under luppen för andra att 

ta del av.  

 

När det handlar om möjligheten att styrka och konfirmera menar Bryman (2014) att det 

innebär att forskaren agerat i god tro, d.v.s. att forskaren inte låtit personliga värderingar 

påverkar hur studien genomfördes och de slutsatser som genomförs. Det handlar också om 

hur pass resultaten i studien går att styrka. Det är en kvalitativ studie vilket innebär en viss del 

av subjektivitet. Det är elevernas och lärarnas egna svar som analyserats och som ligger till 

grund för de resultat som presenteras, men det är mina tolkningar, andra hade kanske tolkat 
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svaren annorlunda. Jag menar att denna studie har en hög tillförlitlighet med hänsyn till den 

subjektivitet som en kvalitativstudie alltid innebär.  

 

4.8.2. Äkthet 

Även här menar Bryman (2014) att det går att dela in begreppet i olika kriterier: rättvisbild, 

ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. 

Han menar att det handlar om allmänna forskningspolitiska konsekvenser. De olika kriterierna 

kan sammanfattas med att det handlar om undersökningen ger en rättvid bild av deltagarnas 

åsikter och uppfattningar. Samt i vilket utsträckning deltagarna har fått en ökad förståelse för 

den sociala miljön som studerades och om de fått några möjligheter till att förändra sin 

situation. Studien ger en rättvis bild av deltagarnas åsikter och uppfattningar eftersom det är 

deras utvärdering och utsagor från intervjuerna som ligger till grund. Lärarna fått en möjlighet 

till att ta vara på den information de fick genom elevernas svar på emoticonskalorna och då 

kunnat analysera och reflektera över deras undervisning och elevernas upplevelse av den i ett 

utvecklande syfte.  

 

Däremot presenterar jag igenom detta arbete inga verktyg till lärarna för hur de skulle kunna 

göra ta tillvara på de kunskaper de skulle kunna få ut av emoticonskalorna och inga verktyg 

till hur eventuella förändringar skulle kunna genomföras. Om eventuella förändringar sedan är 

möjliga beror många andra faktorer som lärarnas inställning, resurser och tid m.m. För 

eleverna har deras deltagande i denna studie troligtvis inte medfört några andra konsekvenser 

mer än att de förhoppningsvis blivit mer medvetna om sina egna tankar och känslor kring 

matematikämnet och sitt lärande. De har genom sitt deltagande haft en chans att berätta hur de 

upplever matematikundervisningen och deras lärande.  
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5. Resultat och analys 

Först kommer utformningen av de olika lektionerna att presenteras då utformningen blir 

ramen för den mötesplats som elevernas uppfattning analyseras i förhållande till. Därefter 

kommer varje frågeställning presentera resultaten av min datainsamling. Varje frågeställning 

är indelad i kategorier som framkommit vid analys av elevernas svar.  

 

5.1Undervisningens utformning  

De iscensatta lektionerna utformades olika dels genom valen av de rörliga ramarna. Nedan 

visas en tabell över hur de slutligen kom att se ut och därmed forma de möten där eleverna 

förväntades lära sig det bestämda innehållet.  

 

 Innehåll Syfte  Arbetssätt Arbetsform Material Uppgifter 

2A Multiplikation Repetition Abstrakt Enskilt Mattepapper Standard/ 
Problem 

2B Multiplikation Repetition Abstrakt Enskilt/ 
par 

Matteboken/mattepapper/ 
mattespel 

Standard 

2C Multiplikation Repetition Abstrakt/ 
Synliggöra/ 
Tillämpning 

Enskilt/ 
par 

Padda/snottror/hundrarutor/ 
mattespel/kortlek/hämtakort 

Standard/ 
Tillämpning/ 
Problem 

2D Multiplikation Repetition Laborativt Par/ 
grupp 

Bollar/glasstenar/tärningar/ 
Kulramar/kortlek 

Standard/ 
Tillämpning 

5.2 Utvärderingarna 

Här presenteras tabeller som visar hur samtliga elever som deltog i de olika lektionerna 

upplevde matematikundervisningen och sitt lärande genom dem. De kommer i studien att ses 

som ett bidrag till att visa helheten av samtliga elevers uppfattningar om lektionerna och deras 

lärande. I diskussionerna kommer jag att hänvisa till dessa för att förstärka diskussionen.  

 

Fig.3 Sammanställning av elevernas utvärdering av hur de upplevde de olika lektionerna utifrån deras svar på 

emoticonskalan. Siffran 3 står för den emoticonen som finns längst till vänster och -3 är den emoticonen som 

finns längst till höger på skalan (Bilaga 3) 
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Fig4. Elevernas svar, positiva och negativa, kategoriserat utifrån deras förklaring av vad som påverkat deras 

uppfattning.  

 

 

 

Fig5. Sammanställning av elevernas svar utifrån emoticonskalan om deras lärande. Förklaringarna till vad de 

lärde sig faller bort då det ”motiveringsmomentet” inte genomfördes i samtliga klasser. Siffran 3 står för den 

emoticonen som finns längst till vänster och -3 är den emoticonen som finns längst till höger på skalan (Bilaga 3)  

 

5.3 Avidentifiering av eleverna 

För att uppnå Vetenskapsrådets (2002) råd om konfidentialitetskravet har jag valt att 

avidentifiera eleverna. Varje klass fick en bokstav och varje elev ett nummer. Detta innebär 

att eleverna kommer att få följande beteckning: 
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5.4 Elevernas uppfattning av matematiklektionerna  

Utifrån de samtal som skedde kring elevernas uppfattning av de iscensatta 

matematiklektionerna, fann jag mönster i elevernas utsagor som bildade olika kategorier. De 

olika kategorierna presenteras nedan.  

5.4.1 Eget arbete 

Något som framkom kring samtalen om lektionernas olika utformning och de rörliga ramarna 

var att många av eleverna uppfattar det som viktigt att få arbeta självständigt när de arbetar 

med något de känner att de kan eller vill träna på. En elev utrycker att hen inte vill att 

kompisen ska säga svaret för hen vill tänka själv. Samtidigt uttrycker samma elever att det 

ibland kan vara bra att arbeta i par, ifall man inte kan så kan de ta hjälp av kompisen. Några 

elever menar: 

 
C1: Det är bra att arbeta med en vän så att man kan hjälpa varandra men det är inte bra ifall 

att någon tjuvkikar fast än man inte vill. 

 

A2: När man får jobba med en kompis så kanske den vet svaret fast jag själv kanske inte 

riktigt är med och då kan man ha kompisen som stöd och hjälp med den där uppgiften. 

 

Några uttryckte också att de inte gillar att arbeta i par för att de upplevde sig själva som 

”snabbare” än de andra i deras klass. Eleven, B1, menar att den är bäst i klassen och ligger 

långt före de andra och därför vill hen arbeta själv. En annan elev berättade: 

 
A1: Jag tycker inte om att jobba i par för det går mycket mycket snabbare om man jobbar 

själv. 

 

En elev som inte delar samma matematiska syn på sig själv som de två eleverna ovan, beskrev 

hur hen tycker det är bra att få arbeta med andra och ser det som positivt för hens lärande:  

 
B3: Jobba med B1 för han är jätte bra på matte och att jag skulle få bra betyg eftersom jag 

arbetade med B1 och han också för det får han alltid. Lite sådär att jobba själv för jag blir 

liksom lite, vad ska jag säga, det känns inte lika bra som när man jobbar i par för ibland är det 

jätte svåra tal som jag inte kan och då kan jag inte svara på dom.  

 

Några elever uppfattar det som att man lär sig mycket mer när man arbetar själv, samarbete 

ses som förlorat lärande:  

 

A3: I grupp samarbetar man och när man är själv så lär man sig mycket mer.  

 
B2: Ganska roligt att jobba själv, man får testa saker själv, då lär man sig mer. 

 

Andra uttrycker att det är jobbigt att arbeta i par eller i grupp för att det kan vara svårt att 

förklara för kompisen vad man menar och då blir det jobbigt för då går kompisen och frågar 

fröken. En annan elev uttryckte sig:  
 

B1: Ibland så är det problem då brukar jag räkna ut för snabbt så jag inte hinner tänka men 

jag vet ändå men då kanske inte den andra fattar. När jag försöker förklara så kanske den inte 

heller fattar. 
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5.4.2 Det var roligt men matteboken är roligare 

Tio av de tolv elever som deltog i intervjun upplevde lektionerna som rolig/kul men många av 

eleverna uttryckte även att det var roligare att enbart jobba i matteboken. Det gällde framför 

allt eleverna i klass A som fick arbeta med mattepapper som var ett uppskattat material men 

flera av eleverna menade också att pappren innebär att eleven kom att behöva läsa i sin 

”tystläsningsbok” när de var klara med uppgiften: 

  
A3: Jag tycker den var rolig och så och så var den rolig för att man fick fyra olika papper. 

Till exempel om man bara fick ett så skulle det ha gått jätte snabbt och göra klart den å sen 

skulle man typ få läsa eller något. Jag gillar matte och läsa lika mycket men jag menar att jag 

vill hålla på med matten om jag säger så. 

 
A2: Ifall men har typ gjort klart fyra papper så finns det ju inget kvar förutom typ läsa tyst 

och det är ju inte så kul. Men om man räknar i matteboken så kanske fröken hittar fler sidor.  

 

De elever som uttryckte att lektionerna var roliga men att de hellre hade arbetat i matteboken, 

menar att det är viktigt att arbeta i boken för att bli färdig med den. En elev minns förra 

terminen då hen inte hann räkna färdigt i matteboken, men känner sig nu mycket ”smartare” 

och då känns det bättre:  
 

B4: Komma ikapp för när jag jobbade med förra boken låg jag så långt bak att jag inte 

hann räkna färdigt den. Nu känns det bättre för jag är lite smartare än förut. Ibland när 

man inte tänker sig för så kanske man börjar prata och inte räknar och då kan det hända 

att man hamnar efter. Hålla på så mycket som möjligt i boken för jag tycker det är ganska 

roligt. 

 

En annan elev tyckte det fanns roligare material som väntade när hen räknat färdigt i 

matteboken:  

 
B1: Jag vill komma längre och längre i matteboken så jag kommer till slutet och kan göra 

mina andra häften.  

 

Någon annan ville hellre arbeta med matematikboken än med mattepapper och att belöningen 

kom när man är klar med matteboken, som hen ansåg vara syfet:  

 
A4: Jag tycker det är roligast att jobba i matteboken. Man jobbar i den för att man ska 

kunna bli klar med den. Alltså jag tycker att det är skönt att bli klar med den och så kan 

man titta igenom den och se vad man har jobbat med och så.  

 

5.4.3. Uppskattad variation 

Några av eleverna uttryckte sin upplevelse av lektionerna genom att de skiljde sig från hur de 

uppfattar den ordinarie matematikundervisningens utformning. Detta gällde framför allt 

eleverna i klass C som menade att lektionen erbjöd material och arbetssätt som ovant. De var 

positiva att få pröva något nytt:  

 
C2: Det var en väldigt rolig lektion och en av de bästa lektionerna hittills. Det var roligt att 

hämta saker och så fick man springa och hämta saker från kanske lite långt håll och det var 

också roligt för en fjäril försökte komma upp i ansiktet också och så skulle man bygga saker 

också. 

 

C1: Hämta lät roligt, det är roligt att hitta på saker och göra olika grupper av stenar och så. 

    Det var roligt. När man ska köra sådana hära spel och sånt och det var bra med stationer så 

man inte behöver göra något som man inte vill. 
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C2: Roligast att jobba med material, har inte gjort det så många gånger och det verkade 

lite roligare än att räkna i matteboken.  

 

En annan elev uppskattade på variation men fick inte möjlighet att ta del av den variationen 

som lektionen erbjöd. Nedan kommer en del av intervjun där vi samtalar om hur hen upplevde 

de olika momenten under dagens matematiklektion och i vilken ordning hen gärna hade gjort 

dem om hen hade fått välja:  

 
B2: Papprena för då har jag sparat det roliga till sist. 

I (Intervjuaren): Vad är det som är roligast då? 

B2: Att spela mattespel 

I: Brukar ni få spela mattespel? 

B2: Nej, X tycker att vi ska komma längre fram i matteboken 

I: Brukar du hinna med det då? 

B2: Nej, det är bara om man har kommit längre fram 

 

En elev menade att det blir tråkigt om man måste göra samma sak hela tiden, fast syftade på 

att hen inte vill spela spel hela tiden för då skulle det bli tråkigt om man inte fick göra något 

annat. Spelet som kan ses som en variation i den ordinarie undervisningen i klass 2B, utifrån 

elevernas svar, uppskattades av några elever:  

 
B1: Det var roligt med matte spel.  

 

B3: Jag tycker den var rolig för jag fick spela spel med B1 och jag lärde mig mer matte än jag 

redan kunde. 

 

men inte alla:  
 

B4: Spelet… ja man lär sig men det är viktigt att man gör det viktiga färdigt först och inte 

spela spel. Det viktigaste är att man ska kunna så många tal att man inte sitter och tänker en 

hel lektion.  

 

5.4.4. Klassrumsmiljön 

För två av eleverna, eller framför allt för en, påverkade händelser som skedde i klassrummet 

under lektionen hens uppfattning. Under hela intervjun var dessa händelser en faktor som 

påverkade hur hen upplevde de olika ramfaktorerna. Vid frågan om vad hen tyckt om 

lektionen blev svaret:  

 
D2: Tråkigt för jag bråkade med X så det var ingen rolig lektion men det var också lite roligt. 

För det var olika sorts lekar kan man säga och den där där jag bråkade var roligast för den var 

nästan som finns i sjön. Inte roligt i grupp för dom sa att jag inte fick vara med och det var 

det som gjorde mig så arg så jag slängde omkring saker… det var bara för att jag lekte men 

det var bara för att det var så tråkigt och vänta medan de andra gjorde grejen. Jag vill inte 

jobba ihop med X och X för de är bara elaka. 

 

Den andra eleven i samma klass lyfte även hen fram klassrumsmiljön som något som påverkat 

hens upplevelse negativt men i en sådan stor utsträckning då hen trots det upplevde lektionen 

som rolig. 

 
D1: Det blev stökigt, alla vill prata (i grupp). Asså det var rätt pratigt. 
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5.4.5 Sammanfattning 

Tio av de tolv intervjuade eleverna uppfattade matematikundervisningarna som roliga/kul 

men vilken faktor de angav som påverkade deras upplevelse varierade. Eleverna verkar 

uppskatta variationen som vissa upplevde i och med dessa matematiklektioner men inte alla 

höll med. En elev tyckte inte att det var viktigt att spela spel, det var viktigare att arbeta 

färdigt i matteboken. En annan ville mer en gärna spela spel men fick inte möjligheten. Flera 

av eleverna tyckte matteboken var roligast att arbeta med. Några uppgav att de vill hinna bli 

färdiga och få andra uppgifter, några för at det innebar att de då fick räkna matematik under 

hela lektionen.  

 

Eleverna lyfte fram vikten av att arbetsformen anpassas efter deras behov, och att det skulle 

finnas möjlighet att arbeta enskilt om de ville. Om de behövde hjälp, om de inte förstår, ser de 

fördelarna med att arbeta i par eller grupp. Några av elevernas matematiska självinsikt gjorde 

att de tyckte att samarbete hämmade deras tempo, andra såg sig själva som starkare 

matematiker tillsammans med andra. En del av eleverna uttryckte en ovilja att kommunicera 

om matematik med deras kompisar då de ibland upplevde att kompisarna inte förstod. 

Eleverna i en klass upplevde klassrumsmiljön som en negativ faktor som påverkat deras 

upplevelse av lektionen.  
 

5.5 Elevernas lärande  

Samtalen kring elevernas uppfattning om deras lärande i samband med de iscensatta 

matematiklektionerna och hur de anser att de bäst lär sig resulterade även de i olika 

kategorier. Först presenteras här deras svar om det direkta lärandeobjektet och lärande-

processen, sedan hur de anser att undervisningen bör vara organiserad för att de ”bäst” ska 

lära sig matematik.  

5.5.1. Lärandets direkta lärandeobjekt  

Det som hälften av de intervjuade eleverna menade var deras direkta lärande objekt var 

innehållet treans multiplikationstabell. Det som skiljde dem åt var i vilken utsträckning de 

ansåg att eleverna lärde sig. Två av eleverna uppgav att de lärde sig mer om treans tabell, två 

andra lärde sig treans tabell som något nytt: 
 

C1: Jag kan ju redan gånger ju fast jag lärde mig lite mer på olika sätt man kunde lära sig. 

 

Det en av eleverna menade att hen lärde sig under lektionen var treans tabell men att hen 

redan kunde allt och därför valde eleven också en ledsen emoticon. Någon annan att hen 

redan kunde treans multiplikationstabell, men denna elev valde den glada emoticonen.  

 
D1: Alltså, jag kunde treans tabell ganska lätt för att min syster går i åk6 och hon brukar lära 

mig lite grann. Tycker jag blev bättre på treans tabell. 

 

Några upplevde att de lärde sig göra saker bättre/snabbare. En elev lärde sig att placera ut 

glasstenar i högar snabbare och en annan:  

 
B4: Det var roligt att lära sig nya grejor, jag lärde mig att dra mycket mer raka sträck.  

 

En elev lärde sig inget något nytt, några kom inte ihåg vad de lärde sig och uttryckte att de 

hade svårt att minnas. 
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5.5.2. Att kunna mäta sitt lärande 

Några av eleverna lyfter i samtalen fram deras uppfattning om deras lärandeprocess, de hade 

upplevt ett lärande. Detta var tydligast bland eleverna i klass A och deras arbete med ett 

mattepapper som berörde den kommunikativa lagen (a*b = b*a). Utifrån samtalet kring 

elevernas lärande under lektionen svarade några av eleverna:  

 
A4: Jag lärde mig av det första pappret för jag kunde inte treans tabell i början och i början 

var jag lite osäker men då var det ju alltid att tal två gånger och sen kände jag mig att jag 

kunde ju närmare jag kom slutet. 
 

A1: Förut när jag gjorde den där med treans tabell så tog det en minut men nu kanske jag kan 

den på 30 sekunder. När jag kom till halva pappret så började jag kunna jätte mycket. 

 

Även en elev i klass D, som arbetade med varje station två gånger, reflekterade över 

skillnaden på hur snabbt det gick första och andra varvet.  

 
D1: Jag kunde göra dem jätte snabbt efter första varvet. 

 

5.5.3. Mattebokens uppgifter som kunskapskälla 

Åtta utav de intervjuade eleverna ser deras enskilda arbete i matematikboken som främsta 

metoden att lära sig matematik. Deras syn på att arbeta enskilt grundar sig främst på, som det 

visade sig ovan, att de är av den uppfattningen att de då får tänka själva. En del av dem 

hänvisar till matematikbokens uppgifter, när de berättar om varför de tycker att det lär sig bäst 

med hjälp av matteboken: 

 
A3: För att i matteboken så finns det både problemlösning och så här att man ska skriva 

svaret. 

 

C2: I matteboken för där ställer de ju tal och så. Det står ju att man ska svara på tal och så ska 

man skriva alltid. På träna sidan finns också att fylla i och svara på tal. 

 

A2: I matteboken för där finns det saker som jag inte har gjort som jag behöver träna på. 

 

5.5.4. Problemlösning  

En faktor som flera elever nämner i samband med deras lärande under matematiklektionen var 

att det var just problemlösningsuppgifterna som var de uppgifter som de lärde sig något av. 

Eleverna i klass A ställdes inför en problemuppgift på sammanlagt fyra papper men det var 

den uppgiften som tre av fyra intervjuade elever nämnde kring samtalet om deras lärande 

under lektionen:  

 
A3: Jag lärde mig på treans papper för där skulle man räkna ut hur gamla ett par hundar var 

och då behöver man verkligen använda mycket hjärna och så.  

 

 

Flera av eleverna menade att i arbetet med problemuppgifter så måste man ”använda 

hjärnan”. En elev beskriver det som:  

 
A1: Ska vara lite svår då lär man sig mycket mycket mer. Om man har en svår uppgift så 

kollar man ju på den som ett problem, ett räkneproblem. Den sitter jag i två timmar och 

håller på med och tänker men då vet jag när jag är klar att då har jag lärt mig att använda 

hjärnan. 
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Eller genom sina känslor:  

 
B2: När det ska lösas problem och dom tycker jag jätte mycket om. För att det känns också 

som att man är inne i det, som att ok den här tjejen ska ha sex äpplen och den andra killen 

ska också ha det. 

 

5.5.5. Att bli utmanad 

Några vill få utmaningar med höga tal för bästa lärande:  

 
A4: Tråkigt när vi bara jobbade med plus och minus, jag gillar gånger och division. Jag 

gillar inte att jobba med låga tal, jag gillar utmaningar.  

 

B1: Tror att det typ är med femhundratal och en gång fick jag jobba med ett häfte med 

miljontal.  

 

Minus och plus sågs av flera elever som mindre roligt men att division, bråk och 

multiplikation upplevdes av några elever som roligare och lite ”klurigare”.  

 

5.5.6. Det underlättar lärandet om det är roligt 

Det är viktigt att det är roligt, då blir det lättare att lära sig:  

 
A4: När jag har roligt lär jag mig och när jag lär mig är det roligt. Det kan vara svårare att 

lära sig om man tycker att något är tråkigt för då är man mindre engagerad på t.ex. uppgiften.  

 

D2: Jag lär mig bäst genom lekar för då minns man alltid dagen och att man haft jätte kul och 

då kan man också komma ihåg matten bättre.  

 

Samtidigt var flera av eleverna ändå av den uppfattningen att det går att lära sig även om det 

inte är roligt. Där var det framförallt kopplingar till svenskämnet som gjordes. Trots att flera 

av dem tycker att det är tråkigt med svenska så har de trots det lärt sig att läsa och skriva.  
 

5.5.7. Sammanfattning 

De flesta eleverna kopplade sitt lärande till arbetet med treans multiplikationstabell, ny 

kunskap för några men inte för alla. Andra uppfattade sitt lärande genom aktiviteter, t.ex. 

genom som att lägga ut glaskulor i olika högar eller att dra rakare sträck. Någon upplevde 

inget nytt lärande, två elever kom inte ihåg och de tyckte även att det var svårt att fundera 

över och förklara vad de lärt sig under lektionen. Några elever kunde beskriva en 

lärandeprocess som skett under lektionens gång.  

 

Majoriteten av eleverna ansåg att de bäst lär sig matematik genom enskilt arbete med 

problemuppgifter i matteboken. Men några ville lära sig genom lekar och en annan menar att 

det underlättar om det är roligt. Att ”använda hjärnan” och att få utmanad hör ihop, det 

handlar om att eleverna känner att de lärt sig något och de menar att då behöver det vara lite 

”klurigt” och ”utmanande”.  
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5.6 Åsikter om emoticonskalan som ett utvärderingsverktyg 

Resultaten på den ställda forskningsfrågan om hur elever och lärare ser på användandet av 

emoticonskalor som ett utvärderingsverktyg för matematikämnet grundar sig på elevernas 

utsagor från intervjuerna samt de muntliga samtalen kring dessa med lärarna.  

5.6.1. Positiv respons 

Samtliga av de intervjuade eleverna ser en nytta av användandet av emoticonskalor för att ta 

uttrycka sina åsikter. 

 
C2: Känns bra att fröknar får veta också.  

 

B1: Så att lärarna får veta vad vi tycker om lektionerna så att de vet att vi tycker att det är 

tråkigt så att de kan göra det lite bättre.  

 

A3: Bra för då får man berätta hur man typ känner på matten.  

 

En elev menade också att det kan vara en bra metod för att:  

 
A3: Om man inte lärt sig något så behöver man inte säga något till fröken så att någon annan 

hör det och så kan man skriva ned det på pappret istället.  

 

och annan menade att:  

 
A1: Det är bra att man får säga vad man tycker och det är bara att låta tankarna flyga.  

 

5.6.2 Lite svårt 

Många av eleverna menade också att det var svårt att sätta ord på varför de valde den 

emoticonen som de valde. Ett av de svaren löd: 

 
A4: Svårt att komma på vad man ska skriva men lätt att välja gubbe, det är svårt att förklara 

känslan.  

 

A2: Rätt så lätt fast det var lite svårare att skriva. Kom inte på något fast jag försökte 

koncentrera mig. 

 

 

och en elev tyckte också att det var svårt ur en annan aspekt nämligen:  

 
A4: Svårt, alltså jag kände ju på olika sätt. I början var det ju lite ok men ena pappret var ju 

dåligt men de andra tre var roliga så därför valde jag den.  

 

5.6.3. Lärarnas tankar 

Lärarnas spontana tankar kring emoticonskalorna som ett verktyg vid utvärdering av deras 

undervisning var av samtliga positiva. Ena läraren menar att det är bra att det finns visuella 

bilder ”för de elever som behöver/lär sig/behöver bildstöd” och som ”ett nytt utvärderings-

material” som de gärna vill pröva igen. De lyfter fram vikten av att det upplevdes som ett 

enkelt sätt för eleverna att uttrycka hur de upplevde lektionerna och deras lärande, men att det 

också behövs användas ofta så att det blir ett verktyg som eleverna känner sig trygga med.  
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5.6.4. Elevernas val av emoticon och uttryckta åsikter 

Under de intervjuer som ägde rum fick eleverna markera sin upplevelse av lektionen, hur de 

upplevde olika rörliga ramar samt deras lärande på de olika emoticonskalorna. Deras val av 

emoticons stämde oftast överens med deras muntliga förklaringar om varför de valde just den. 

Det var tydligast vid de svaren då de jämförde sin upplevelse med andra tillfällen. En elev 

som tyckte att det var en rolig lektion valde emoticonen nummer 2 med motiveringen att hen 

tycker det är roligare att arbeta i matteboken, därför kunde hon inte ta emoticonen nummer 3.  
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6. Diskussion  

I denna del av studien diskuteras de resultat som framkommit med tidigare presenterad 

litteratur och forskning. Resultatets relevans för mitt kommande yrke och förslag på vidare 

forskning avslutar detta kapitel.  

6.1 Metoddiskussion  

Här diskuteras studiens metoder i förhållande till studiens syfte. 

6.1.1. Det teoretiska ramverket 

Som teoretiskt ramverk för denna studie valdes en fenomenografisk ansats för att utifrån 

studiens syfte lyfta fram elevernas olika uppfattningar av de iscensatta lektionerna. Jag anser 

att det valet har bidragit till att det är just elevernas uppfattningar som ligger till grund för 

denna studie både när det gäller val av litteratur men också i datainsamlingsprocessen. Något 

som jag däremot upplevde som ett problem vid analysen av data var att de intervjuade 

eleverna inte hade deltagit i samma lektion utan fyra olika. Det innebar att de egentligen hade 

upplevt fyra olika fenomen (lektioner) vilket väckte frågan om hur vida en fenomenografisk 

ansats varit det riktiga valet. Forskning med en fenomenografisk ansats är som tidigare 

nämnts intresserade av att beskriva hur människor betraktar ett fenomen för att sedan 

synliggöra och beskriva skillnader mellan uppfattningarna (Marton & Booth, 2010). 

Lösningen för mitt upplevda problem blev att se de olika lektionerna som ett och samma 

fenomen, nämligen en matematikundervisning som utformas och upplevs på olika sätt. 

Skillnaderna i utformningen och upplevelserna blev sedan det som ligger till grund för 

resultatet, vilket då stämmer överens med fenomenografins forskningsintresse.  

6.1.2. Första ordningens perspektiv 

Valet att genomföra observationer för att på vis få ett första ordningens perspektiv (Marton, 

1981) på de lektioner som eleverna i sina reflektioner skulle utgå ifrån, resulterade enligt min 

menig i att jag fick en tydligare bild av vad eleverna refererade till i deras utsagor. Detta 

bidrog i sin tur att jag kunde undvika frågor som ”kan du beskriva vilket material som fanns 

vid de olika stationerna?” utan kunde istället fokusera på de frågor som var relevanta att ställa 

utifrån mitt syfte.  

6.1.3. Intervju som metod 

Då fokus i denna studie var att studera några elevers upplevelse av olika matematiklektioner 

valdes en kvalitativ ostrukturerad intervjumetod (Bryman, 2014) som metod i data-

konstruktionen. Valet av ostrukturerade intervjuer gav fylliga och användbara data som 

resulterade i en mängd intressant och relevanta svar från eleverna. Valet av att göra 

ostrukturerade intervjuer resulterade även i att de följdfrågor som jag då tilläts ställa 

resulterade i en annan bild än vad som kom fram vid den första frågan.  

Ex:  
I (Intervjuaren): Vad tyckte du om dagens matematiklektion? 

Elev: Den var rolig. 

I: Vad var det som gjorde att du tycker den var rolig? 

Elev: Den var rolig för att vi fick jobba själva, för ibland när vi ska jobba med lösa  

                 papper så måste vi jobba i par så jag tycker det var kul att man fick tänka själv. 

I: Vad är det som gör att du tycker det är roligt att tänka själv? 

Elev: Jag vet inte riktig men jag tycker bara det är roligt att få tänka själv för ibland när 

man  tänker så förstår inte kompisen och då går kompisen och frågar fröken men är man  

själv så behöver man inte förklara.  
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Exemplet ovan visar att hade jag stannat efter min första fråga hade jag fått ett svar om att 

eleven tyckte att lektionen var rolig men inte varför. Hade jag känt mig nöjd efter den andra 

frågan hade jag tolkat det som att eleven tycker att det var roligt för att hon fick arbeta själv 

och tänka själv. Efter min tredje fråga går det däremot att tolka det som att hon tyckte att 

lektionen var rolig för att hon inte behövde förklara sina matematiska tankar för en kompis 

som då kanske inte förstått och frågat fröken istället. Hade jag i intervjun frågat om det var 

det att hon måste förklara sina tankar för en kompis eller att kompisen går och frågar fröken 

som det jobbiga hade jag säkert kunnat dra en annan slutsats om varför hon tyckte lektionen 

var rolig. Detta tycker jag pekar på att en kvalitativ ostrukturerad intervju metod dels skapar 

möjligheter till att gå djupare in på respondenternas svar istället för att via en kvantitativ enkät 

”tvingas” nöja sig med ett första ytligt svar. Men också på att det vid en ostrukturerad metod 

är viktigt att hela tiden komma ihåg vad som var syftet och målet med frågan och inte sväva 

iväg på andra spår för enbart intressets skull.  

 

6.1.4. Emoticonskala som metod 

Min slutsats att kvalitativa intervjuer kan ses som ett måste i en studie där forskaren är ute 

efter att förstå ett fenomen utifrån någon annans perspektiv kan då istället ifrågasätta om en 

emoticonskala är en fungerande metod för lärare i ett försök att ta vara på elevernas åsikter 

om en genomförd matematiklektion. Risken finns att eleverna bara svarar ”den var rolig” utan 

att motivera vad det var som gjorde lektionen rolig som i exemplet ovan. Här tror jag att det 

handlar mycket om hur vana eleverna är att diskutera och reflektera sedan tidigare, för som 

Tanner och Jones (2007) menar kunde de se en skillnad mellan de elever som kom från en 

undervisningsmiljö där det redan fanns en betoning på diskussion, reflektion och tanke-

förmåga eller inte. Något som kräver eftertanke är valet av att inte låta det finnas ett ”neutralt” 

svarsalternativ i skalan. Jag grundade det valet på att de inte skulle ta ställning till ett 

påstående utan istället koppla till deras upplevelse av lektionen. Men vad händer om en elev 

har upplevt lektionen både som positiv och negativ? Som en elev uttryckte sig under 

intervjun:  

 
Svårt, asså jag känner på olika sätt. I början så var det ju lite ok men ena pappret var ju 

dåligt men de andra tre roliga. 

 

Nu anser jag att utelämnandet av en neutral emoticonskala inte påverkade data i denna studie 

eftersom det endast var en av de intervjuade eleverna som valde en emoticon som låg närmast 

mitten. Den eleven förstärkte även sitt val med att lektionen var ”lite rolig” vilket tyder på att 

han upplevde en trots det positiv uppfattning av undervisningen. Däremot är det något som 

man vid ett eventuellt användande av en skala utan ett neutralt val behöver ha i åtanke, att det 

kan medföra att respondenterna väljer positivt eller negativt fast än de egentligen var 

”neutrala” vilket i sin tur kan påverka resultaten. Under intervjuerna stämde deras muntliga 

svar, motiveringen av varför just den emoticonen, oftast överens med deras val av emoticon.  

 

Jäger och Bortz (2001) menar att ett användande av emoticonskalor grundar sig på tanken att 

känslor är universella men även om det stämmer anser jag att olika emoticoner kan tolkas 

olika beroende på vem som tittar på den. Enligt fenomenografin är ju objektet beroende av 

subjektet och subjektet tolkar det i sin tur utifrån dennes uppfattning viket innebär att 

emoticonerna i skalan kan få olika innebörd beroende av subjektets tolkning. Det lyfter en 

intressant fråga. Påverkar deras tolkningar av vad de olika emoticonerna representerar för en 
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känsla, deras muntliga svar av hur de upplevde lektionerna? Använde de sig av begreppen 

roligt/kul utifrån deras tolkning att den valda emoticonen stod för en rolig/kul känsla?  

 

Elevernas olika tolkande av emoticonerna märktes inte mycket kring de emoticonerna till 

vänster i skalan (de positiva) men däremot uppstod det några frågetecken angående emoticon-

erna till höger (de negativa). Min tanke var att det skulle representera olika känslor som 

tråkigt, dåligt och ledsen medan en del elever tolkade det som att de representerade en mer 

negativ känsla ju längre åt höger de kom. Det kan ses som en naturlig reaktion eftersom en 

graderingsskala, enligt Likertskalan modellen (Bryman, 2014), går från starkt positiv till stark 

negativ och elevernas tidigare erfarenheter kan ha påverkat deras tolkning. Jag anser att ett 

mer genomtänk urval av emoticons där fokus ligger antingen på att känslorna ska gå från 

positivt till negativt eller att förstärka emoticonerna med text skulle kunna lösa problemet med 

elevernas olika tolkningar av emoticonerna som upplevdes under denna studie. Vid 

förstärkning av deras betydelse med hjälp av text bör man då istället ha i åtanke att man 

begränsar elevernas val av känslouttryck eftersom Dresner & Herring (2010) i sin studie pekar 

på att när emoticoner och text hålls ihop får texten en större betydelse för elevens val än 

emoticonen i sig.  

6.2 Resultatdiskussion  

I denna del av arbetet diskuteras resultaten med den använda litteraturen utifrån studiens 

forskningsfrågor.  

6.2.1. Elevernas uppfattning om matematikundervisningen 

 

Skillnaderna mellan elevernas uppfattningar om de olika matematiklektionerna i denna studie 

går att koppla till Skolverkets (2003) rapport, det finns samband mellan hur undervisningens 

utformning och elevernas behov påverkar deras upplevelse av undervisningen. De menar att 

alla elever har olika behov och därmed reagerar de också olika på undervisningens olika 

utformningar. En del elever i denna studie uppskattade inte att arbeta i par medan andra elever 

menade att de själva blev bättre på matematik om de fick arbete i par. En del elever hade en 

stor önskan att få spela matematikspel medan andra hellre ville arbeta i matematikboken. 

Trots skillnaderna mellan elevernas uppfattningar så var till stor del alla elever positiva till de 

genomförda lektionerna, eleverna uppskattar att jobba med matematik oavsett hur 

undervisningen är utformad. Den slutsatsen stöds av tidigare forskning inom ämnet som visar 

att elever i de yngre åldrarna har en positiv inställning till matematikundervisningen i skolan 

(Dahlgren Johansson & Sumpter, 2010).  

 

Det som jag fann intressant, till en början, var att den lektionen som enligt lärarna skulle vara 

den tråkigaste, var den lektionen som uppskattades näst mest av eleverna som deltog i den. 

Hur kan det komma sig? Vid en närmare analys av elevernas uppfattningar om matematik-

undervisningen mer generellt, blev det resultatet inte längre så anmärkningsvärt. Forskning 

gjord av Dahlgren Johansson & Sumpter, (2010) visar att de yngre eleverna ser matematik 

just som något som handlar om att på egen hand räkna så många tal som möjligt i matteboken 

vilket också stämmer överens med Skolverkets (2003) rapport. Eleverna bildar sig en 

uppfattning av vad matematik är utifrån deras tidigare erfarenheter och utifrån deras möten 

med ämnet i skolan enligt Sträng och Dimenäs (2000). Om eleverna har en uppfattning om att 

matematik handlar om att på egen hand räkna många tal, kommer de även att uppskatta att 

göra just det.  
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Utifrån det antagandet blir det istället intressant att fundera över hur det kommer sig att 

eleverna i klass C var så positiva till den undervisningen, när den inte innehöll att räkna så 

många tal som möjligt? Utifrån de två elever som deltog i intervjun, och med stöd från 

utvärderingen (Fig.4) var det främst arbetssättet som uppskattades. Eleverna uppskattade 

valfriheten i att själva välja station, de behövde inte göra något man inte vill enligt en av de 

intervjuade eleverna. Det resultatet går att koppla till Skolverkets (2003) rapport om vad som 

ger eleverna en lust att lära. Enligt den rapporten är delaktighet och varierande undervisning 

två faktorer som främjar elevernas lust till att lära och det var troligtvis just det som flera av 

eleverna i denna klass upplevde.  

 

Tidigare forskning av Sullivan, Clarke och O´Shea (2010) antyder att elevernas råd till lärarna 

var att de gillar lektioner som innehåller konkret material, kopplingar till deras vardagliga liv, 

praktiskt, utomhus och i par. Utifrån deras forskning borde då de eleverna i klass D som 

deltog i en praktisk matematiklektion med konkret material, där de skulle samarbeta både i 

par och i grupp uppleva den lektionen som en ”gilla” lektion. Men tittar man på tabellerna och 

ser till intervjuerna så verkar det inte vara fallet. Jag skulle här vilja hänvisa till Malmers 

(2002) tankar om hur elevers matematiska lärandeprocess ser ut. Den går från det konkreta, 

laborativa till det abstrakta och problemlösning. Om vi återgår till vad som, enligt lärarna, var 

syftet med lektionerna, att eleverna skulle få repetera treans multiplikationstabell. Det innebär 

att eleverna redan kommit en bit på sin matematiska lärandeprocess gällande treans tabell och 

att då arbeta med konkret material kan ses som att ta några steg tillbaka i deras process. Här 

blir det då intressant att studera tabellen där eleverna markerade sitt lärande (Fig.3) och där 

går det att se att de flesta eleverna inte upplevde att de lärde sig något nytt utan mer av det de 

redan kunde. Det var egentligen just det som var syftet med lektionerna, att de skulle repetera 

treans multiplikationstabell vilket innebär att de inte skulle lära sig något nytt. Däremot anser 

jag att det pekar på att elevernas upplevelse av lärande är en viktig faktor i deras uppfattning 

av matematikundervisning.  

 

6.2.2. Elevernas lärande i samband med matematikundervisningen  

 

De flesta av de elever som jag intervjuade i studien uppfattade direkta lärandeobjektet som 

treans multiplikationstabell, men de uppfattade graden av sitt lärande olika. Deras 

uppfattningar om sitt lärande sträcker sig från en negativ emoticon där de upplevde att de inte 

lärde sig något nytt till den starkast positiva där de lärde sig något nytt. Spridningen anser jag 

är intressant då undervisningens syfte var att repetera en hos eleverna redan ”befintlig” 

kunskap. Här hade det varit intressant med data utifrån mer djupgående frågor kring deras 

tankar för att kunna koppla svaren till t.ex. Cheeseman och Clarke´s (2007) forskning vilken 

”typ” av lärande de upplevde att de lärt sig. Tyvärr saknas det i min studie men jag anser att 

jag trots det har svarat på frågan om ”vad” eleverna lärde sig under lektionerna och det var 

trots allt det som var syftet.  

 

Här vill jag även diskutera vikten av en definition av termen lärande. Definitionen som min 

studie utgick ifrån innebar att lärande enbart ske när du kan en förmåga som du inte kunde 

innan. Utifrån den definitionen har många elever inte lärt sig någonting under dessa lektioner, 

eftersom flera av dem svarat att de lärt sig mer av det de redan kunde. Om man har lärt sig 

mer av det man redan kunde, har man då lärt sig något alls? Jag är av den åsikten att termen 

lärande är något som behövs diskuteras med eleverna om. Vad betyder lärande för dem? Jag 

menar inte att eleverna ska komma fram till några bestämda definitioner men jag tror att en 
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förutsättning för att eleverna ska kunna utveckla sina metakognitiva förmågor och kunskaper 

på ett effektivt sätt, behöver de också ha en uppfattning om vad lärande innebär.  

 

Elevernas åsikter om vad det innebär att läras sig matematik anser jag även ger uttryck i hur 

de anser att arbetsformen behöver vara för att de bäst ska lära sig. Nästan alla av de 

intervjuade eleverna anser att det är bäst att arbeta själv, det är då de lär sig som bäst. Att 

arbeta med någon annan såg de enbart som positivt om de själva inte kunde lösa problemet. 

Eleverna i min studie ser inte fördelarna med ett gemensamt lärande. Ingen av dem nämnde 

diskussioner, samtal eller någonting som pekar mot att de ser lärandet som en gemensam 

social process. Då kan man diskutera om deras syn på hur de lär sig hänger i ihop med vad 

matematikämnet i skolan innebär? Det är matteboken och enskilt arbete som eleverna sätter i 

centrum när det talar om hur de bäst lär sig. Uppgifterna får även de en central roll när 

eleverna talar om deras lärande, det ska vara uppgifter som de behöver använda sin hjärna för 

att lösa. Detta pekar på vikten av att lärarna är medvetna om att det dels finns olika typer av 

uppgifter (Burman, 2006) med olika syfte (Kaur, 2010) som behöver anpassas efter elevernas 

matematiska lärandeprocess (Malmer, 2002).  

 

6.3.2. Emoticonskalan som ett utvärderingsverktyg  

I metoddiskussionen har jag redan diskuterat de för- och nackdelar som användandet av 

emoticonskalorna innebar och här diskuteras därför endast resultaten utifrån forskningsfrågan. 

 

Lärarna ska låta eleverna delta i utvärderingen av undervisningen och att elevernas åsikter är 

viktiga för läraren (Skolverket 2011b). I denna studie prövades och utvärderades emoticon-

skalorna som ett verktyg för att låta eleverna få utvärdera undervisningen och för att ge 

lärarna viktig insikt i elevernas uppfattning. Elevernas svar visar på att de uppskattade 

möjligheten till att lyfta fram deras åsikter om hur de upplevde matematikundervisningen, 

men också att de anser att det är viktigt att deras ”fröknar” får veta hur de känner. Elevernas 

svar utifrån emoticonskalorna gav lärarna viktig kunskap om att det de som lärarna trodde 

skulle bli den tråkigaste lektionen istället blev den näst bäst uppskattade. Hade lärarna inte 

gjort en utvärdering, i detta fall med hjälp av emoticonskalor, hade de fortfarande trott att 

eleverna delade deras uppfattning.  

 

Elevernas känsla över att det var svårt att sätta ord på varför de valde den emoticonen som de 

gjorde kan kopplas till lärarnas tankar om användandet av ett nytt verktyg. De menade att det 

behövs användas ofta och frekvent för att bli ett verktyg som eleverna blir bekanta med och 

känner sig trygga med. Utifrån elevernas positiva respons om emoticonskalorna, så tror jag 

inte att lärarna skulle möta något motstånd från eleverna om de väljer att fortsätta använda 

emoticonskalorna som ett utvärderingsverktyg.  

6.4. Slutord  

Samtliga av de intervjuade eleverna uppfattade undervisningarna som roliga men deras 

motivering varför skiljde dem åt. En viktig slutsats av det är att elevernas uppfattning av de 

iscensatta matematikundervisningarna dels påverkas av vad de anser ”att räkna matte” innebär 

men också av deras behov kopplat till lärande. Ytterligare en slutsats i denna studie är även att 

oavsett hur de olika rörliga ramarna uttrycker sig, så behöver de skapa förutsättningar för att 

elevernas möte med innehållet resulterar i ett lärande för eleverna. Oavsett om det handlade 

om arbetssätt, arbetsform, uppgifter eller material var det nästan alltid till lärandet som 

eleverna utgick ifrån när de samtalade kring dessa. Utifrån den första och andra ställda 
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forskningsfrågan framstod lärandet som en av de viktigaste faktorerna som påverkade 

elevernas uppfattning. Uppgifterna i en undervisning kan ses som det lärandet ska ske igenom 

och därmed blir det extra viktigt att uppgifternas anpassas efter undervisningens syfte, 

innehåll, metoder och elevernas kunskaper. Emoticonskalorna var ett uppskattat verktyg för 

utvärdering av undervisningen och elevernas lärande både av eleverna och lärare. Resultaten 

från utvärderingarna visar på vikten av att eleverna bör vara en del av planerandet och 

utvärderingarna, det är endast de som kan svara på hur de uppfattar lektioner och sitt lärande 

genom dem. En positiv slutsats i denna studie är att elever i denna ålder har generellt en 

positiv inställning till matematik. Deras inställning kan sammanfattas med ett citat från en 

elev i studien som svarade: 

 
När jag har roligt lär jag mig och när jag lär mig är det roligt. 

 

6.5. Studiens betydelse för mitt kommande yrke 

Resultaten från denna studie har gett mig värdefulla kunskaper inför mitt kommande yrke som 

lärare. Den största av dem är nog vetskapen om hur mycket värdefull kunskap som eleverna 

har när det gäller hur de uppfattar undervisningarna och sitt lärande genom dessa. Det visar på 

hur viktigt det är att eleverna får bli en del av planeringen och utvärderingen av under-

visningen, de sitter på svaren om hur de anser att de bäst lär sig. Ytterligare resultat som 

kommer att ha betydelse för mitt kommande yrke är att elever i den här åldern har ett behov 

av att känna att de lär sig, deras lärande påverkar deras uppfattning av undervisningen i hög 

grad. Det innebär att det är viktigt för mig som lärare att ständigt vara uppdaterad om vart 

eleverna befinner sig i sin lärandeprocess inom matematiken. Elevernas metakognitiva 

förmåga och kunskaper är en förutsättning för att de ska uppleva lärande. Därmed får jag som 

lärare en viktig roll i att utforma en undervisning som möjliggör för eleverna att träna på att 

reflektera över matematikundervisningen och deras lärande. Mina val av rörliga ramar spelar 

en stor roll, de måste anpassas utifrån undervisningens syfte, innehåll och elevernas 

kunskaper för att skapa de möten där lärande kan ske. Ytterligare något som jag tar med mig 

är att det är viktigt att arbeta med elevens syn på matematiken som ämne men också visa på 

de fördelar som finns i det gemensamt lärda. En mer utarbetad emoticonskala är ett verktyg 

som jag kommer att pröva mer utförligt i mitt kommande yrke, den var i denna studie 

uppskattad av både elever och lärare. 

6.6. Vidare forskning 

Studiens syfte var att undersöka hur olika elever uppfattade matematikundervisningen och 

deras lärande i samband med dem, det innebar en begränsning till att enbart fokusera på 

elevernas uppfattning. Genom att ha den didaktiska pyramiden i tanken så finns det många 

andra perspektiv och begränsningar som kan ligga till grund för studier kring matematik-

undervisningen i skolan . Då en av studiens slutsatser är att elevernas uppfattningar av 

undervisningen påverkas av deras syn på vad det innebär att ”göra matematik” anser jag att 

det finns ett behov av att återigen ta ett elevperspektiv för att undersöka vad som i sin tur 

påverka deras syn på matematiken i skolan. Det kan också vara intressant att även ta ett 

lärarperspektiv, för trots allt visar tidigare studier på att läraren har en avgörande roll som 

påverkande faktor för elevens lust att lära matematik (Skolverket, 2003).  

 

Något som kräver vidare forskning är hur vida elevernas tolkningar av emoticonernas 

betydelse påverkar deras svar om hur de upplevde lektionerna. Tolkar de emoticonen med två 

tummar upp som en känsla som betyder roligt, och därmed också använder just det uttrycket 

när de sedan muntligt ska berätta hur de upplevde lektionerna? Utifrån denna studie förslår 
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jag även en vidare forskning kring användandet av emoticonskalor i utvärderingen av 

matematiklektioner. Dels kan det vara av intresse att studera om ett frekvent användande av 

dem kan bidra till att utveckla elevernas metakognitiva förmåga och färdigheter men också ur 

ett lärarperspektiv. Hur kan lärare använda sig av en sådan metod i den ordinarie 

matematikundervisningen och kanske den viktigaste frågan, vad gör lärarna med den 

informationen de får genom emoticonskalorna? På vilket sätt kommer elevernas svar på 

utvärderingarna att påverka lärarnas arbete i att utveckla en undervisning för ett effektivt 

lärande?  
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Bilagor 

1. Observationsschema 

Klass A B C D (ringar in vilken klass) 

 

Syfte?  
 

 
Matematiska innehållet? 

 

 
Material? 

 

 
Arbetssätt? 

 

 
 

                           Arbetsformer? 

 

 
 

Uppgifter? 
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2. Intervjuguide 

 

Vad tycker och tänker eleven kring lektionen idag: Check: 

 

Arbetssätt? 

 

Arbetsform?      

 

Material?  

 

Uppgift?  

 

Sitt lärande?  

 

Drömlektionen?  
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3. Emoticonskalorna  

 

 

 

 

 

               Känslan skalan   

     Lärande skalan 
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4. Fergussons emoticonskalor 

 

 

 

Källa: Fergusson (2009)  
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5. Informationsbrevet 

Hej! 

Jag heter Charlotte och studerar till grundskolelärare för årskurserna F-3 vid Karlstad 

universitet och jag kommer nu under våren att arbeta med mitt examensarbete och genomföra 

studier i bl.a. ditt barns klass. I min studie har jag valt att undersöka elevers upplevelse av 

olika matematisklektioner med hjälp av en emoticonskala (en graderingsskala med 

smileyfigurer).  

 

Efter genomförd lektion kommer eleverna att markera sin upplevelse av lektionen på en 

emoticonskala och några utav eleverna kommer även att bli intervjuade utav mig för att jag 

ska få en möjlighet att skapa mig en djupare bild av elevernas svar på. Dessa intervjuer 

kommer att bli dokumenterade med hjälp av ljudupptagning och anteckningar och alla elever 

kommer att bli avidentifierade. I min text senare kommer det inte vara möjligt att ta reda på 

vilken skola, klass eller vilka elever det handlar om i studien och jag som utför studien lyder 

under sekretess vilket innebär att jag inte tillåts att dela med mig av känslig information. Min 

färdiga text kommer sedan att garnskas av min handledare som har huvudansvaret men också 

av examinator och genomgå en opponering vilket innebär att texten kommer att granskas ovid 

flera tillfällen dels för att säkerställa att de forskningsetiska kraven uppnås.  

 

På nästa sida finner ni ett samtyckeformulär som ni behöver fylla i för att era barn ska få vara 

en del av denna studie. Elevernas deltagande i studien är helt frivilligt och ett deltagande kan 

när som helst avbrytas utan motivering eller konsekvenser. Vid frågor eller om ni känner att 

ni vill ha mer information innan ni ger ert delgivande, tveka inte till att höra av er till mig.  

 

Vänliga hälsningar 

Charlotte Freimanis 

xxxxxx@hotmail.se 

0704-xxxxxx 

 

  

mailto:xxxxxx@hotmail.se


 

46 

 

6. Samtyckesformulär 

För att ert barn ska få vara en del av studien krävs det att ni som vårdnadshavare samtycker 

till deltagande och det gör ni genom att fylla i detta formulär. Deltagandet är helt frivilligt och 

jag får inte försöka övertala eller påverka ert beslut. Ni och ert barn har rätt att när som helst 

avbryta deltagandet utan att ni behöver förklara varför eller att det får några konsekvenser. 

Genom ert samtycke till deltagande tillåter ni att jag får använda ert barns svar och 

kommentarer som underlag för denna studie. Svaren får inte och kommer inte att användas i 

något annat sammanhang än för målet med denna forskning.  

 

Jag ger härmed mitt samtycke till att mitt barn __________________________ får delta i 

studiens båda moment 

 

Jag ger härmed mitt samtycke att mitt barn ________________________________får delta i 

momentet med graderingsskalan men inte i en djupare intervju  

 

Mitt barn______________________ får inte delta i denna studie   

 

Jag och mitt barn, är medvetna över våra rättigheter att deltagandet är frivilligt, att deltagandet 

i studien när som helst kan avbrytas utan några motveringar varför eller konsekvenser:  

     ja            nej  

 

 

_____________________________                        __________________________________ 

Ort & Datum    Signatur Vårdnadshavare 

 

    _______________________________ 

    Signatur Elev 

 

 


