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Abstract 

The purpose of this report is to examine which working methods and forms of work some 

teachers for grades 1-3, describes that they  

use in mathematics teaching, what makes them choose the working methods and forms of 

work, and if their attitude to mathematics teaching changed in recent years. In order to 

examine this, qualitative interviews with six teachers have been implemented. It emerged that 

these teachers partly use a variety of working methods and multiple forms of work in their 

mathematics teaching even if this differs between different teachers. Their arguments to the 

choice of working methods and forms of work are that they believe that the chosen working 

method, or form of work, works based on their own experience and partly because it is 

timesaving but also that changes in working methods in other topics inspired. All teachers 

think they have changed their attitude to mathematics teaching in different ways.  

Key words 

Working methods in mathematics teaching, procedural working methods, creative working 

methods, forms of work in mathematics teaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att undersöka vilka arbetssätt och arbetsformer som några lärare i 

årskurs 1-3 beskriver att de väljer att använda i matematikundervisningen, vad som gör att de 

valt just dessa arbetssätt och arbetsformer samt om deras inställning till 

matematikundervisningen förändrats de senaste åren. För att undersöka detta har en kvalitativ 

intervju med sex lärare genomförts. Det framkom att dessa lärare till viss del använder ett 

varierat arbetssätt och flera olika arbetsformer i sin matematikundervisning även om det 

skiljer sig mellan olika lärare. Deras argument till val av arbetssätt och arbetsformer är dels 

för att de anser att dessa arbetssätt och arbetsformer fungerar, baserat på deras egen 

erfarenhet, dels för att det är tidsbesparande men även för att ändrade arbetssätt i andra ämnen 

inspirerat. Samtliga lärare anser att de ändrat inställning till matematikundervisning på olika 

sätt. 

Nyckelord 

Arbetssätt i matematikundervisning, procedurellt arbetssätt, kreativt arbetssätt, arbetsformer i 

matematikundervisningen. 
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1. Inledning 

Svenska elevers resultat i internationella kunskapsmätningar i matematik har under de senaste 

åren sjunkit i jämförelse med tidigare resultat. I Skolinspektionens (2009) senaste granskning 

framkom att svenska lärare i allt för stor utsträckning använder enskilt arbete i lärobok istället 

för ett mer diskuterande arbetssätt vilket gör att eleverna får svårt att uppnå flera av de mål 

som finns i läroplanen (Skolinspektionen, 2009). Som en följd av detta beslutade Skolverket 

(2011a) att genomföra ett skolutvecklingsprojekt kallat Matematiksatsningen för att öka 

svenska elevers matematikkunskaper (Skolverket, 2011a). I Skolverkets utvärderingar av 

Matematiksatsningen 2011 framkom det att många lärare förändrat det arbetssätt de har i sin 

undervisning. Dock framkom det även att många lärare fortfarande är kvar i gamla invanda 

mönster och att de huvudsakligen använder lärobok för enskilt arbete på 

matematiklektionerna (Skolverket, 2011a). Då denna utvärdering genomfördes 2011 är jag 

intresserad av att ta reda på om några ytterligare förändringar skett i den svenska 

matematikundervisningen sedan dess. 

Allt sedan jag läste den kurs i matematik som ingår i lärarutbildningen har jag haft en 

övertygelse om att jag vill undervisa mina kommande elever med så varierande arbetssätt som 

möjligt men samtidigt är jag tveksam till om jag har tillräckliga kunskaper för att klara av att 

utan stöd av lärobok ge eleverna den undervisning styrdokumenten kräver.  

Under mina praktikperioder samt under arbete som resurslärare har jag ofta sett att vissa 

elever har problem att hitta motivation under matematiklektionerna. Dessa har både varit så 

kallade ”svaga” som ”starka” elever. Det har framförallt varit i det enskilda arbetet som dessa 

elever visat minst motivation. Samtidigt har det funnits elever som med stor entusiasm och 

glädje tagit sig an enskilt arbete och då oftast i lärobok. Detta har gjort att jag funderat en del 

över hur man bäst bör variera undervisningen för att det ska passa så många elever som 

möjligt. 

Det jag i detta arbete vill undersöka är således vilka arbetssätt och arbetsformer som lärare 

berättar att de använder i undervisningen, varför dessa valts och om det förändrats de senaste 

åren.  

 



2 
 

2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka arbetssätt och arbetsformer som några lärare 

för årskurs 1-3 berättar att de väljer att använda i matematikundervisningen, vad som gör att 

de valt de arbetssätt och arbetsformer de valt samt om dessa val förändrats de senaste åren.  

2.1 Frågeställningar 

 

 Vilka arbetssätt och arbetsformer berättar lärare att de väljer att använda i 

matematikundervisningen i årskurserna 1-3. 

 Varför har lärarna valt de arbetssätt och arbetsformer de valt? 

 Upplever lärare att deras inställning till olika arbetssätt och arbetsformer i matematik 

har förändrats de senaste åren? 
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3. Forsknings- och litteraturgenomgång 

För att kunna analysera den information som framkommer i undersökningen behöver vissa 

begrepp presenteras och förklaras vilket kommer att ske i slutet av detta kapitel. I början av 

kapitlet kommer styrdokument samt tidigare forskning och utvärderingar av 

matematikundervisning presenteras för att ge läsaren en bakgrund för att det ska vara lättare 

att följa resultat och diskussion. 

3.1 Matematikundervisning 

Redan under 90-talet diskuterades vikten av varierad undervisning för att elevernas ska få 

både förståelse för matematik samt så goda matematikkunskaper som möjligt. I en artikel 

publicerad 1998 presenterar Jo Boaler (1998) resultatet från en undersökning hon gjort i två 

skolor i Storbritannien. När studien gjordes hade matematikundervisningen i Storbritannien 

övergått till att vara mer läroboksstyrd än tidigare på grund av påtryckningar från politiker. 

Anledningen var att eleverna inte presterade tillräckligt bra i de nationella tester som gjordes, 

tester som fokuserade på ytliga uppgifter som inte mätte elevernas förståelse för ämnet. Den 

ena skolan i studien använde sig fortfarande av en (som Boaler (1998) beskriver det) 

alternativ typ av undervisning som visade sig ge eleverna en djupare förståelse för matematik 

och en förmåga att använda sina kunskaper i andra kontexter än enbart i skolan. Dessutom 

hade de lättare för att lösa problem genom att använda sina kunskaper för att finna nya 

lösningsmetoder. De elever som å andra sidan undervisats på den andra skolan i studien 

visade sig inte kunna använda sina kunskaper lika lätt i ovana kontexter och de hade dessutom 

svårare att lösa mer verklighetsanknutna frågor, de var vana vid att ha en färdig 

lösningsmetod som kunde appliceras på alla problem de ställdes framför. Däremot hade de 

bra resultat på tester där olika rutinuppgifter skulle lösas. Boaler (1998) nämner även att flera 

andra undersökningar gjorts som visar samma resultat, att elevernas förståelse för matematik 

är grundläggande för att eleverna ska utveckla så bra matematikkunskaper som möjligt och att 

varierad undervisning är viktig för att uppnå detta. Trots att dessa tidigare undersökningar 

visar att elever får djupare förståelse och bredare kunskaper i matematik av varierad 

undervisning visade Skolinspektionens (2009) granskning av undervisningen i matematik att 

denna till stor del fortfarande bygger på enskilt arbete i lärobok i Sverige (Skolinspektionen, 

2009). Precis som Boaler (1998) menar Skolinspektionen (2009)  att undervisningen måste 

varieras mer och att man ska arbeta med flera olika arbetssätt för att stötta elever i behov av 

särskilt stöd men även för att utmana de elever som behöver mer för att utvecklas. Dessutom 

menar Norén (2010) att flerspråkiga elever bör arbeta så lite som möjligt enskilt i lärobok dels 
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för att av andra med samma modersmål förstå men även för att lära sig det formella svenska 

matematiska språket. Undervisningen ska innehålla både inspirerande och kreativa inslag vid 

inlärning av matematiska räknelagar och fenomen. Detta för att eleverna ska få en så gedigen 

matematikkunskap som möjligt (Skolinspektionen, 2009). Dock menar Johansson (2006) att 

enskilt arbete i lärobok inte bara behöver vara av ondo utan menar att om läroboken används 

på rätt sätt kan den vara en tillgång. Det kan vara onödigt att lägga tid på att göra en mängd 

nya arbetsuppgifter när de redan finns och kan vara riktigt bra. Dessutom har ofta bra 

läroböcker en tydlig struktur och lämplig arbetsgång som kan vara bra att följa.  Dock gäller 

det att läraren är väl insatt i läroboken och kursplanen för att kunna plocka de delar som är bra 

(Johansson, 2006). Vidare menar Hansson (2011) att läraren dessutom, om enskilt arbete i 

lärobok används, måste komplettera med andra uppgifter. Johansson (2006) sammanfattar på 

ett bra sätt att en lärobok aldrig kan ersätta lärarens betydelse hur bra den än anses vara; ”it is 

better to have a good teacher with a poor book than a poor teacher with a good book” 

(Johansson, 2006, s. xi). Dessa uppfattningar delas även av Hattie (2012) som genom sina 

metastudier visade att den enskilt viktigaste faktorn för elevernas framgångar i skolan är 

läraren (Hattie, 2012). 

Även Skolverket (2005) genomförde en utvärdering några år tidigare som visade att svenska 

elever ofta till stor del arbetar enskilt i lärobok. Som komplement till det enskilda arbetet har 

visserligen vissa lärare i olika omfattning gemensamma genomgångar men undersökningen 

visar att dessa genomgångar sker allt mer sällan. Dessutom sker sällan redovisningar av 

uppgifter eller gemensamma diskussioner. Grupparbeten förekommande inte så ofta och en 

övervägande del av de tillfrågade eleverna har aldrig eller mycket sällan arbetat i grupp. Trots 

detta menar de tillfrågade lärarna att de anser att grupparbeten är en viktig arbetsform men att 

de inte har tid att genomföra dessa som kan vara något mer tidskrävande (Skolverket, 2005). 

Mot bakgrund av dessa undersökningar tog regeringen ett initiativ till att starta ett 

skolutvecklingsprojekt i matematik. Detta projekt gav skolhuvudmän möjlighet att söka 

ekonomiska medel för att utveckla matematikundervisningen.  

Trots den satsning som Skolverket gjorde för att förbättra matematikundervisningen visade 

utvärderingar av denna satsning att svenska elever fortfarande i mycket stor utsträckning 

arbetar enskilt i lärobok. Den stora fokuseringen på enskilt arbete i lärobok är något som inte 

Skolverket (2011c) står bakom och de menar att det till och med kan vara skadligt för 

eleverna att enbart arbeta med detta arbetssätt; 



5 
 

”Vi tar avstånd från den växande trenden av enskild räkning i svensk skola; allt talar för att 

denna trend är skadlig. För att de lärande ska få lust för och vilja till att lära sig meningsfull 

matematik krävs att lärarens kompetens och tiden för matematikundervisningen utnyttjas bättre. 

Diskussioner och samtal i och om matematik ska vara en naturlig del i 

matematikundervisningen. Läraren måste i större utsträckning ges möjligheter till och också 

själv sträva mot att aktivt leda och variera verksamheten i klassrummet” 

(Skolverket, 2011c, s. 15) 

Förutom vikten av varierade arbetssätt i undervisningen framkommer i Skolinspektionens 

(2009) granskning att lärarens kompetens och förståelse för kursplaner har stor betydelse för 

hur eleverna presterar. Dessvärre visade det sig att många lärare har svårt att koppla 

undervisningen till målen eller att de litar på att den lärobok de använder har denna koppling. 

Detta var tydligast bland osäkra lärare. De använder läroboken istället för styrdokumenten när 

de planerar undervisningen. Vidare visade det sig i granskningen att för mycket enskilt arbete 

inte ger eleverna möjlighet att träna alla de förmågor de ska utveckla enligt läroplanen, så 

mycket som fem av de sex förmågorna i den aktuella läroplanen tränas inte fullt ut. Dessutom 

skiljer sig detta mellan årskurserna. Eleverna har heller ingen större möjlighet att påverka 

undervisningen och många känner inte till vilka målen är, vilket är viktigt för att eleverna ska 

ha möjlighet att påverka sitt lärande men även för att lära sig ta ansvar för det. Detta gör att 

eleverna tappar motivationen för matematik och ämnet blir klassat som tråkigt. Trots att det 

finns goda exempel på lärare som undervisar med hjälp av flera olika arbetssätt visar det sig 

ändå att få elever har möjlighet att träna alla förmågor (Skolinspektionen, 2009). Även en 

annan utvärdering av den satsning Skolverket (2011a) gjort visade att lärarna ofta inte hade en 

tydlig koppling mellan vilka matematikfärdigheter man ville att eleverna skulle träna och den 

undervisning som genomfördes. Ofta fokuserade läraren allt för mycket på själva 

arbetsuppgiften och upptäckte då inte brister i förhållandet mellan undervisningen och själva 

målet med undervisningen (Skolverket, 2011a). Detta kan enligt Salomonsson (2011) göra att 

lärarna upplever att aktiviteterna inte hjälper eleverna framåt i sin kunskapsutveckling, vilket 

gör att de istället väljer bort ett mer kreativt arbetssätt. Anledningen till att välja bort de 

kreativa arbetssätten och arbetsformerna kan även vara brist på kunskap och fantasi att 

planera den typen av undervisning (Salomonsson, 2011). Många lärare visade en stor 

ambition och vilja att förbättra undervisningen genom alternativa arbetssätt och arbetsformer 

men många gånger blev inte undervisningen bättre utan i vissa fall till och med sämre på 

grund av att lärarna inte reflekterat tillräckligt mycket över undervisningen. Lärarna införde 



6 
 

nya arbetssätt och arbetsformer med intentionen att förbättra undervisningen men ofta blev 

det istället en otillräcklig quick-fix (Skolverket, 2011a).  

Trots den något sorgliga skildringen av svensk matematikundervisning visar utvärderingar 

även positiva exempel på hur lärare använt Matematiksatsningen för att utveckla 

undervisningen. Man visar att genom ökad lärarkompetens, långsiktig planering och till 

exempel konkret material kan man förbättra undervisningen. Samtal mellan lärare har hjälpt 

dem att inse vikten av gemensam planering och rätt individualisering hjälper även eleverna att 

utmanas på rätt sätt och således öka intresset för matematik. Utvärderingen avslutas med 

konkreta exempel på hur lärare arbetat på nya sätt och deras upplevelser av detta. Dessa visar 

genomgående att god planering, variation, samarbete och mer praktiskt arbete gett positiva 

resultat (Skolverket, 2011c).  

3.2 Svenska styrdokument 

I det inledande kapitlet i läroplanen kan man läsa att utbildningen ”ska främja alla elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket, 2011b, s. 7). Det faktum att 

många svenska elever anser att matematik är ett ointressant ämne kan skapa problem i 

undervisningen enligt Hansson (2011) som dessutom visar att läroplanens intentioner inte 

uppfyllts. En förutsättning för att elever ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap är att läraren 

skapar situationer som gör att eleverna får en inre motivation av att till exempel lösa ett 

problem snarare än att bara lära sig att mekaniskt använda matematik på grund av yttre 

motivation (Hansson, 2011). Tyvärr skapas sällan dessa förutsättningar i undervisningen 

vilket även Brändström (2005) visar i sina studier. Dessutom visar den TIMSS-enkät, som de 

elever som gör TIMSS-proven genomför, att eleverna själva delar denna uppfattning 

(Hansson, 2011; Skolverket, 2014). Detta kan i sin tur göra att elevernas motivation sjunker 

enligt Hansson (2011). 
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Flera av de förmågor som eleverna ska utveckla under ett längre tidsperspektiv är starkt 

förknippade med samtal och diskussioner. 

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder 

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

 föra och följa matematiska resonemang, och 

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser  

  (Skolverket, 2011b, s. 63) 

Enligt enkäten i TIMSS (Skolverket, 2014) samt i utvärderingen av Matematiksatsningen 

(Skolverket, 2011a) använder många svenska lärare fortfarande lärobok i stor utsträckning i 

sin undervisning vilket tenderar att minska elevernas möjligheter att utveckla alla de förmågor 

som kursplanen kräver (Skolverket, 2014; Skolverket, 2011a). Detta är även något som 

forskning visar (Skolverket, 2005; Hansson, 2011). 

Läroplanen förmedlar även att undervisningen ska vara varierad och att man ska använda 

olika arbetssätt. Dessutom ska de olika kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet ingå (Skolverket, 2011b). Då svenska lärare i hög utsträckning använder enskilt 

arbete i lärobok överensstämmer detta inte med skrivningarna i kursplanen (Skolinspektionen, 

2009; Skolverket, 2005; Skolverket, 2011c) och torde inte ge en varierad undervisning, ej 

heller möjlighet att utveckla alla fyra kunskapsformer. 

Vidare uttrycker läroplanen att undervisningen ska genomsyras av kreativitet, estetik och 

möjlighet till personliga uttryckssätt. Även fysisk aktivitet och framförallt lek anges som 

viktiga faktorer för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper (Skolverket, 2011b).  

I skollagen finns tydliga skrivningar om att undervisningen ska anpassas efter varje elevs 

behov samt att man ska arbeta för att skillnader mellan eleverna ska få så liten betydelse som 

möjligt när det gäller måluppfyllelsen. Vidare ska eleverna ges möjlighet att vara delaktiga i 

undervisningens planering utifrån deras mognad (Skollag, 2010:800).  

De kunskapskrav som eleverna ska uppnå i årskurs 3 kräver i flera fall att man frångår enskilt 

räknande i läroboken och istället varierar undervisningen. Bland dessa är kanske det 

tydligaste; 



8 
 

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då 

konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till 

sammanhanget(…)Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt 

samt om resultatets rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder 

genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet 

 (Skolverket, 2011b, ss. 67-68) 

För att eleverna ska kunna visa att de uppnår dessa kunskapskrav måste undervisningen 

varieras med flera olika arbetssätt och dessa måste eleverna få möjlighet att träna på för att 

alla fyra kunskapsformer, fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet, ska uppnås.  

 

3.3 Arbetssätt i matematikundervisning 

Att definiera arbetssätt och arbetsformer är inte helt lätt. Många gånger pratar man om dessa 

båda olika begrepp utan att egentligen tänka på skillnaden. Löwing (2004) menar att 

arbetsformer handlar om hur man organiserar arbetet och att arbetssättet är själva metodiken 

man använder. Hon menar även att lärarnas val av arbetssätt påverkas av 

gruppsammansättning och resurser (Löwing, 2004). Lindström och Pennlert (2009) har å 

andra sidan valt att dela upp och benämna arbetssätt enligt följande; 

”förmedlande/förklarande, interaktiva, undersökande/problembaserade och gestaltande” 

(Lindström & Pennlert, 2009, s. 33). De menar även att förutom att arbetssätt och 

arbetsformer kan flyta ihop, så kan även dessa vara själva målet med undervisningen 

(Lindström & Pennlert, 2009). Ett tydligt exempel på detta är det långsiktiga målet att ” 

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder” (Skolverket, 2011b, s. 63) som kan kopplas till det problembaserade arbetssättet 

(Lindström & Pennlert, 2009). Pettersson (2011) beskriver även hon arbetssätt som det sätt på 

vilket läraren väljer att organisera arbetet och arbetsform som organiserandet av arbetet, men 

hon har även valt att ge exempel som till viss del skiljer sig från de andra. Hon menar att 

”helklassundervisning, grupparbete, projektarbete och enskilt arbete” (s. 62) är arbetsformer 

och ”föreläsning, diskussion, laborativt arbete och undersökande aktiviteter” (s. 62) är 

arbetssätt (Pettersson, 2011). Samtidigt menar Löwing (2004) att lärare till exempel kan välja 

”arbetssättet enskild räkning” (s. 82). Här blir det tydligt hur svårt det är att avgränsa de olika 

arbetssätten och arbetsformerna då de går in i varandra och kan vara både arbetssätt och 

arbetsform och därför har två teman på arbetssätt valts ut som ram för att kunna avgränsa 
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analysen i denna studie. Dessa arbetssätt kan man kalla procedurella och kreativa och utgår 

från Lithners beskrivningar av matematiska resonemang (Liljekvist, 2014). 

3.3.1 Procedurellt arbetssätt 

I svensk skola har det historiskt sett varit övervägande procedurellt lärande i 

matematikundervisning. Det innebär att eleverna lär sig ett givet mönster, en given procedur 

som de sedan imiterar när nya uppgifter presenteras. I detta arbetssätt ligger fokus på att 

eleverna ska lära sig givna regler och strategier och använda sig av dessa (Liljekvist, 2014).  

Eleverna kan antingen lära sig att memorera olika svar och formler eller genom att lära sig 

olika algoritmer och lösningsmodeller och kunna använda dessa. Om man använder denna typ 

av kunskap rätt och noggrant kommer man få rätt svar på uppgifterna (om de är utformade 

utifrån denna typ av kunskap) och blir det fel svar kan det ofta härledas till slarv (Lithner, 

2008).  Detta ligger i linje med Heiberg Solems, Alseths och Nordbergs (2011) beskrivning av 

reproduktiv praxis. Reproduktiv praxis bygger på att eleverna ska automatisera och befästa 

sina kunskaper. Detta är viktigt för att eleverna ska kunna lösa mer avancerade uppgifter. Det 

är även viktigt att eleverna ges möjlighet att träna detta så att det verkligen ”sitter i 

ryggmärgen”. Dock kan inte undervisningen enbart bygga på reproduktiv praxis då 

kursplanerna kräver att eleverna kan så mycket mer än bara mekaniskt lösa rutinuppgifter 

(Heiberg Solem, Alseth, & Nordberg, 2011).  

3.3.2 Kreativt arbetssätt 

När undervisningen bygger på att eleven för kreativa resonemang är målet enligt Lithner 

(2008) att eleven skapar nya resonemang eller återskapar gamla som varit bortglömda. 

Dessutom är det viktigt i ett kreativt resonemang att fundera över resultatets rimlighet och 

logik (Lithner, 2008). När elever upptäcker och använder nya sätt att lösa problem använder 

de en produktiv praxis. För att eleverna ska kunna använda en produktiv praxis måste de dock 

ha ett visst mått av förkunskaper innan, de ska använda de kunskaper de redan har för att 

utveckla nya strategier att lösa uppgifter och problem med. För att detta ska fungera menar 

Heiberg Solem, Alseth och Nordberg (2011) att eleverna måste ha ett gott självförtroende i 

matematik, vilket även står inskrivet i kursplanen att eleverna ska utveckla (Skolverket, 

2011b). Liljekvist (2014) menar att kreativa uppgifter kan vara att exempelvis låta elever 

förstå en formel genom resonemang och undersökningar innan den används för att göra en 

matematisk uträkning.  
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3.4 Arbetsformer i matematikundervisning 

Som tidigare nämnts så är det svårt att tydligt avgränsa vad som är arbetssätt och vad som är 

arbetsformer i matematikundervisningen. I tidigare avsnitt har två teman av arbetssätt 

presenterats, i detta avsnitt kommer olika arbetsformer beskrivas för att läsaren lättare ska 

kunna följa resultat och diskussion senare i rapporten. De arbetsformer som valts ut är de som 

författaren kommit i kontakt med under praktikperioder och vikariat. Arbetsformerna flyter 

dock ofta ihop och vissa kan även ses som arbetssätt, dessutom är flera av arbetsformerna 

lämpliga att kombinera vilket även framkommer nedan.  

3.4.1 Enskilt arbete i lärobok 

Den arbetsform som är vanligast i svensk matematikundervisning är och har under en längre 

tid varit enskilt arbete i lärobok. Läroboken har en tydlig plats i den svenska 

matematikundervisningen och många anser att det är läroboken som är själva undervisningen. 

Enskilt arbete i läroboken är så fast förankrat i undervisningen att både elever, 

vårdnadshavare och kollegor förväntar sig att den ska vara en del i undervisningen och det 

kan därför vara svårt att helt ta bort den från undervisningen (Johansson, 2006).  

Vid det enskilda arbetet sitter eleverna ofta tysta och arbetar i sin lärobok, ofta med samma 

sidor utan individualisering. Ofta upprepas samma typ av uppgifter många gånger utan någon 

egentlig eftertanke (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011c; Skolinspektionen, 2009). 

Johansson (2006) menar dock att man inte helt ska se läroboken på ett negativt sätt och att 

man istället kan se läroboken som en bra stomme, en ram för undervisningen. En bra lärare 

som använder en sämre lärobok är bättre än en bra lärobok som används av en lärare som inte 

har förmågan och kunskapen att utnyttja lärobokens fulla potential. Men en bra lärobok kan 

ge många bra uppgifter och blir på så sätt tidsbesparande i planeringen av undervisningen. Att 

skapa egna uppgifter till eleverna bara för att man inte vill använda en lärobok ger inte en 

effektiv undervisning och den tiden man sparar kan läggas på annan planering (Johansson, 

2006).  

Denna arbetsform visar sig många gånger överensstämma med reproduktiv praxis och 

stämmer därför oftast bäst in under procedurellt arbetssätt. 

3.4.2 Laborationer 

Laborationer är en arbetsform där eleverna använder konkret material för att utveckla sitt 

abstrakta tänkande. Det handlar om att ge möjlighet till att använda fler sinnen. Skolverket 

(2011a) beskriver laborationer som en form att lära sig olika sätt att förstå matematiken och 
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på så sätt fördjupa förståelsen. Laborationen i sig inte är det viktiga utan att det är målet med 

undervisningen, det man vill att eleverna ska lära sig av själva laborationen, som ska vara det 

man lägger fokus på (Skolverket, 2011a). Konkret matematik är en koppling mellan det 

abstrakta och det verkliga, det vi kan uppfatta med våra sinnen. Att man genom att använda 

konkret material per automatik ger eleverna en möjlighet att förstå matematiken på ett djupare 

plan. Men Skolverket (2011a) menar att en sådan koppling inte kan ske automatiskt utan det 

är återigen läraren som är den viktiga kopplingen däremellan. Detta är något som Rystedt och 

Trygg (2010) även tar upp, elever som genom handledning lär sig att se kopplingen mellan 

det konkreta i laborationer och symbolspråk har visat sig få djupare förståelse för matematik. 

De tar även upp att man kan se matematikutveckling i tre steg där man börjar laborera med 

konkret material för att sedan gå vidare med verbala förklaringar och bilder för att slutligen 

övergå helt till symboler. Vissa elever kan ha en god symbolisk förståelse tidigt men det kan 

ändå vara en risk att hoppa över de två stegen då de kan ge en trygghet och strategi om 

problem uppstår med symbolerna (Rystedt & Trygg, 2010).  

Beroende på vad syftet är med laborationerna så kan de kopplas både till kreativt och 

procedurellt arbetssätt. Om syftet är, som ovan beskrivet, att öka elevernas förståelse för 

matematik genom att koppla det konkreta till det praktiska så är det övervägande produktiv 

praxis.  

3.4.3 Problemlösning 

Ett problem i matematisk bemärkelse är en matematisk uppgift som är svår att lösa och som 

kräver mycket tankeverksamhet (Lithner, 2008). 

Problemlösning som arbetsform kan ses ur tre olika synsätt; undervisning för- om- och genom 

problemlösning (Riesbeck, 2000). Där undervisning för problemlösning är kopplat till 

procedurellt arbetssätt, eleverna lär sig olika strategier och arbetsgångar för att lösa givna 

problem. Undervisning om problemlösning liknar det föregående men här lägger man till att 

eleverna ska förstå vad de gör, kunna förklara det samt att de till viss del ska kunna utvärdera 

sitt resultat. När undervisning sker genom problemlösning använder eleven problemlösningen 

för att förstå sin omvärld, eleven konstruerar sin egen kunskap (Riesbeck, 2000). Genom att 

låta eleverna arbeta genom problemlösning får de använda en produktiv praxis och denna typ 

av problemlösning kan därför kopplas till kreativt arbetssätt. 

I läroplanen står att eleverna ska utveckla sin förmåga att inte bara lösa problem utan även att 

värdera de metoder de använder för att lösa problemen, vilket kräver mer än att eleverna 
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klarar av att lösa uppgifter som mer liknar rutinuppgifter med ett färdigt lösningsförslag givet 

av läraren. Eleverna behöver lära sig att tänka kritiskt och för att kunna göra det måste de ges 

chansen att tänka och arbeta mer fritt (Backlund & Backlund, 1999). Tyvärr så fungerar 

problemlösning ofta inte så utan eleverna får en färdig lösning eller en färdig metod av läraren 

vilket gör att de blir oförberedda och osäkra på nya problem som de är ovana vid. För att 

eleverna ska få ut det mesta av undervisningen av problemlösning bör eleverna ges möjlighet 

att tänka fritt, gärna tillsammans i par eller grupp och utforska olika metoder. Fokus vid 

problemlösning ska inte enbart ligga på att hitta en lösning, svaret, utan fokus ska ligga lika 

mycket på att hitta en metod att lösa problemet (Ahmady & Matic, 2014).  

Beroende på hur problemlösning som arbetssätt presenteras för eleverna kan det kopplas både 

till procedurellt och kreativt arbetssätt.  

3.4.4 Matematikdiskussioner 

Att arbeta med matematikdiskussioner är något som kan genomföras på flera sätt, i par eller i 

grupp, vid laborationer eller vid problemlösning. Det går dock inte att genomföra enskilt av 

förklarliga skäl. 

Som tidigare tagits upp så är ett av de långsiktiga målen i läroplanen att eleverna ska utveckla 

sin förmåga att följa och föra resonemang om matematik, och ett annat mål är att de ska 

kunna samtala om matematik (Skolverket, 2011b). Dessutom är just samtal och samarbete 

mellan eleverna en av de viktigaste grundstenarna i Vygotskijs sociokulturella tradition. 

Vygotskij menar att man lär sig i interaktion med andra människor och när man blir utmanad 

precis lagom mycket (Säljö, 2010). Att lärare ställer frågor för att uppmuntra till samtal är 

enligt Pettersson (2011) viktigt för att eleverna ska kunna utveckla sin förmåga att föra 

matematiska resonemang.   

Eleverna kan prata matematik och diskutera både i par och i större grupper och detta är enligt 

Salomonsson (2011) något som kan hjälpa eleverna att sätta ord på sina tankar vid exempelvis 

problemlösning. Speciellt yngre elever kan ha svårt att kombinera räknande och skrivande då 

skrivandet tar över fokus från matematiken. Matematikdiskussioner kan även hjälpa eleverna 

att lösa problem genom att lyssna på andra elever. Detta kan även ge fler strategier att lösa 

olika problem och får en djupare förståelse för matematik (Salomonsson, 2011) vilket även 

stämmer överens med Vygotskijs sociokulturella traditioner som nämnts ovan (Säljö, 2010).  
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Att prata matematik kan även vara avgörande i klassrum där flera olika språk talas. För elever 

som inte behärskar undervisningsspråket är det viktigt att de får möjlighet att använda sitt 

modersmål för att förstå matematiken. Det har visat sig att de elever som får möjlighet är de 

elever som får bäst matematikkunskaper även om deras kunskaper i undervisningsspråket 

ibland kan brista. Dock är det viktigt i sådana undervisningssituationer att läraren försäkrar 

sig om att eleverna även lär sig undervisningsspråket och de begrepp som används (Norén, 

2010).  

Målet är att ett formellt symbol- och skriftspråk kan användas av eleverna på majoritetsspråket; det 

vill säga på svenska i Sverige (Norén, 2010, s. 46).   

Matematikdiskussioner gör att eleverna får använda ett kreativt arbetssätt, använda en 

produktiv praxis och genom de kunskaper de redan har kan de skapa ny kunskap tillsammans 

med andra.   

3.4.5 Färdighetsträning 

Laborationer och konkret material som nämnts tidigare används även vid färdighetsträning till 

exempel genom spel och digitala program. Det är viktigt vid den typen av färdighetsträning 

att syftet med aktiviteterna är noga genomtänkta, annars finns det en risk att aktiviteterna bara 

blir en paus från den andra undervisningen och att eleverna inte tränas i färdigheten utan bara 

sysselsätts. Aktiviteten måste vara anpassad så att den tränar det som är tänkt men även så att 

arbetsminnet kan föra över färdigheterna till långtidsminnet. Målet med färdighetsträning är 

att eleverna ska bli så säkra på matematiken att själva räknandet går av sig själv utan att de 

behöver lägga extra energi på det vid svårare uppgifter som till exempel problemlösning 

(Skolverket, 2011a). Färdighetsträning är inte en arbetsform i sig utan flera av de olika 

arbetsformerna ovan kan användas till detta, där kanske enskilt arbete i lärobok är ett av de 

historiskt vanligaste. Det är trots allt en stor del av undervisningen och därför nämns detta 

som ett eget stycke.  

Färdighetsträning går som ovan skrivet ut på att träna själva räknandet och är därför en 

arbetsform av reproduktiv praxis som passar bäst under procedurellt arbetssätt. 

3.4.6 Relation mellan arbetssätt och arbetsformer 

För att ge en överblick av de olika arbetsformernas koppling till de två arbetssätten 

procedurellt och kreativt samt till reproduktiv och produktiv praxis visas nedan en bild (Bild 

1) av ett förenklat tvådimensionellt koordinatsystem där procedurellt respektive kreativt 
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arbetssätt utgör ena axeln och produktiv respektive reproduktiv praxis den andra. I detta 

koordinatsystem har de olika arbetssätten placerats in utifrån vad litteraturen ovan beskrivit.  

 

Bild 1 

3.5 Sammanfattning 

Trots att det visat sig att elever får djupare och bättre matematikkunskaper genom kreativ eller 

varierad undervisning består matematiklektionerna i svensk skola till stor del av enskild 

räkning i lärobok. Målen i de svenska styrdokumenten kräver dock att eleverna undervisas på 

ett sådant sätt som enskilt arbete i lärobok oftast inte kan tillfredsställa.  Syftet med denna 

uppsats är att undersöka vilka arbetssätt och arbetsformer som några lärare för årskurs 1-3 

väljer att använda i matematikundervisningen, vad som gör att de valt de arbetssätt och 

arbetsformer de valt samt om dessa val förändrats de senaste åren och därför har två arbetssätt 

presenterats, procedurellt och kreativt. Inom de olika arbetssätten kan olika arbetsformer 

användas, enskilt arbete i lärobok, laborationer, problemlösning, matematikdiskussioner samt 

färdighetsträning. Att de olika arbetssätten och arbetsformerna har beskrivits ovan är viktigt 

för att en analys av data i studien ska kunna vara möjlig.  
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4. Metod 

I denna undersökning har ett antal kvalitativa intervjuer genomförts. Kvalitativa intervjuer har 

valts för att ge en djupare förståelse för hur olika lärare tänker angående val av arbetssätt i 

matematikundervisningen, deras motiv till dessa val samt om deras inställning till och val av 

arbetssätt förändrats de senaste åren.  

4.1 Kvalitativ intervju 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka arbetssätt och arbetsformer som några lärare 

använder och varför de valt just dessa. För att undersöka detta valdes kvalitativa intervjuer av 

semistrukturerad karaktär (Bryman, 2011). Anledningen till att kvalitativa intervjuer valdes 

var för att lärarnas egna tankar skulle vara det centrala i undersökningen. Det ska under 

intervjuns gång finnas möjlighet att fördjupa intressanta ämnen som kommer upp och 

intervjuns karaktär ska därför inte vara begränsande. För att kunna genomföra dessa intervjuer 

på ett bra sätt har dock en intervjuguide tagits fram för att ändå säkerställa att syftet med 

undersökningen uppnås (se Bilaga 1). Intervjuguiden utformades med rapportens 

frågeställningar som teman och under dessa teman finns stödfrågor att ta till om samtalet 

avstannar. Förutom stödfrågor ger en semistrukturerad kvalitativ intervju med intervjuguide 

utrymme för intervjuaren att ställa följdfrågor dels för fördjupning men även för att förtydliga 

respondenternas svar (Bryman, 2011). 

4.2 Urval 

I denna studie har urvalet varit sex lärare med lång yrkeserfarenhet. Dessa lärare är 

verksamma i den kommun författaren själv bor i samt i en närliggande kommun. Detta är ett 

bekvämlighetsurval och de nackdelar som Bryman (2011) tar upp såsom att det är omöjligt att 

utifrån dessa resultat generalisera är något författaren är medveten om. Denna studie är dock 

inte av den art att det är nödvändigt med en generalisering och det är heller inte syftet med 

studien. Anledningen till att bekvämlighetsurval valts samt den valda storleken på urvalet är 

den tidsbegränsning som finns samt bristen på ekonomiska medel.  

Inför intervjuerna kontaktades lärare som författaren sedan tidigare känner till. Från början 

var meningen att fem lärare skulle intervjuas. Två av lärarna är verksamma på den skola där 

den verksamhetsförlagda utbildningen genomförts och dessa tillfrågades under författarens 

praktikperiod. En lärare är verksam på en skola där författaren tidigare genomfört 

verksamhetsförlagd utbildning. Dessutom kontaktades två lärare som författaren inte har 

kommit i kontakt med genom utbildningen, där den ena av dessa är verksam i en annan 
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närliggande kommun. Fyra av dessa fem lärare tackade genast ja till att medverka i studien 

medan den femte var något tveksam till om hon skulle hinna. Därför kontaktades rektor på en 

annan skola med frågan om det fanns någon lärare där som kunde tänka sig att ställa upp. 

Rektor frågade fyra lärare och en av dem tackade ja till att medverka. Därefter tackade även 

den femte läraren ja varpå intervjun innefattade sex lärare.  

De utvalda lärarna i studien är alla verksamma inom matematikundervisning men har arbetat 

olika länge och har olika ingång i yrket. De sex lärarna är behöriga att undervisa i matematik 

och fem av sex arbetar uteslutande som klasslärare. Samtliga är kvinnor och skolorna de 

arbetar på är kommunala skolor i mindre svenska kommuner.  

Lärare 1, L1, började arbeta som förskolelärare och valde senare att vidareutbilda sig till 

tidigarelärare efter att hon fått en förskoleklass. Hon har arbetat som klasslärare i drygt 10 år 

och har just nu en årskurs 1. Hon ser sin nuvarande klass som en homogen grupp med 

stabilsammansättning där alla kan samarbeta med alla. Storleken på klassen är strax över 15 

elever och på skolan i sin helhet finns ca 200 elever från årskurs Fk-6.   

Lärare 2, L2, har arbetat som lärare i lågstadiet i 22 år och har en gedigen erfarenhet av yrket. 

Hennes nuvarande klass är en årskurs 2 som är en stabil grupp där alla kan samarbeta men 

med många elever med svenska som andraspråk. Denna grupp är den största i denna studie 

med 25 elever. Skolan som L2 arbetar på är stor med tre till fyra parallellklasser från årskurs 

Fk-9. 

Lärare 3, L3, började även hon som förskolelärare men vidareutbildade sig till tidigarelärare 

och har nu arbetat som lärare i 10 år. Hon har främst haft årkurs 3 och 4 men är just nu 

klasslärare i en årskurs 1. Den klass hon nu har är stor med drygt 20 elever, har många elever i 

behov av särskilt stöd samt många elever med svenska som andraspråk. Gruppen har ännu 

inte funnit sina roller och många konflikter försvårar ibland samarbete mellan eleverna. L3 

arbetar på samma skola som L2. 

Lärare 4, L4, är den lärare som arbetat längst som lärare. Hon är utbildad lågstadielärare och 

har arbetat i 37 år. Hon är klasslärare i en årskurs 1 och gruppen är liten med under 15 elever, 

eleverna är jämbördiga i sin utveckling och samarbetet mellan eleverna fungerar bra. Skolan 

som L4 arbetar på är en mindre skola med drygt 100 elever från årskurs Fk-6. 

Lärare 5, L5, är den lärare som till viss del kan ses som ämneslärare. Hon är klasslärare men 

har matematikundervisningen i andra klasser. Hon har arbetat som lärare i 8 år och innan dess 
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arbetade hon som förskolelärare. Klassen hon är klasslärare i är en årskurs 2 med under 15 

elever och det är en homogen grupp utan direkta svårigheter. Dessutom undervisar hon i en 

årskurs 1 med liknande gruppsammansättning. L5 arbetar på en byskola med drygt 90 elever 

totalt i årskurs Fk-6 

Lärare 6, L6, har arbetat som lärare i 17 år, 5 år i årskurserna 1-3. Är nu klasslärare i en 

årskurs 2 och gruppen är relativt stor med drygt 20 elever och det finns elever med svenska 

som andraspråk och nyanlända asylsökande elever. På grund av att skolan tar emot 

asylsökande elever varierar gruppens storlek och sammansättning under läsåret. Dock tar inte 

L6 upp detta som ett problem. Skolan liknar den skola som L2 och L3 arbetar på i fråga om 

storlek.  

4.3 Validitet och reliabilitet 

För att denna studie ska hålla en hög kvalitet krävs att vissa kriterier uppnås för att bedöma 

studiens validitet och reliabilitet. Dessa kriterier kan dock vara svåra att uppnå i en kvalitativ 

studie och därför har alternativa begrepp använts i denna rapport, tillförlitlighet. I studien har 

tillförlitlighet uppnåtts genom att etiska aspekter noga beaktats (trovärdighet), den sociala 

kontexten har beskrivits både på skolnivå, gruppnivå och individnivå för de aktuella lärarna 

(överförbarhet). Vidare har ett kritiskt förhållningssätt följt studien från frågeställningar, 

genom val av metod och genomförande av intervjuer till analys och diskussion (pålitlighet). 

För att studien ska uppnå så hög tillförlitlighet som möjligt har även intervjuaren varit noga 

med att inte medvetet påverka respondenternas svar eller lägga egna värderingar i analysen 

(möjlighet att styrka och konfirmera). Genom att använda citat från intervjuerna i empirin har 

tillförlitligheten i studien höjs ytterligare. Slutligen har de begrepp som används i analysen av 

empirin noga beskrivits i forsknings- och litteraturgenomgången för att öka tillförlitligheten i 

och kvalitén av studien.  

För att uppnå så hög tillförlitlighet som möjligt rekommenderas dock triangulering vilket 

innebär att flera olika metoder används i studien (Bryman, 2011). Detta har dock varit svårt 

att genomföra på grund av begränsning av tid och resurser även om det från början planerades 

för en websurvey.  

4.4 Datainsamling och databearbetning 

Intervjuerna gjordes enskilt med en lärare i taget och spelades in med mobiltelefon. Fem av de 

sex intervjuerna genomfördes i lärarnas egna klassrum och den sjätte på en för den aktuella 

läraren välkänd och trygg plats. Anledningen till att en annan plats valdes i den sjätte 
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intervjun var tidsbrist och att lärare och intervjuare ändå skulle träffas på denna plats av annan 

orsak. 

Lärarna gavs fritt utrymme att berätta om sin undervisning och intervjuarens roll var av 

relativt tillbakahållen art, däremot ställds vid behov följdfrågor samt en del av de stödfrågor 

som finns i intervjuguiden. Flexibiliteten under intervjun var stor och vid flera tillfällen 

följdes inte ordningen i intervjuguiden då lärarna själva kom in på teman som gav 

fördjupande information. Dock kontrollerades att alla delar i intervjuguiden behandlades. 

Intervjuerna tog olika lång tid, från 12-29 minuter där typvärdet var ca 12 minuter. I de 

intervjuer som tog längre tid var lärarna mer benägna att berätta och de krävde inte lika 

många stödfrågor. Dessa intervjuer var även de två sista som genomfördes. Under hela 

intervjuernas gång återkopplade intervjuaren till respondenterna för att säkerställa att svaren 

uppfattats på rätt sätt och således upprätt en så korrekt tolkning som möjligt av svaren.  

Det inspelade materialet transkriberades sedan och avidentifierades. Bryman (2011) menar att 

detta är ett mycket bra sätt att samla och dokumentera data. Det gör att man lättare kan 

analysera den data som samlats in samt att det dessutom kan fungera som en garanti och 

kontroll av att data är behandlad korrekt och inte färgad av intervjuarens värderingar och 

åsikter (Bryman, 2011). Inspelningarna lyssnades igenom flera gånger för att säkerställa att 

transkriberingen gjorts korrekt och att inga felskrivningar gjorts på grund av slarv eller 

trötthet.  

Det transkriberade materialet delades sedan upp utifrån de olika frågeställningarna; val av 

arbetssätt, argument till valen samt inställning till matematik. Detta för att det skulle bli 

enklare att jämföra de olika respondenternas svar. Därefter grupperades svaren för att kunna 

visa likheter och skillnader utifrån de arbetssätt och arbetsformer som presenterats i 

litteraturgenomgången. Detta sätt att tematiskt analysera data är enligt Bryman (2011) det som 

är vanligast förekommande vid kvalitativa intervjuer. 

4.5 Etiska aspekter 

I all forskning som innefattar människor måste vissa avväganden göras. Forskaren måste väga 

å ena sidan forskningskravet, dvs. kravet från samhället att detta utvecklas och förbättras, å 

andra sidan individsskyddskravet, dvs. det krav som skyddar samhällets invånare från att 

känsliga uppgifter om deras privatliv kommer obehöriga till hands. Denna avvägning blir mer 

eller mindre komplicerad beroende på hur känsliga frågor som tas upp i forskningen. För att 

individsskyddskravet ska uppfyllas i så hög grad som möjligt finns fyra huvudkrav; 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

I denna studie undersöktes vilka arbetssätt lärare använder i sin matematikundervisning i 

årskurserna 1-3 genom kvalitativa intervjuer och innan dessa påbörjades lämnades ett 

samtyckesformulär (bilaga 2) till respondenterna. Dessutom lämnades en 

forskningspersoninformation (bilaga 3) i god tid innan intervjuerna genomfördes så att 

respondenten i god tid hann läsa igenom och ta ställning till deltagande eller inte. På detta sätt 

uppnåddes både informationskravet och samtyckeskravet innan intervjuerna påbörjades, 

respondenterna fick information om undersöknings syfte och deras roll i denna. För att uppnå 

konfidentialitetskravet har respondenterna avidentifierats i rapporteringen av resultatet så att 

deras identitet inte kan röjas. Däremot finns en beskrivning av respondenternas 

arbetsuppgifter, erfarenhet i yrket samt beskrivning av den berörda skolan för att det ska 

finnas ett så omfattande underlag som möjligt för den slutliga analysen av undersökningen. 

Trots att denna undersökning inte är av känsligare karaktär är det ändå viktigt att 

respondenterna kan känna sig säkra på att den slutliga rapporten inte kan påverka deras 

situation negativt ur något perspektiv.  

Det sista kravet som måste uppnås är nyttjandekravet vilket innebär att de uppgifter som 

framkommit i denna undersökning inte får användas i kommersiella syften. Utifrån 

frågeställningarna i denna studie borde denna undersökning inte vara särskilt intressant ur ett 

kommersiellt perspektiv så därför bör inte uppgifterna som framkommit riskeras att använda 

av andra. Däremot skulle resultat i denna undersökning kunna påverka respondenternas 

arbetssituation om det skulle framkomma känsliga uppgifter om arbetsplatsen. Detta 

förhindras genom avidentifieringen av både respondent och arbetsplats.  

Då denna undersökning inte är av särskild känslig natur borde ovanstående åtgärder 

säkerställa individskyddet. Hade studien innefattat minderåriga personer eller haft en mer 

känslig frågeställning så hade kraven varit högre och fler åtgärder nödvändiga för att uppnå 

ett säkert individskydd.  
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5. Resultat och analys 

Vid redovisningen av denna studie har jag valt att tematisera lärarnas svar utifrån rapportens 

frågeställningar och dessutom har jag valt att kategorisera svaren på frågan om val av 

arbetssätt och arbetsformer i de olika arbetssätt och arbetsformer som presenteras i 

forsknings- och litteraturgenomgången. För att tydliggöra lärarnas svar har jag valt att citera 

de mest centrala svaren och i dessa citat har jag använt kursiv stil för att markera lärarnas 

betoning. 

5.1 Val av arbetssätt och arbetsformer 

Den första frågeställningen i denna rapport är: Vilka arbetssätt och arbetsformer väljer lärare 

att använda i matematikundervisningen i årskurserna 1-3? Det är kanske även den största 

frågan i studien och därför har bild, diagram och underrubriker använts för att tydliggöra 

resultatet. Under intervjuerna fokuserade lärarna mest på de olika arbetsformer de använder i 

undervisningen och därför kommer dessa att presenteras mer detaljerat än arbetssätten.  

Under de följande underrubrikerna presenteras studiens resultat gällande arbetsformer 

indelade utifrån de i 3.4 presenterade arbetsformerna: enskilt arbete i lärobok, laborationer, 

problemlösning, matematikdiskussioner, färdighetsträning.  

5.1.1 Arbetssätt 

För att redovisa arbetssätten visas nedan en bild (Bild 2), liknande Bild 1som visades under 

3.4.6, av ett förenklat tvådimensionellt koordinatsystem där procedurellt respektive kreativt 

arbetssätt utgör ena axeln och produktiv respektive reproduktiv praxis den andra. I detta 

koordinatsystem har de olika lärarna placerats in utifrån resultatet av intervjuerna, detta för att 

enklare kunna se hur deras val av arbetssätt placerar dem i relation med varandra. Placeringen 

av lärarna är endast en uppskattning och inte exakt. 
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Bild 2 

 

 

5.1.2 Enskilt arbete i lärobok 

Två av lärarna i studien använder enskilt arbete i lärobok i stor utsträckning där L2 är den som 

säger sig använda denna arbetsform mest. Hennes matematikundervisning bygger till stor del 

på läroboken och eleverna får ett antal sidor att räkna, i stort sett räknas läroboken från pärm 

till pärm med undantag från vissa uppgifter och svagare elever behöver inte göra de mest 

avancerade utmaningarna. De elever som hinner klart får andra uppgifter eller kan välja att 

istället hjälpa sina kamrater. Elever som behöver extra stöd får hjälp av en resurs några 

timmar i veckan. Även L6 anser sig använda läroboken mycket i undervisningen och hon 

uppskattar att hon använder enskilt arbete ca 50 % av lektionstiden. Dock hade hon en 

uppfattning om att hon använde denna arbetsform mer men under intervjuns gång upptäckte 

hon att undervisningen var mer varierad än hon först trodde.   

Två av lärarna, L3 och L4, uppger att de använder läroboken mest för färdighetsträning och 

L3 säger att hon till och med undviker läroboken till de yngre åldrarna. Däremot arbetar de 

lite olika med läroboken när den väl används. L4 väljer ut sidor eleverna ska räkna och stora 

delar av boken används inte alls. Detta urval är dessutom individualiserat utifrån vilka 

förmågor eleverna behöver träna. L3 låter alla elever arbeta med samma sidor och de räknar i 
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stort sett från pärm till pärm, trots detta säger hon att hon undviker enskilt arbete i lärobok för 

de yngre åldrarna då hon anser att den arbetsformen inte gagnar elevernas 

kunskapsutveckling.  

De två lärare som använder sig minst av enskilt arbete i lärobok är L5 och L1 där L1 menar 

att hon inte använder det alls. Trots att L1 menar att de inte arbetar enskilt i lärobok så säger 

hon samtidigt att de använder häften från materialet där de just arbetar enskilt.  L5 säger att 

hennes elever mest har läroboken som en träningsbok eller som extrabok när det finns tid över 

och oftast får eleverna då be om att använda den. Hon tycker att läroboken i och med detta 

blivit en onödig kostnad men förklarar inte vidare varför hon ändå har dessa i klassrummet. 

5.1.3 Laborationer 

I denna studie har framkommit att laborationer ofta används för att förtydliga olika 

matematiska begrepp genom konkret material. Detta stämmer väl överens med L2, L3, L4 

samt L6. L6 menar dessutom att hon använder laborationer mycket oftare i årskurs 1 än i de 

senare årskurserna. Hon menar att man i årskurs 1 i stort sett kan klara sig utan lärobok och 

enbart fokusera på laborationer och samtal samt lekar och spel. 

L5 använder sig i stort sett uteslutande av laborationer och matematikdiskussioner. Hon 

menar dock att materialet man använder vid laborationer inte behöver vara så märkvärdigt 

utan att till exempel enkla klossar räcker långt. Hon gör gärna själv eget konkret material till 

eleverna att använda vid laborationer. L1, som även hon genomgående använder laborationer 

och matematikdiskussioner, använder å andra sidan ett färdigt material som är i det stora hela 

komplett, enligt henne. Till detta material ingår träningshäften och ett stort utbud konkret 

material för laborationer och spel. Materialet är tydligt uppdelat på talområden och strukturen 

har en tydlig arbetsgång. Lärarhandledningen som medföljer ger läraren många tips på hur 

man kan arbeta laborativt med det konkreta materialet men även hur man kan prata 

matematik. 

L4 använder mycket konkret material i sin undervisning på flera olika sätt. Hon har en 

övertygelse att unga elever måste få använda många olika uttryckssätt i början av 

matematikinlärningen, och framför allt arbeta praktiskt. ”Från grunden måste man bygga så 

man har det i händerna för att få in det i huvet, tycker jag, så man verkligen ska förstå det man 

gör” (L4, 27/4-15).  
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Hon menar att det symboliska matematikarbetet får komma senare men varnar även för att 

övergången från det konkreta till det symboliska kan vara svår. Denna uppfattning delas av L3 

som genom erfarenhet av att arbeta i årkurserna 3 och 4 sett att elever som inte fått denna 

grund får problem med de mer avancerade uppgifterna längre upp i årskurserna. 

De lärare som säger sig använda laborationer i låg grad låter å andra sidan elever som behöver 

det få använda konkret material vid det enskilda arbetet i lärobok. Detta är inte något som de 

andra lärarna tar upp att de gör men då deras arbetssätt är mer kreativa i sin helhet kanske 

eleverna inte är i lika stort behov av detta.  

Och försöka hitta dom som behöver det konkreta just för det här, och det är ju svårt, det är ju 

många barn och så här, men att man försöker hitta dom som behöver det konkreta och låter dom 

få det för om dom inte får det så har dom ju jättesvårt att komma vidare. (L6, 11/5-15) 

5.1.4 Problemlösning 

Endast tre av lärarna säger sig använda problemlösning som en arbetsform i undervisningen. 

Lärarna beskriver denna arbetsform som att eleverna lär sig genom problemlösning, 

uppgifterna är av undersökande karaktär där ingen given lösning finns. Dessa tre lärare har 

alla deltagit i matematiklyftet och berättar mycket om det de arbetat med vid och mellan dessa 

träffar. Deras fokus på träffarna har varit just problemlösning och därför har de praktiserat 

detta i sin undervisning. I problemlösningen använder de ofta EPA, enskilt – par – alla, som är 

ett sätt att få eleverna att tänka själva samt att lyssna på andra och ta till sig deras lösningar 

och strategier. L6 berättar dessutom att hon brukar fråga eleverna om de skulle göra på annat 

sätt nästa gång och om de vill ”knycka” en lösning från någon av de andra. 

Och då kan man ju liksom få upp fina lösningar. Och då kan man ju undra, om du skulle göra 

om det här, skulle du vilja knycka nåns lösning som ni tycker är extra bra? (L6, 11/5-15) 

Detta är även något L4 tar upp och hon menar att det är viktigt att eleverna får möjlighet att 

”byta upp sig i metoder” (L4, 27/4-15). Även L2 säger sig använda sig av EPA vid 

avancerade uppgifter som till exempel problemlösning, dock ger hon inte uttryck för att 

använda problemlösning i någon större utsträckning utan det handlar då mer om svårare 

uppgifter av problemlösningskaraktär i läroboken. 

5.1.5 Matematikdiskussioner 

Vid mer avancerade uppgifter låter ibland L2 eleverna förklara för varandra för att de ska få 

fler strategier och sätt att tänka på. Detta sker då oftast med hjälp av smartboard. Även L6 
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använder diskussioner för att eleverna ska lära sig att sätta ord på sina tankar och hon har i 

stort sett varje lektion genomgång vid tavlan. Matematiksamtal och diskussioner är även 

något som L4 använder förutom att hon även använder laborationer och undervisning vid 

tavlan för att eleverna ska utveckla och fördjupa sin taluppfattning, förståelse och de strategier 

som behövs vid olika matematiska uppgifter. Detta menar hon är extra viktigt de första 

skolåren. Utifrån resultaten i denna studie verkar det som att L1 den som använder 

matematikdiskussioner mest. L1 beskriver att hon och eleverna pratar väldigt mycket 

matematik på lektionerna och att de använder mini-whiteboards regelbundet och ofta för att 

kontrollera att alla ”är med på tåget”. Vidare berättar L1 att de diskuterar mycket om hur man 

kan lösa olika problem. Eleverna har fått lära sig att även om man har fel svar så kan man ha 

en vettig förklaring och L1 frågar därför ofta ”hur tänkte du nu?”. L1 uppfattar det som att 

den största delen av undervisningen består av ”matteprat” med inslag av laborationer med 

konkret material.  

Vi har mycket diskussioner, och det tror jag också kommit med det här Matematiklyftet, man 

pratar matte och vi har blivit mycket mer medvetna om det här med att man ställer frågor till 

barnet; hur tänkte du nu? Och hur tänkte DU? Och även om de ibland ger fel svar, men kan ändå 

ge en vettig förklaring på att det blev fel och det ger många bra diskussioner. Vi har mycket 

matteprat, mycket mer än jag sett tidigare. (L1, 23/4-15) 

Detta sätt att arbeta stämmer bra överens med L5. Även hon menar att hennes lektioner till 

största del består av matematikdiskussioner och laborationer och hon beskriver sitt klassrum 

som att det ”kokar” när eleverna arbetar på detta sätt och att det inspirerar henne att fortsätta 

utveckla undervisningen och sig själv som lärare.  

Trots att L2 undervisning till största del består av enskilt arbete i lärobok så menar hon ändå 

att hennes matematiklektioner ändå inte är tysta. Hon uppmanar snarare eleverna att ta hjälp 

av varandra och diskutera när problem uppstår. Även L4 tar upp detta och hänvisar då till 

Vygotskijs teorier om lärande i samspel med andra i liknande utvecklingsfas.  

5.1.6 Färdighetsträning 

När det gäller färdighetsträningen så berättar L5 att hon ibland använder läroboken eller andra 

arbetsblad men att hon oftast försöker smyga in den mekaniska träningen i mer kreativa 

arbetssätt som problemlösning och laborationer samt i olika grupparbetessituationer. L1 å 

andra sidan låter eleverna använda surfplattor och datorer till största delen för sin 
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färdighetsträning, men samtidigt används de häften som medföljer det undervisningsmaterial 

som de använder på skolan för färdighetsträning. 

Även L3 och L4 säger sig använda enskilt arbete i lärobok för färdighetsträning. Däremot 

arbetar de lite olika med läroboken när den väl används. L4 väljer ut sidor eleverna ska räkna 

och stora delar av boken används inte alls. Detta urval är dessutom individualiserat utifrån 

vilka förmågor eleverna behöver träna. L3 låter däremot alla elever arbeta med samma sidor 

och de räknar i stort sett från pärm till pärm. 

Den lärare som tagit färdighetsträningen ett steg längre är L6. I stort sett all färdighetsträning i 

hennes undervisning sker enskilt i lärobok. Hon menar att taluppfattningen måste sitta 

ordentligt för att eleverna ska kunna gå vidare i sin matematikutveckling och ser helst att 

eleverna arbetar med färdighetsträning en liten stund varje dag likt den lästräning man ofta 

använder i läsinlärningen. Detta är så pass viktigt enligt L6 att hon har krav på hur mycket 

eleverna ska räkna en viss lektion och hon accepterar inte att de inte blir klara. Dock är dessa 

krav baserade på den aktuella elevens utvecklingsnivå och således individualiserad. 

5.1.7 Andra arbetsformer 

All information som framkom i denna studie har inte gått att tematisera under de arbetsformer 

som presenterats i kap 3.4. Dock anser jag att är viktiga att redovisa lärarnas berättelser för att 

på ett djupare plan kunna visa på dessa lärares tankar om val av arbetssätt och arbetsformer i 

undervisning i matematik. 

Både L1 och L5 har arbetsformer som skiljer sig ganska mycket från den allmänna bilden av 

hur matematiklektioner är. L1 använder ett färdigt material som de följer noga men 

arbetsformerna inom detta material har ändå gått att placera in under de olika rubrikerna ovan.  

L5 arbetar lite annorlunda och hennes lektioner börjar nästan alltid med en genomgång där 

lektionen presenteras och där L5 förklarar vad man har för användning av det som ska gås 

igenom. Hon är noga med att lektionerna ska genomsyras av ”lite gammalt, lite nytt” för att 

eleverna ska ha ”krokar” att hänga upp kunskaperna på.  

Det som jag väljer att lägga mitt fokus på det är ju framförallt att med det som jag lärde mig 

som förskolelärare ska jag säga och det är att lite gammalt, lite nytt, att man inte har för bråttom 

med yngre barnen, utan att man grundar sig på nånting som dom faktiskt klarar av, och sen tar 

man steget ut till en liten utmaning. (L5, 4/5-15) 
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Vidare tycker hon att det är viktigt att man visar hur eleverna kan använda det de lär sig i 

vardagen och att man hela tiden måste visa olika jämförelseproblem för att eleverna ska lära 

sig att generalisera. Hon försöker hela tiden arbeta på ett kreativt sätt med många olika 

arbetsformer med produktiv praxis för att behålla elevernas intresse.  

Lärare L3 har många elever i sin klass som har svenska som andraspråk och flera av dem är 

relativt nyanlända. Hon menar därför att hon har andra utmaningar i valet av arbetsformer och 

arbetssätt än de som har mer homogena grupper sett till modersmål och etnicitet. Dessa elever 

har många gånger svårt att förstå vad som efterfrågas i böckerna och att det då hämmar deras 

utveckling i matematik, språket blir ett hinder. Därför menar hon att mer kreativ matematik 

med exempelvis diskussioner och grupparbeten hjälper till att få alla eleverna mer delaktiga, 

samtidigt påpekar hon att man inte kan använda alltför avancerade problemlösningsuppgifter 

eller ämnesspecifika begrepp då språket blir en barriär även där.  

Enligt flera av lärarna så har klassernas storlek och sammansättning till viss del varit 

avgörande för deras val av arbetssätt och arbetsformer. Lärarna i studien menar alla att det är 

enklare att arbeta med kreativa arbetssätt om grupperna är mindre och homogena. Vad de 

menar med mindre grupper varierar men gemensamt är att det är färre än 20 elever. Trots 

detta har några av lärarna som har stora grupper med elever i både behov av särskilt stöd samt 

svenska som andraspråk försökt anamma mer kreativa arbetssätt och frångå det mer 

traditionella procedurella arbetssättet. Detta menar dessutom några av lärarna i studien är en 

förutsättning för att de elever i behov av särskilt stöd över huvud taget ska kunna ta till sig 

matematikundervisningen.  

5.2 Bakgrund till val av arbetssätt och arbetsformer 

Vid frågan om varför lärarna valt att arbeta på det sätt de gör fick de flesta tänka en stund för 

att komma på varför de gör som de gör. Gemensamt för nästan alla var att det är för att de 

anser att det är ”det bästa sättet”. 

5.2.1 Gruppsammansättning 

L2 och L3 nämnde att deras gruppsammansättningar begränsar dem i valet av arbetssätt. 

Deras klasser har en stor andel elever med svenska som andraspråk och språkbarriärerna gör 

valen av arbetssätt och arbetsformer extra svåra. L2 menar att det är en anledning till att hon 

inte kan arbeta så kreativt som hon skulle vilja. Samtidigt menar L3 att även enskilt arbete i 

läroboken kan vara en utmaning för dessa elever.   
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Och så när man har många sva-elever nu så märker man att dom förstår inte när dom frågar efter 

saker i boken, dom förstår inte och även om jag förklarar mer än en gång så är det inte säkert att 

dom förstår ändå, så språket är lite svårbegripligt för dom. (L3, 28/4-15) 

Även bristen på resurser i deras stora klasser med elever i behov av stöd av olika slag angavs 

som en begränsning. 

5.2.2 Tidsaspekt 

Den lärare som tydligast angav tidsaspekten som ett argument till val av arbetssätt och 

arbetsformer är L2. Hon menade att det är den enskilt största anledningen till att hon valt att 

arbeta som hon gör. Men även de andra lärarna nämner tidsaspekten som en begränsning i 

deras möjligheter att välja arbetssätt och arbetsformer.   

5.2.3 Erfarenhet 

Alla sex lärare nämner mer eller mindre tydligt erfarenhet som ett argument till val av 

arbetssätt och arbetsformer. L3 har genom sin erfarenhet märkt att de arbetssätt och 

arbetsformer som hon använder ter sig fungera bra, att hon dessutom tidigare bott i Italien och 

sett ett annat sätt att arbeta mer med problemlösning har vidgat hennes vyer och hon har valt 

att ta med sig en del av dessa arbetssätt till sin undervisning i Sverige. Även L4 angav sin 

erfarenhet som anledning till varför hon arbetar som hon gör. Hon menar att eftersom hon 

arbetat som lärare i 37 år så har hon använt de flesta metoder som finns och säger att hon 

anser att hon vet vad som fungerar och inte. Hennes argument till att använda den 

undervisning hon gör bygger till stor del på hennes erfarenhet där hon sett vad som verkligen 

fungerar likaväl vad som inte fungerar. Ytterligare en lärare som anger erfarenhet som 

argument är L6. Hon har sett att eleverna behöver mycket upprepning och tydlighet för att 

befästa kunskaperna och därför lägger hon stor vikt vid repetition och färdighetsträning, 

speciellt i de första årskurserna. 

5.2.4 Forskning 

Den enda lärare som anger forskning som ett argument i sig är L4. Hon menar att hon bygger 

sin undervisning på vetenskaplig grund och erfarenhet.  Hennes undervisning bygger även 

mycket på Vygotskijs teorier som hon menar är invävt i hela läroplanen.  

Ja det är blandat med vetenskaplig grund och erfarenhet, och att det måste ju bygga på den 

forskning och det här med Hattie som dragit ihop massa olika forskningar och vad som framgått 

att det faktiskt ÄR framgångsrikt att jobba som EPA i par att du lär dig av en kompis och det är 

ju det vår läroplan bygger på, Vygotskijs tankar. (L4, 29/4-15)  
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Men även L3 nämner forskning; ”Och i och med att man läser såna här rapporter och så här så 

säger ju det att dom inte har lärt sig, dom förstår inte vad dom gör” (L3, 28/4-15) 

5.2.5 Nyfikenhet 

L5 anger nyfikenhet som ett av de viktigaste skälen till hennes val av arbetssätt, hon vill hela 

tiden utvecklas och provar gärna nya arbetssätt och arbetsformer. Hennes argument förutom 

detta är att hon ser att arbetssätten och arbetsformerna fungerar, hennes elever använder 

matematiken på ett mer kreativt sätt och tankeverksamheten i klassrummet är intensiv.  

5.2.6 Skolutveckling 

Den lärare som skiljer sig mest i argumenten för val av arbetssätt är L1. Hennes argument till 

val av arbetssätt grundar sig på skolutvecklingsprojekt i den aktuella kommunen. Hon 

berättade att efter att de började med metoden att skriva sig till läsning med hjälp av iPads och 

datorer även började tänka liknande inom matematikundervisningen. Det blev som ringar på 

vattnet och synsättet har spridit sig till de andra ämnena.  

Jag kommer tillbaka lite till det här att skriva sig till läsning och använda datorer och surfplattor, 

och det låg ju lite forskning bakom det när vi började med den biten och sen har det smittat av 

sig på matten. (L1, 23/4-15) 

Även Matematiklyftet som är ett projekt för att utveckla matematikundervisningen har 

påverkat majoriteten av lärarna. Samtliga lärare utom L2 har deltagit eller deltar i detta 

projekt och de lyfter detta som ett skäl till förändring. I projektet ingår att prova nya metoder 

och uppgifter i undervisningen utifrån vad de bestämmer sig att fokusera på. Därför blir 

projektet ett argument till lärarnas val.   

5.3 Inställning till matematikundervisning 

Samtliga lärare jag intervjuat anser att deras inställning till matematikundervisning har 

förändrats under deras arbetsverksamma år. 

En av anledningarna till den förändrade inställningen till matematikundervisning menar L1 är 

att hon blivit mer säker som pedagog genom erfarenhet att hon lärt sig att plocka ut 

godbitarna ur det stora utbud av metoder och läromedel som finns. Erfarenhet är även någon 

L5 menar gjort att hon vågar prova ännu mer nytt även om hon inte tycker att hon ändrat 

inställning så mycket som de andra lärarna menar att de har. Däremot kunde hon se en väldigt 

stor förändring av ämnet sedan hennes egen skolgång. Ur det perspektivet kunde hon se en 

mer individualiserad undervisning där man samtalar mer. Just samtal är något som flera av 
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lärarna tar upp som en stor förändring i inställningen. För L2 har förändringen inneburit att 

hon numera har mer pratiga lektioner, när hon började som lärare var en tyst matematiklektion 

en bra matematiklektion. Detta menar hon är borta och idag är snarare en pratig 

matematiklektion en bra lektion. Hon ser även att eleverna befäster sina kunskaper genom att 

förklara för andra och hjälpa varandra.  

När jag började för över 20 år sedan då var ju en bra mattelektion en tyst matte lektion och där 

är man ju inte nu, nu pratar man ju mycket mer matematik och dom pratar mycket mer med 

varann och hjälper varann och befäster sina egna kunskaper genom att förklara för någon annan. 

(L2, 28/4-15) 

Även L6 liksom L1 uppfattar att man använder mer samtal i matematikundervisningen, 

matematiken har blivit verbal.  

En annan likhet i den förändrade inställningen är kontrollen av elevernas kunskaper och 

elevernas förmåga att visa dem. L6 ser en förändring i kontrollerandet av elevernas 

kunskaper, hon menar att hon använder mer diagnoser idag och att hon genom det kan 

upptäcka luckor i elevers kunskaper på ett tidigare stadium och L1 ser en förändring i 

elevernas sätt att visa sina kunskaper och deras förståelse för ämnet. De har idag mycket 

lättare att förklara hur de tänker och visar således bättre sina kunskaper och förmågor. Detta 

har ändrat hennes inställning framförallt till elevernas förmågor. För L3 har denna förändring 

inneburit att hon idag varierar sina lektioner mera och att hon även har börjat snegla på målen 

i årkurs 9 för att vara medveten om vart eleverna ska i kunskapsutvecklingen. L6 påpekar 

även att man idag arbetar mycket mer tillsammans i arbetslagen och på så sätt får inspiration 

att prova nytt och utveckla undervisningen. 

Den lärare som ändrat sin inställning mest sedan hon började arbeta är av skäl L4 som arbetat 

längst. Hon berättar om de ”modesvängningar” som följt de olika läroplanerna och den 

forskning som bedrivits. Idag tycker hon att undervisningen är mer individualiserad och hon 

arbetar mer praktiskt och mer med undervisning i helklass. Läromedlen har inte längre en så 

stor roll som de tidigare haft. Men hon menar även att barnen förändrats, de har inte samma 

taluppfattning med sig hemifrån som tidigare och hon tror att det kommer från att barn idag 

inte använder matematik hemma på samma sätt tidigare, exempelvis menar hon att det inte 

används pengar på samma vis och att det inte bakas i hemmen på samma sätt som tidigare.  

Barn har ju förändrats för dom har ju inte det här praktiska med pengar och handla och 

taluppfattningen är sämre för barn hemifrån, man jobbar inte lika mycket med att laga mat ihop 
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och va med i affären och veta vad saker kostar, alltså handla, att du får en peng att handla för 

och vad blir kvar och, DET är borta på ett sätt för många, men det är ju så samhället är idag. 

(L4, 29/4-15) 

 

5.4 Sammanfattning 

Samtliga lärare i studien använder sig av alla presenterade arbetsformer mer eller mindre. 

Vissa av lärarna använder övervägande enskilt arbete i lärobok medan andra använder 

problemlösning och matematikdiskussioner mest. Några lärare använder en variation där de 

olika arbetsformerna används ungefär lika mycket. Flera av lärarna säger att de önskar att de 

kunde arbeta mer kreativt men att yttre faktorer påverkar.  Nästan alla lärarna anger att det 

starkaste argumentet till varför de väljer som de gör är att de menar att det är ”det bästa sättet” 

men även andra argument framkommer. Grupper med många elever med svenska som andra 

språk eller elever i behov av stöd samt tidsbrist är exempel på argument. Andra yttre faktorer 

som krav från skolledning att anta metoder utvecklas eller forskning som presenteras av 

ledningen är ytterligare argument. Även inre faktorer som egen nyfikenhet och erfarenhet är 

argument i lärarnas val. Samtliga lärare tycker att deras inställning till matematikundervisning 

har förändrats på ett eller annat sätt och de menar att de idag är mer öppna och att ämnet inte 

längre är lika tyst och ensamt.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer studiens resultat diskuteras i förhållande till den litteratur som 

presenterats tidigare. Först kommer metoden som användes i studien diskuteras och därefter 

kommer resultaten utifrån de tre frågeställningarna att behandlas, Vilka arbetssätt och 

arbetsformer väljer lärare att använda i matematikundervisningen i årskurserna 1-3? Varför 

har lärarna valt de arbetssätt och arbetsformer de valt? Upplever lärare att deras inställning till 

olika arbetssätt och arbetsformer i matematik har förändrats de senaste åren? Slutligen 

kommer studiens bidrag till kunskapsutvecklingen samt förslag till vidare forskning 

diskuteras. 

6.1 Metoddiskussion 

I denna studie har kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär genomförts. Valet av 

metod gjordes utifrån syftet i studien: att undersöka hur och varför lärare arbetar som de gör 

samt om deras inställning förändrats. Ett av argumenten till att använda kvalitativa intervjuer 

av semistrukturerad karaktär var att de ger möjlighet till fördjupning, stödfrågor och 

följdfrågor. Det visade sig under intervjuerna att stödfrågorna blev viktiga då inte alla lärare 

riktigt förstod begreppet arbetssätt, lärarna började istället berätta om arbetsområden, och när 

stödfrågorna ställdes beskrev de istället arbetsformerna i undervisningen.  

Urvalet var från början tänkt att vara fem lärare men på grund av att en lärare svarade sent 

togs kontakt med flera lärare genom en rektor och således blev urvalet sex lärare. Trots att 

urvalet blev något större under studiens gång kan det ses som något tunt. Ytterligare några 

lärare hade gett studien fler dimensioner men å andra sidan har inte syftet varit en bred studie 

utan en djup, utan anspråk på generaliseringar. Dessutom hade ett större urval riskerat att bli 

för stort att hantera med tanke på tidsaspekten.  

Tillförlitligheten i studien har garanterats genom beaktande av etiska aspekter, beskrivning av 

den sociala kontexten, ett kritiskt förhållningssätt samt genom att belägga empirin med citat 

från intervjuerna. Dock skulle den sociala kontexten kunna beskrivas mer men då riskeras de 

etiska aspekterna att undermineras. Det ligger en svårighet i att beskriva de sociala 

kontexterna tillräckligt detaljerat utan att röja respondenternas identitet och därför kan det 

vara svårt att replikera studien med liknande resultat, denna studie kan därför anses något 

svag i fråga om överförbarhet. Genom triangulering hade studiens tillförlitlighet ökat men på 

grund av tids- och resursbrist fanns dessvärre ingen möjlighet att genomföra flera studier. I 

planeringsstadiet av studien fanns dock en tanke om att genomföra en websurvey för att ge 
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möjlighet att generalisera vissa delar av syftet. Hade det funnits tid och resurser för att 

genomföra detta hade studiens kvalitet ökat.  

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon vilket gav möjlighet att lyssna på intervjuerna flera 

gånger och det visade sig vara viktigt då intervjuerna inte alltid följde intervjuguiden. 

Dessutom gav detta en möjlighet att ta ut citat ur intervjuerna. Hade istället intervjun 

antecknats finns en risk att intervjun blivit mer torftig eftersom intervjuaren då inte hade 

kunnat ha samma fokus på respondenten och dessutom hade intressanta delar inte kunnat 

utvecklas på samma sätt. Intervjuerna i början var kortare än de i slutet. Om detta berodde på 

lärarnas vilja att berätta eller om det berodde på att intervjuaren blev mer van är svårt att 

konstatera men i det inspelade materialet finns ingen direkt skillnad i intervjuarens sätt att 

agera. Den skillnad som dock finns är att de två sista lärarna inte har samma nära relation till 

intervjuaren, antingen genom det privata eller genom professionen, vilket gör att intervjuaren 

har mindre bakgrundinformation till dessa och inte är lika insatt i deras undervisning. 

6.2 Val av arbetssätt och arbetsformer 

När första frågan ställdes om arbetssätt visade det sig att flera av lärarna inte riktigt förstod 

frågan, de började istället berätta om olika ämnesområden i undervisningen som exempelvis 

taluppfattning och vikten av denna. När stödfrågorna ställdes började lärarna istället prata om 

arbetsformer varpå det visade sig att teorin i studien behövde förtydligas för att en analys av 

empirin skulle bli möjlig. Det faktum att lärarna i intervjuerna inte förstod de olika begreppen 

och ej heller gav uttryck för att förstå hur dessa olika begrepp påverkar elevers lärande kan 

ses som problematiskt, dock finns inget i teorin i denna studie som stöder detta påstående och 

därför kommer detta endast behandlas under avsnitten 6.5 och 6.6. 

Kreativt arbetssätt har enligt Boaler (1998) visat sig vara en av de viktiga faktorerna för att 

eleverna ska få möjlighet att utveckla och fördjupa sina matematikkunskaper. Lärarna i denna 

studie använder sig av både kreativt och procedurellt arbetssätt i olika hög grad. Några av 

lärarna använder övervägande kreativt arbetssätt, några övervägande procedurellt arbetssätt 

och några varierar mellan de båda arbetssätten. De lärare som använder övervägande kreativt 

arbetssätt låter eleverna arbeta mycket tillsammans och enskilt arbete förekommer mycket 

sällan. Två av lärarna anger att de bygger undervisningen på enskilt arbete i läroboken och att 

de använder andra arbetsformer till stor del endast för att ge eleverna möjlighet att uppnå 

kunskapskraven i kursplanen. Om detta val av arbetsmetod bygger på brist på fantasi och 

kunskap eller dåliga erfarenheter av andra arbetsformer, vilket Salomonsson (2011) tar upp 
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som en möjlig orsak, kan diskuteras. Dock ger inte empirin i denna studie tillräcklig 

information för att detta ska kunna kopplas till just dessa lärare, varför detta inte diskuteras 

vidare. Skolinspektionen (2009) och Skolverket (2011a; 2011c) är tydliga med att lärarna bör 

använda en mer kreativ undervisning och mindre enskilt arbete men som Johansson (2006) 

säger så behöver inte enskilt arbete i lärobok bara betyda att det är negativt så länge läroboken 

används på rätt sätt (Johansson, 2006). Flera av lärarna i studien ser läroboken som en 

stomme för undervisningen där de utgår från den och använder de godbitar som är bra vilket 

även Johansson (2006) påpekar är ett bra sätt att använda sig av läroboken. 

Även om man i teorin i denna rapport kan tycka att kreativt arbetssätt ter sig vara det bästa för 

att elever ska få så djupa och breda kunskaper som möjligt (Boaler, 1998; Liljekvist, 2014; 

Skolverket, 2011c) så kan man inte komma ifrån att även det procedurella arbetssättet och en 

reproduktiv praxis, som några av lärarna använder övervägande, behövs. Detta för att som 

Solhem, Alseth och Nordberg (2011) skriver så måste eleverna först automatisera olika 

räknemetoder för att kunna bli utmanade och lära sig att tänka fritt. Samtliga lärare är överens 

om att färdighetsträning, som kan ses som en del i ett procedurellt arbetssätt, är otroligt viktig 

i början av matematikinlärningen och i många fall en förutsättning för att de ska kunna gå 

vidare i utvecklingen. De använder dock olika metoder för att göra detta. Några av lärarna 

använder lärobok och arbetsblad för att procedurellt träna in olika sätt att räkna. En lärare 

använder surfplattor och datorer där eleverna i par får använda spel för att träna. En annan 

lärare anser att det går att smyga in mekanisk träning i olika kreativa övningar vilket även 

Skolinspektionen (2009) menar är viktigt för att elevernas matematikkunskaper ska bli så 

gedigna som möjligt (Skolinspektionen, 2009). Dessutom kan detta sätt att arbeta behålla 

elevernas intresse för matematik och motivation att lära sig mer samt ger dem bättre 

självförtroende (Boaler, 1998) vilket även den lärare som arbetar mest kreativt vittnar om när 

hon beskriver att klassrummet ”kokar” under hennes matematiklektioner. 

Skolverket (2011a) tar upp att laborationer och konkret material hjälper eleverna att få en 

djupare förståelse för matematiken vilket även lärarna i studien tar upp och de använder sig 

alla av konkret material och laborationer mer eller mindre i sin undervisning. En av lärarna 

nämner även den så viktiga övergången mellan det konkreta och det abstrakta som även 

Rystedt och Trygg (2010) tar upp. Läraren beskriver hur hon sett att flera elever har problem 

med denna övergång och som Rystedt och Trygg (2010) menar är det viktigt att läraren är 

medveten om detta och hjälper eleverna att förstå övergången. De andra lärarna nämnde inte 

denna övergång som ett problem i sig men några tog däremot upp att eleverna kan ha problem 
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med det abstrakta symbolspråket även om de förstår hur själva uträkningen ska gå till, vilket 

ändå kan ses som en viss förståelse för problemet från lärarnas sida. Rystedt och Trygg (2010) 

tar även upp en stegvis utveckling där man ska börja med konkret material för att gå vidare till 

samtal för att slutligen gå över till symboler. De nämner även att om man hoppar över dessa 

steg kan det skapa luckor i elevernas förståelse (Rystedt & Trygg, 2010). En av lärarna tar 

upp just detta och visar på egen erfarenhet där hon fått backa i denna stege med äldre elever 

för att de ska kunna få den djupare förståelse som man eftertraktar. Dessutom nämner flera 

lärare att de tycker att det är viktigt att använda konkret material och laborationer i början av 

matematikinlärningen, vilket stämmer överens med Rystedts och Tryggs (2010) skrivningar. 

De lärare som ofta använder problemlösning som arbetsform ger uttryck för att undervisa 

genom problemlösning (Riesbeck, 2000) och använder således produktiv praxis (Heiberg 

Solem, Alseth, & Nordberg, 2011). Genom denna arbetsform ges eleverna möjlighet att skapa 

sin egen kunskap. Flera av lärarna arbetar med problemlösning på ett sådant sätt att inga 

lösningar är direkt fel utan ger eleverna möjlighet att våga prova många olika modeller och 

strategier samt lära sig av varandra. Detta stämmer väl överens med det Ahmady och Matic 

(2014) skriver i sin rapport om kunskapsutveckling i matematik. De menar att fokus måste 

ligga på själva lösningen och inte på det färdiga svaret (Ahmady & Matic, 2014) och det 

verkar vara just så som fler av de intervjuade lärarna arbetar.  

Matematikdiskussioner är en av de arbetsformer som flera av lärarna lyfter som ett viktigt 

inslag i matematikundervisningen. De menar att eleverna lär sig genom att prata med andra 

och får på så sätt syn på olika sätt att tänka och ta sig an olika matematiska problem. Hälften 

av de intervjuade lärarna använder eleverna själva som resurs för att ge eleverna flera olika 

strategier vid mer avancerade uppgifter och en av lärarna går längre där hon till och med 

uppmanar eleverna att ”knycka” smarta strategier från klasskamraterna. Precis som 

Salomonsson (2011) säger kan detta ge eleverna djupare förståelse och fler strategier men hon 

nämner även problemet med svårigheten för unga elever att kombinera räknandet och 

skrivandet och att just samarbete mellan elever och matematiksamtal kan hjälpa dem 

(Salomonsson, 2011). Detta är inte något som någon av lärarna tar upp direkt men det skulle 

kunna kopplas till två av lärarnas svårigheter med många elever med svenska som andra 

språk. Finns flera elever med samma modersmål i klassen skulle diskussioner dem emellan på 

modersmålet kunna hjälpa dem att förstå, risken skulle dock kunna vara att dessa elever inte 

lär sig de svenska begreppen som de i förlängningen ändå behöver. Norén (2010) tar upp detta 

i sin avhandling och menar att elever lär sig bäst om de får använda både sitt modersmål och 
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undervisningsspråket svenska. Samtidigt tar hon upp att läraren måste försäkra sig om att 

eleverna lär sig de, i detta fall, svenska begreppen i matematik (Norén, 2010).  

En av de synvinklar som inte tagits upp ovan är lärarnas betydelse för elevernas inställning till 

matematikundervisningen. Som Skolverket (2011a) skriver så är det lärarna i de tidiga 

årskurserna som sätter normen för hur eleverna uppfattar att undervisningen ska se ut 

(Skolverket, 2011a). Eleverna till framförallt två av lärarna borde enligt detta inte dela den 

uppfattning som funnits tidigare, att enskilt arbete i lärobok är det riktiga arbetssättet 

(Johansson, 2006; Skolverket, 2011a), då de inte använder detta. Även eleverna till de lärare 

som i stort sett använder alla arbetssätt lika mycket borde ha en mer varierad syn på hur 

matematikundervisning ser ut. Dessvärre finns då en risk att eleverna till de två lärare som 

använder läroboken mest får den bild av matematikundervisning som genom historien varit 

vanligast (Johansson, 2006; Skolverket, 2011a). 

6.3 Bakgrund till valen samt planering 

När det kommer till lärares argument till varför de valt att använda de arbetssätt och de 

arbetsformer de valt så finns flera olika teman. Flera av dem arbetar som de gör för att de 

faktiskt anser att det är bäst men några av lärarna anger yttre omständigheter som argument 

till valen. De yttre omständigheter som påverkar lärarnas val är gruppsammansättning och 

tidsaspekt. Två av lärarna menar att de på grund av stora grupper med många elever med 

svenska som andraspråk är begränsade i sina val av arbetssätt och arbetsformer. Trots detta 

använder den ena läraren många olika arbetsformer och menar dessutom att det kan vara det 

kreativa arbetssättet som hjälper eleverna med annat modersmål. Samtidigt säger den andra 

läraren i studien att just diskussioner, problemlösning etc. är extra problematiska för dessa 

elever och att det för dem är enklare att arbeta enskilt. Att flerspråkiga elever skulle gynnas av 

att arbeta enskilt är dock något som Norén (2010) inte anser, hon menar istället att 

flerspråkiga elever bör arbeta så lite som möjligt enskilt (Norén, 2010). Det som kan tänkas 

påverka detta är elevernas språkkunskaper samt möjligheten till språkstöd i 

undervisningssituationer.  

Tidsaspekten tar flera lärare upp och de menar att de skulle kunde arbeta annorlunda om de 

haft tid att planera undervisningen bättre. Detta är något som även Skolverket (2011c) 

uppmärksammat i sin utvärdering av Matematiksatsningen. Där framkom att flera lärare såg 

just tidsaspekten som ett problem för att kunna genomföra mer kreativa arbetssätt. Där nämns 

även att flera lärare anser att om de får möjlighet att planera och diskutera tillsamman med 
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kollegor så skulle detta gå lättare att genomföra (Skolinspektionen, 2009) vilket även en av 

lärarna tar upp under intervjun och menar att det skett en förändring där lärarna ges möjlighet 

att arbeta tillsammans vid planering av undervisningen. Samtidigt menar den lärare som 

använder ett kreativt arbetssätt med många olika arbetsformer att just detta faktiskt är mer 

tidsbesparande.  

De övriga argumenten som lyfts fram i studien är erfarenhet, forskning, nyfikenhet och 

skolutveckling. All undervisning i skolan ska bygga på beprövad erfarenhet och vetenskaplig 

grund och en av lärarna anger detta som sitt starkaste argument. Alla lärarna säger dock att 

erfarenheten har betydelse i deras val av arbetssätt och arbetsform men i olika hög grad. En av 

lärarna har sin egen nyfikenhet som ett av de starkaste argumenten och skolutveckling i form 

av Matematiklyftet verkar ha haft stor betydelse för flera lärares val.  

Samtliga lärare säger sig använda kursplanen i matematik vid all undervisning. Även om 

deras planering utförs på olika sätt säger de att de alltid kontrollerar mot kursplanen och att de 

är noga med att alla kunskapskrav uppnås. Detta stämmer inte överens med det 

Skolinspektionen (2009) skriver i sin granskning och inte heller med vad som framkom i den 

ena av Skolverkets utvärderingar av Matematiksatsningen (Skolverket, 2011c). Där stod att 

lärarna sällan har tydliga kopplingar mellan kursplanerna och undervisningen 

(Skolinspektionen, 2009) och att den kreativa undervisningen ofta var ogenomtänkt och mer 

en quick-fix för att variera (Skolverket, 2011c). Dock måste man i detta sammanhang vara 

kritisk till om lärarna i intervjun svarat sanningsenligt eller om de svarat det de tror att 

intervjuaren efterfrågade då en del i uppdraget som lärare är att följa läroplanen. Då de 

utvärderingar som gjorts av Skolverket och Skolinspektionen är av betydligt större dignitet 

och med flera olika metoder torde trots allt dessa vara de som är mest trovärdiga. Trots detta 

är ändå undersökningarna några år gamla och det skulle kunna tänkas att lärarnas arbete med 

läroplanen ändrats. För att studien skulle gett svar på detta dilemma skulle ytterligare 

undersökningar behövts göras, exempelvis observationer av planering och undervisning.  

Samtliga lärare tar dock upp att de anser att det är svårt att låta eleverna vara delaktiga i 

planeringen av undervisningen. Att eleverna får möjlighet att påverka undervisningen och 

planeringen av denna samt vet vad målen för undervisningen kan påverka deras motivation 

och intresse för matematik (Skolinspektionen, 2009).  
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6.4 Inställning till matematikundervisning 

Samtliga lärare anser att deras inställning till matematikundervisning har förändrats genom 

åren. De säger sig ha insett vikten av att ha mer varierade lektioner vilket även 

Skolinspektionen påpekar är viktigt i sin granskning (Skolinspektionen, 2009). Några lärare 

menar att de idag arbetar mer med grupparbeten och samarbete mellan eleverna. Att alla dessa 

delar är viktiga påpekar både Skolinspektionen (2009) och Skolverket (2011a; 2011c). Det 

visade sig i deras rapporter att många lärare inte hade en koppling mellan kursplan och 

undervisning och dessutom påpekas i dessa rapporter vikten av en varierad undervisning för 

att eleverna ska behålla intresset och motivationen för matematik (Skolinspektionen, 2009; 

Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011c). Dessutom visar Salomonsson (2011) och Säljö (2010) 

på vikten av att elever pratar matematik med varandra för att få fler strategier och en djupare 

förståelse (Salomonsson, 2011; Säljö, 2010) vilket flera av lärarna lyfter i intervjuerna.  

Resultatet av denna studie pekar på att en attitydförändring hos lärare kan ha påbörjats 

gällande matematikundervisning, genom att de använder mer kreativa arbetssätt. Dels har 

lärarna i intervjuerna själva påpekat att deras inställning förändrats, dels kan det faktum att så 

många av lärarna i studien berättar att de använder kreativa arbetssätt antyda en 

attitydförändring. Dock är studiens storlek inte tillräcklig eller utformningen av denna rätt för 

att göra en sådan generalisering. 

6.5 Studiens bidrag till kunskapsutveckling inom området 

I inledningen till denna rapport nämns att tidigare utvärderingar av matematikundervisning är 

en utgångspunkt till denna studie. Det faktum att dessa utvärderingar är gjorda för ett antal år 

sedan väckte frågan om inställningen till matematikundervisning förändrats hos lärare under 

de senaste åren. Det faktum att studiens resultat pekar på en attitydförändring hos lärarna när 

det gäller matematikundervisning kan göra studiens resultat intressant för didaktikforskare 

inom matematik men även Skolverket som en utgångspunkt för vidare utvärdering av 

matematikundervisningen med fokus på lärares inställning.   

Dessutom visar studien tecken på att lärare inte är fullt medvetna om vad skillnaden är mellan 

arbetssätt, arbetsformer och arbetsområden samt vilken påverkan detta har på elevers lärande. 

Därför kan detta vara intressant för rektorer och skolledare i fråga om kompetensutveckling 

hos lärare.   
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6.6 Förslag till vidare forskning 

Då tre av de intervjuade lärarna tidigare hade arbetat som förskolelärare och dessa var mycket 

öppna för kreativa arbetssätt och för att lära sig mer så vore det intressant att se om det finns 

ett samband i en större urvalsgrupp.  

Vidare vore det intressant om en större undersökning likt den som genomförts i denna studie 

kunde genomföras där man skulle ha möjlighet att generalisera huruvida lärarnas inställning 

har ändrats de senaste åren och om lärarna arbetar med mer kreativt arbetssätt utan stort 

inflytande från lärobok.  

7 Slutord 

I arbetet med denna rapport har jag fått en djupare förståelse för hur lärare tänker i sina val av 

arbetssätt i matematikundervisning. Jag har fått en inblick i hur de planerar sin undervisning 

samt hur deras inställning till matematikundervisningen har förändrats under deras 

yrkesverksamma tid genom erfarenhet och genom att ta del av forskning. Det jag funnit extra 

intressant är att undervisningen ter sig ha förbättrats så till vida att läraren arbetar mer kreativt 

och varierat.  

Vidare har denna rapport visat vikten av att lärare i matematik är väl insatta i läroplanen, har 

ett gediget intresse för ämnet samt vågar prova nya arbetssätt för att eleverna ska få så 

gedigna matematikkunskaper som möjligt. Dessutom blir eleverna mer intresserade av ämnet 

och får bättre självförtroende.  

Slutligen menar jag att arbetet som lärare i allmänhet är dynamiskt och att det är en ständig 

lärandeprocess för såväl lärare som elever. En lärare blir aldrig fullärd eftersom alla elever är 

individer och nya forskningsrön visar hela tiden på nya förbättrade arbetssätt. Den lärare som 

är nyfiken att utvecklas borde därför vara den bästa läraren.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor. Hur länge har du arbetat som lärare? Arbetar du som klasslärare eller 

ämneslärare? Är du behörig att undervisa i matematik? 

Berätta om och beskriv din matematikundervisning.  Vilka arbetssätt använder du? 

Varför arbetar du på det sätt du gör? Hur arbetar du med planering och elevinflytande? 

Har din inställning till olika arbetssätt i matematik förändrats de senaste åren?  

Frågor att ställa om samtalet avtar. Är det något arbetssätt som överväger? I så fall vilket? Är 

det något arbetssätt som är svårare att genomföra? Planerar du undervisningen utifrån 

styrdokument eller något annat ex. lärobok? 
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Bilaga 2 

Samtyckesformulär 

Studiens namn:  

Undervisningssätt i matematikundervisningen - En studie i vilka 

undervisningssätt som används i matematikundervisningen i de tidigare 

årskurserna.  

Utbildning: Karlstads Universitet, Grundlärarprogrammet Fk-3,                       

tel: 054-7001000 (växel) 

Nivå: Avancerad 

Ansvarig student: Maria Örnefors 

Mail: maria.ornefors@kristinehamn.se 

 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av den skriftliga 

forskningspersonsinformationen som tidigare erhållits. Jag är medveten om 

att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande. 

 

Härmed samtycker jag till att delta i studien Olika arbetssätt i 

matematikundervisningen – en kvalitativ studie om lärares val av arbetssätt i 

matematikundervisningen i årskurserna 1-3. 

Ort och datum: …………………………………………………………………… 

 

Namn: ……………………………………………………………………………. 
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Bilaga 3 

Forskningspersonsinformation 

Jag är student vid Grundlärarprogrammet FK-3, Karlstads universitet. Som 

avslutning på utbildningen skriver jag nu en c-uppsats med inriktning på 

matematik.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka arbetssätt som lärare väljer att 

använda i matematikundervisningen och vad som gör att de valt de arbetssätt de 

valt samt om dessa val förändrats de senaste åren.  

För att genomföra studien hoppas jag kunna intervjua dig, samt ett antal lärare 

till som undervisar i matematik i årskurserna 1-3, för att få en djupare förståelse 

för vilka arbetssätt som just du använder i matematikundervisningen och varför, 

samt om din inställning till de olika undervisningssätten förändrats de senaste 

åren och i så fall hur. Intervjun kommer genomföras med hjälp av en enkel 

intervjuguide där samtalet är det viktiga, detta är tänkt att vara en kvalitativ 

intervju och därför kommer dina tankar att lyftas. Vårt samtal kommer spelas in 

för att säkerställa att all data blir korrekt, resultatet kommer avidentifieras.  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun. 

Uppsatsen kommer publiceras på KAU´s hemsida och om du önskar kan en 

kopia skickas dig. 

För att säkerställa samtyckeskravet kommer du att få fylla i ett 

samtyckesformulär innan vi påbörjar intervjun. 
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