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Att elevernas kunskap i matematik sjunker är ingen nyhet. Flera undersökningar, 
både nationella och internationella, visar att svenska elevers kunskap i matematik 
försämras. Vidare visar studier även att elevernas lust till att lära matematik sjunker 
ju äldre eleverna blir. Hur ser då eleverna själva på sin nuvarande 
matematikundervisning? Vad är det som kännetecknar en lustfylld och lärorik 
undervisning enligt dem? För att undersöka detta genomförde vi en enkätstudie, med 
öppna frågor, där 157 elever i årskurs 4 och 5 fick svara på frågor som berör deras 
uppfattningar om lärorik och lustfylld matematikundervisning. Läroboken är enligt 
eleverna den vanligaste arbetsformen, men anses inte vara det mest lustfyllda sättet 
att bedriva matematikundervisningen på. Det som eleverna anser är det mest 
avgörande för en lärorik matematiklektion är arbetsron. 
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1. Inledning  

Undersökning PISA (Skolverket, 2010), visar att de svenska elevernas kunskaper i 
matematik sjunker om de jämförs med resultat från tidigare PISA -undersökningar. 
Det är både de lågpresterade och högpresterade elevernas resultat som har 
försämrats. Det finns ytterligare rapporter från Skolverket (2003) som visar att det 
redan på mellanstadiet råder negativa trender för elevernas motivation till att lära sig 
matematik. Många elever finner matematiken lustfylld fram till mellanstadiet där det 
sedan blir en brytpunkt och de börjar se matematiken som mindre lustfylld. 

Under vår utbildning har vi fått uppfattningen att många lärare på mellanstadiet till 
största delen använder sig av läroböcker i matematikundervisningen. 
Undervisningen är abstrakt och styrd av läromedlet vilket inte ger eleverna 
alternativa arbetssätt. Magne (1998) lyfter att matematikundervisningen i den 
svenska skolan har sett likadan ut i många år vilket även vi kan koppla till vår skoltid. 
Undervisningen börjar med en genomgång och utgår sedan från läroböckernas 
upplägg när lektionerna fortsätter, eleverna får fortsätta räkna enskilt med liknande 
uppgifter i boken. Skolverkets rapport (2003) Lusten att lära - med fokus på 
matematik visar att undervisningen på mellanstadiet blir mer och mer 
läromedelsbunden och många elever som tappar lusten till lärande i matematik. 
Detta väckte vårt intresse att undersöka elevernas syn på hur matematikundervisning 
ska bedrivas för att de ska finna den som lärorik och lustfylld. Vilka arbetsätt och 
arbetsformer anser eleverna vara de bästa för att de ska uppnå en så lärorik och 
lustfylld undervisning.  

Det finns tidigare rapporter och undersökningar som gjorts inom ämnet, till exempel 
Knutsson Cervin (2011). I dessa studier har de ofta använt sig av enkäter med fasta 
svarsalternativ. I vår undersökning väljer vi istället att använda oss av öppna frågor 
för att se om vi får fram andra resultat. Det är förhoppningsvis elevernas egna åsikter 
som framkommer i högre grad, då vi inte ger dem några fasta svarsalternativ. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med detta arbete är att synliggöra elevernas uppfattningar kring hur 
matematikundervisningen bör utformas för elever i årskurs 4 och 5 för att de ska 
finna den som lärorik och lustfylld. 

 
1.2 Frågeställningar 
 
Arbetet utgår i från följande frågeställningar: 
 

 Hur uppfattar eleverna att deras nuvarande matematikundervisning är 
utformad? 
 

 Vad anser eleverna som en lärorik matematiklektion? 
 

 Hur skulle eleverna vilja att matematikundervisningen utformas?  
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 Vad anser eleverna är en lustfylld matematikundervisning? 

 

2. Litteratur  

Det finns mycket forskning gjord kring hur matematikundervisningen ska bedrivas 
för att den ska gynna elevernas matematiska utveckling. Under denna rubrik kommer 
vi att presentera valda delar av den aktuella forskningen inom ämnet. Bland annat 
kommer vi att presentera vad styrdokumenten säger om undervisningen i skolan och 
de olika arbetssätten. Vi kommer att göra en kort presentation av hur undervisningen 
ser ut i dagens skola. Slutligen berör vi undervisningens påverkan på elevers lärande.  

 
2.1 Matematikundervisningen i dagens skola 

Skolverket (2003) lyfter fram att barnen i de tidigare åren i grundskolan har större 
intresse och lust att lära matematik än i de senare åren. I lågstadiet har lärarna mer 
konkreta och omväxlande arbetssätt. Läromedlen och övningarna varierar och 
kombineras med lek, temaarbeten och olika aktiviteter där eleverna får använda flera 
sinnen. Redan på mellanstadiet får det enskilda arbetet i läroboken en central roll i 
undervisningen och eleverna går ifrån informella och personliga lösningsstrategier. 
Undervisningen blir abstrakt samt att elevernas möjlighet till andra 
representationsformer och konkret material avtar. Eleverna arbetar istället i 
läroboken med betoning på beräkning och att lösa så många uppgifter som möjligt.  

Magne (1998) betonar att matematikundervisningen har sett ut ungefär på samma 
sätt väldigt länge. Det börjar med att läraren har en kortare gemensam genomgång av 
det som ska läras in, därefter fortsätter lektionen med ett längre arbetspass av enskilt 
elevarbete i läroboken där uppgifterna ofta upprepar en och samma uppgiftstyp. 
Anledningen till att detta arbetssätt är dominerande tror Magne kan bero på att 
lärarna är vana vid detta arbetssätt och att de får stöd av läromedlen samt att 
eleverna är nöjda med detta arbetssätt. Magne anser att denna undervisningsform är 
en förmedlingsmetod snarare än en aktiv inlärning. Nyare undersökningar som 
Skolverket (2003) gjort visar att dagens undervisning fortfarande ser ut på liknande 
sätt. Malmer (2002) lyfter att dagens undervisning baseras mycket på läroboken. 
Hon menar att eleverna tidigt lär sig att det är kvantitet och inte kvalitet som räknas i 
skolan. Dagens undervisning styrs mycket av sifferräkning och alltför lite tid läggs på 
logisk tänkande skriver författaren. Kreativiteten, fantasin, laborationer och 
undersökande moment ersätts med abstrakta uppgifter vilket ligger långt ifrån 
elevernas verklighetsförankring. Malmer anser att detta leder till att eleverna har 
svårt att se kopplingen mellan undervisningsstoffet och verkligheten, de förstår inte 
varför de ska lära sig. Också Skolverket (2003) belyser att elevernas lust till lärande i 
matematik avtar när de kommer till mellanstadiet. Det framgår att undervisningen 
ändras från det friare arbetssättet som finns i de tidigare åren till mera 
läromedelsbunden matematikundervisning. 

 
2.2 Vad säger styrdokumenten? 

Lgr 11 (Skolverket, 2011) förespråkar att undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Undervisningen ska ha utgångspunkter i elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper för att främja det fortsatta 
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lärandet och kunskapen. Läraren ska se till att eleverna får inflytande på arbetssätten, 
arbetsformer och undervisningsinnehåll samt att de får prova olika arbetssätt och 
arbetsformer. Därför är det viktiga att beakta vilka arbetsätt eleverna föredrar och 
anser att de lär sig bäst på, för att skolan ska kunna erbjuda eleverna varierad 
undervisning för att de ska finna den som lustfylld och lärorik. I läroplanen står det 
att skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärarledning både i 
helklass och enskilt. Skolan ska sträva mot att undervisningen balanseras och 
integrerar kunskaper i olika former. I kursplanen för matematik (Skolverket 2011) 
förespråkas det att undervisningen i ämnet ska leda till att eleverna utvecklar 
kunskaper om matematik och dess användning i vardagen. Undervisningen ska även 
bidra till att eleverna utvecklar tilltro till sin förmåga och lär sig använda matematik i 
olika sammanhang.  

 
2.3 Undervisningens påverkan på elevers lärande  

Skolverket (2003) lyfter vikten av positiva lärandemiljöer. Demokratisk undervisning 
ska vara en grundförutsättning för att eleverna ska få lust till lärande. Kännetecken 
för positiva lärmiljöer är när fantasi, engagemang och aktivt deltagande och samspel 
mellan lärare och elever finns. I undersökningen, som gjordes av Skolverket, om 
elevernas syn på undervisningen ansåg flertalet elever att ämnet blir roligare när de 
får vara med och påverka innehållet. Elevernas lust till lärande främjas om de får 
förklara och visa den kunskap som de har producerat. I de tidigare åren använder sig 
läraren mycket av att eleverna får visa upp vad de har lärt sig, vilket gynnar deras lust 
till lärande.  

Malmer (2002) anser att undervisningen ska utformas så att elevernas möjligheter 
tas tillvara på utifrån de individuella förutsättningar som finns. Genom att eleverna 
får en varierad undervisning där de får tid till att kommunicera, utöva konkret 
handlande och även få pröva/göra och synliggöra det de arbetar med. Elevernas 
förmåga att sedan förstå och tillämpa det de lär sig anses vara mycket större på detta 
vis. Då är det lättare att nå alla elever och som lärare kunna leda in eleverna på 
uppgifter som de har förutsättningar att klara av. Elevernas självförtroende och deras 
uppfattningar om sig själva och matematiken får då en knuff i rätt riktning eftersom 
det får en tilltro till sig själva.  

I SOU2004:97 (2004) står det även att en varierad matematikundervisning skapar 
lust och främjar elevers lärande. Det lyfts även att eleverna behöver öva de 
grundläggande färdigheterna och få spännande utmaningar för att behålla lusten till 
lärande. Undervisningen ska anpassas så att eleverna får känna att de kan lyckas 
samtidigt som de får utmaning att bemästra uppgifterna. De ska känna att de inte 
bara kopierar det som de tidigare gjort utan de ska utforska, skapa och pröva. SOU 
lyfter att upptäckande och utforskande arbetssätt gör matematik mer intressant och 
ger mer engagerade elever. De anser att diskussion och samtal ska vara viktiga delar i 
undervisningen och bör användas i större utsträckning.   

Skolverkets (2012) Utökad undervisningstid i matematik lyfter slutligen också att 
varierad undervisning är en faktor som skapar möjligheter för en god 
kunskapsutveckling hos eleven. Varierad undervisningen handlar enligt dem om att 
arbetsätt, arbetsformer och innehåll ska vara varierade och anpassas efter både 
gruppen och individen. Med ett varierat arbetsätt använder sig läraren av olika 
läromedel som böcker, konkretiserande material och samtal för att stärka elevernas 
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kunskapsutveckling. Detta visar vikten av att variera undervisningen genom olika 
arbetssätt och arbetsformer för att eleverna ska få ett lustfyllt och lärorikt lärande. 
Vilket undersöks i denna studie. 

2.3.1 Grupp och pararbete i matematik 
 

Grupparbete sker när 3-4 elever sitter tillsammans och samarbetar för att lösa olika 
uppgifter. De deltagande synliggör sina tankar och lyssnar på andras resonemang, då 
skapas det lärandesamtal som för eleverna framåt i deras utveckling. Stensmo (2008) 
skriver att grupparbete har både kognitiva och sociala lärandemål. Eleverna tränas i 
att förstå, analysera, värdera och lösa problem, samt att det även sker ett 
perspektivbyte mellan gruppmedlemmarna. Grupparbete och pararbete bidrar till att 
eleverna talar matematik. Detta arbetssätt anser Malmer (2002) är det mest 
utvecklande eftersom eleverna i samtalet får tillgång till fler uppslag och idéer. Under 
samtalet tvingas eleverna förtydliga och utveckla sitt tänkande vilket ger möjlighet till 
fördjupat lärande, anser författaren. Eriksson (2005) lyfter också att även 
begreppsbildningen utvecklas snabbare vid par- och grupparbete.  

Inom matematiken är den vanligaste grupperingsformen nivågruppering enligt 
Stensmo (2008). Elever med likartade prestationsförmågor grupperas tillsammans 
dvs. att elever som ligger inom samma kunskapszon ingår i samma grupp och 
genomför uppgifterna som alla i gruppen kan ta del av.  
 
2.3.2 Arbete i läroboken 
 

I denna studie definieras arbete i läroboken som självständigt, tyst arbete med fokus 
på att lösa uppgifter på egen hand. Detta sätt är den vanligaste undervisningsformen i 
matematik i dagens skola där boken och det enskilda arbetet är utgångspunkten i 
lärandet. I en undersökning från Skolverket (2003) framkom det att 59 % av 
lektionstiden i matematik i skolan ägnas åt enskilt arbete i skolan. Vid sådana 
lektioner används läroboken som arbetsmaterial och eleverna ägnar sig åt enskilt 
arbete. Med detta arbetssätt arbetar eleverna oftast i egen takt vilket medför att 
eleverna arbetar med olika uppgifter i läroboken. Undersökningen visade att 
läromedel ofta används för att individualisera och anpassa uppgifterna till individens 
behov. En alltför ensidig användning av läromedlet kan ge eleverna dåliga 
upplevelser av matematik vilket i sin tur leder till att de tappar intresset för ämnet. 
Elevernas uppfattning av vad matematik innebär blir bunden till läroboken dvs. att 
eleverna anser att matematik är det som står i matematikboken (Skolverket 2003). 
Läromedel domineras till största del av beräkningar och en liten del aritmetiska 
problemlösningen anser Runesson (2005). Ett annat problem som Björklund och 
Grevholm (2012) lyfter är att läromedel som används i skolorna inte alltid är 
anpassade till den läroplan som är aktuell för skolan. En del mål som finns med i 
läroplanen finns inte alltid med i läromedlet. 

Skolverket (2006) lyfter att lärobokens auktoritet beror på att läroboken har en 
kunskapsgaranterad auktoriserad roll, samt också en gemensamhetsskapande och 
sammanhållanderoll. Läroboken underlättar utvärderingen av elevernas kunskaper 
samt att den har en disciplinerande roll, det vill säga att läraren får en bättre kontroll 
och överblick i att alla arbetar. Sammanfattningsvis kan det förklaras att läromedlet 
används som garanti för att kunskapsmålen behandlas i kursen. Läromedlet 
underlättar bedömningen genom att läraren har någonting konkret att utgå ifrån. 
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På senare tid har läromedel fått dåligt rykte. Läromedel behöver inte alltid påverka 
undervisningen negativt. Utgångspunkten kan vara boken som kompletteras med 
andra uppgifter där eleverna får samarbeta och samspela med varandra, menar 
Johansson och Wirth (2011). I undersökningen som Knutsson Cervin (2011) gjorde 
framkom det att arbete i läroboken är något som 80 % av eleverna upp till år 5 är 
positivt inställda till. 

 
2.3.3 Laborativ och praktisk undervisning 
 

En stor fördel med laborativ matematik är att det väcker elevernas intresse och det 
ger eleverna en utmaning på deras egen nivå. Eleverna blir aktiva när de arbetar 
tillsammans och ”mot” varandra. Det främjar elevernas matematikiska språk och 
begreppsutveckling när de samtalar med varandra under arbetet. Det ger ett stöd till 
elever med läs och skrivsvårigheter och det gör definitivt matematiken roligare 
skriver Berggren och Lindroth (2004). Den laborativa matematiken hjälper eleverna 
att tillägna sig kunskap genom kommunikation, diskussion och reflektion.  
 
Malmer (2002) betonar att många elever har ett stort behov av konkret undervisning 
men också av stimulans och omväxling. Malmer anser att det är en av hörnstenarna i 
undervisningen. Genom att arbeta med laborativt material får eleverna den 
omväxling som de behöver. De lär sig genom rörelse, vilket främjar tankeprocessen 
t.ex. när de är ute och mäter omkretsen på ett träd då får de en bättre förståelse för 
hur man mäter och vad omkrets är och de kan ge eleverna nya synvinklar på 
problemen och dess möjliga lösningar. Genom att arbeta med en uppgift och använda 
sig av laborativt material kan eleverna få en större förståelse för matematiska 
begrepp, samband och modeller. Dessa laborativa material kan vara klossar, 
låtsaspengar, stenar, flirtkulor och spel. Med hjälp av dessa hjälpmedel blir 
undervisningen mer konkret för eleverna vilket kan hjälpa många att förstå det de 
arbetar med på ett bättre sätt. Det är viktigt att vara öppen för olika 
representationsformer, det gagnar alla eleverna men speciellt de som har brister 
inom något område. I studien som Knutsson Cervin (2011) gjorde framkom det att 
eleverna föredrar fler olika arbetssätt. 
 
Det finns även fallgropar som bör undvikas i den laborativa 
matematikundervisningen. Löwing, (2012) lyfter de olika nackdelar som kan finnas 
med att arbeta laborativt. Författaren lyfter att eleverna ofta inte förstår vad som är 
lärande i den laborativa uppgiften, fokus läggs på laborationen och inte på förståelsen 
av matematikuppgiften. Laborationerna som genomförs på lektionerna är inte alltid 
kopplade till lärandemålet och arbetsområdet som eleverna arbetar med. Ytterligare 
en nackdel är att gruppernas resultat kan variera beroende på vilket 
laborativtmaterial de har använt, vilket påverkar svaret och att gruppen inte kan dra 
några ordentliga slutsatser. I denna studie definierar vi laborativt arbetssätt där man 
får utöva olika praktiska sätt för att nå lärandemålen. 
 

2.4 Lärarens betydelse för elevernas lustfyllda och lärorika lärande 
 

I lärarens arbete ingår det att motivera och väcka elevernas intresse för lärande 
stoffet. Tidigare studier visar att elevernas intresse för matematik avtar på 
mellanstadiet. När eleverna uppfattar läraren som fientlig, okänslig och försummad 
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minskar deras intresse för ämnet J. Samuelsson (2007). Författaren lyfter att de 
lärare som förväntar sig att eleverna ska klara uppgiften efter en genomgång och inte 
ger ytterligare en förklarning för att förtydliga uträkningen, påverkar elevernas lust 
till lärande. 

Läraren är den som leder och ansvarar för undervisningen och ser till att det finns 
möjlighet för utveckling belyser Kullberg (2004).  För att kunna skapa gynnsamma 
tillfällen behöver läraren ha kunskaper om hur eleverna lär sig, vilka intressen 
eleverna har, hur de lär sig bäst samt vilka tidigare kunskaper de har. Lärarens 
förhållningssätt påverkar elevernas förhållningssätt och lusten att lära. Enligt 
Kullberg uppfattar eleverna att en lärare ska vara positiv, glad och tålamodig. De 
anser även att det är viktigt att läraren är väl förberedd, kan sitt ämne och kan 
förklara på ett bra sätt samt att de ska vara inspirerande och väcka deras intresse för 
ämnet.  Även Malmer (2002) belyser att det är lärarens ansvar att planera arbetet så 
att det skapas en god miljö för lärande.    

 
2.5 Klassrumsklimatets påverkan på elevers lärande 
 

Skolverket (2006) lyfter i sin rapport att en trygg och stimulerande miljö är en viktig 
förutsättning för att eleverna ska kunna få de kunskaper som skolan ska förmedla. 
Stensmo (2008) förklarar flera olika moment som kan påverka arbetsron i 
klassrummet. Enligt författaren så är alla de händelser som tar uppmärksamhet från 
den planerade undervisningen, störande moment. Det omfattar både de synliga och 
osynliga störningarna. De synliga händelserna är där eleverna samtalar med varandra 
om ämnen som inte berör lektionen, våld och utagerande beteende samt kamrat 
störningar. Denna typ av störande moment påverkar hela klassen. Den andra typen 
av störningar är när eleverna sitter och har sin koncentration på annat än lektionen 
t.ex. sitta och dagdrömma. Enligt författaren kan de störande momenten bero på bl.a. 
eleven själv, resursbrist i skolan. Ytterligare en förklarning till det som skapar oro på 
lektionerna kan vara att läraren är dåligt förbered eller dålig på att undervisa.  

Även god disciplin är kännetecken för ett gott klassrumsklimat. Viktiga kännetecken 
för god disciplin är att eleverna sköter sitt arbete, de tar ansvar och skapar och 
upprätthåller goda relationer till andra personer (Charles (2007, refererat i Stensmo 
2008). När eleverna sköter sitt arbete utnyttjar de arbetstiden till att arbeta med den 
uppgiften som de har blivit tilldelade eller som de själva har valt. De tar eget ansvar 
till att göra det som förväntas av dem utan att läraren alltid behöver vara deltagande 
under utförandet av uppgiften. Det omfattar även, enlig Charles, att eleverna 
respekterar andras rättigheter och tar hänsyn till den fysiska miljön. Goda mänskliga 
relationer innebär att eleverna hjälper, stödjer, är vänliga och uppmärksamma mot 
andra i klassen. 
 
Malmer (2002) lyfter att arbetsklimatet skapas i samverkan mellan lärare och elever. 
Det är viktigt att arbetsklimatet präglas av hänsyn och respekt där eleverna vågar 
fråga.     
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3. Teori  

Under denna rubrik kommer de centrala begreppen som ingår i studien att 
definieras.  De centrala begreppen som används i studien är uppfattningar, 
engelskans ”Beliefs”, arbetsformer, arbetssätt, lärorikt och lustfyllt lärande.   

 

3.1 Arbetsformer 
 

Arbetsformen har stor betydelse för elevernas upplevelse av lektionen och 
undervisningen skriver Granström (2007). Undervisningen i klassrummet kan ske på 
olika sätt, författaren lyfter de tre vanligaste arbetsformerna i skolan, 
helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbetet.  

 I helklassundervisning är det läraren som är källan till elevernas kunskap och den 
som leder elevernas utveckling. Grupparbete är den undervisningsform där eleverna 
själva ska söka kunskap.  Enskilt arbete infattar individuellt arbetet och eget arbete . 
Det är den vanligaste arbetsformen i skolan enligt Granström. I individuellt arbete 
har läraren ansvar för uppgifterna och eleverna ansvarar för genomförandet av de 
uppgifter som läraren valt ut. Vid eget arbete får eleverna själva planera sina 
uppgifter samt ansvara för genomförandet. De blir påverkade av läraren då läraren 
bestämmer tidsfördelningen och när uppgifterna ska genomföras. I denna studie 
definieras arbetsform som de undervisningsformer som läraren använder på 
lektionerna. Helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbete omfattar denna 
studiens definition av arbetsformer. 

 
3.2 Arbetssätt 
 

Arbetssätt är de metoder som läraren använder sig av för att eleven ska uppnå de 
uppsatta målen. Grupparbete och enskilt arbete räknas som både arbetsform och 
arbetssätt anser Granström. Undersökande, laborativt arbete, genomgång, 
användning av tekniska hjälpmedel lyfter författaren som de arbetssätt som 
förekommer i skolan.  

I denna studie definieras arbetssätt som de metoder som läraren använder i 
undervisningen för att eleven ska tillgodo se det undervisande stofet. 

 

3.3 Definition av begreppen lustfyllt och lärorikt lärande 
 
Begreppet lustfyllt och lärorikt är centrala för denna studie. Ordet ”lustfyllt” är ett 
modernt ord som inte förekommer i den Svenska Akademins ordbok på internet. I 
läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011[Lgr11] (Skolverket, 
2011) används begreppet ”lust att lära” vilket vi anser är en synonym till lustfyllt 
lärande . Kullberg (2004) förklarar lust att lära som en inre positiv drivkraft där 
individen känner tillit till sin förmåga. Tillsammans med andra och på egen hand 
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söks ny kunskap som har betydelse för individens utveckling. I denna studie 
definieras lustfyllt lärande när eleverna känner fantasi, glädje, nyfikenhet och viljan 
att lära. När det finns lust till lärande involveras både kropp och själ vilket påverkar 
hela individens utveckling enligt Skolverket (2003). I en situation där det finns 
utrymme för tanke, känsla, upptäckarglädje, engagemang och aktiviteter för både 
lärare och elever ger det uttryck för lust till lärande.  

Lärorikt är ett vanligt förekommande ord i beskrivningen av en lektion där en 
kunskapsutveckling har skett. Vi har sökt efter en definition av ordet lärorik i 
läroplanen och via e-post har vi ställt frågan på Språkrådet (Institutet för språkvård 
och folkminnen). Det svar vi fick från Språkrådet var att, en lärorik lektion är en 
lektion som eleverna lär sig mycket av, som är rik på lärdomar vilket ger nyttiga 
kunskaper och lärdomar. Vi har inte funnit någon förklaring till begreppet i 
litteraturen. Definitionen av en lärorik lärandesituation är i denna studie när eleven 
utifrån aktiviteten upptäcker ny kunskap och nya möjligheter att tillägna sig den och 
det sker en kunskapsutveckling hos eleven.  
 

3.4 Uppfattningar 

Forskning kring elevers uppfattningar av matematik och matematikundervisning 
påpekar att det inte finns någon entydig definition om vad begreppet uppfattningar 
(engelskans belifes) inom matematiken innebär. Uppfattningar är enligt McLeod 
(1992) kognitiva och utvecklas under lång tid. Elevernas uppfattningar om matematik 
skapas när de gör framgångar eller när de får motgångar. Det i sin tur påverkar deras 
emotionella uppfattningar om matematik. När eleverna lyckas får de positiva 
uppfattningar om sin förmåga vilket leder till bättre självförtroende.  

 McLeod (1992) delar in elevernas matematikrelaterade uppfattningar i fyra 
kategorier: 

 Uppfattningar om matematik 

 Uppfattningar om sig själva som lärande i matematik 

 Uppfattningar om matematikundervisningen 

 Uppfattningar om hur matematikundervisningen går till 

Pehkonen (2001) gör en liknande kategorisering som McLeod (1992), där Pehkonen 
anser att en individ ofta skapar sina uppfattningar utifrån sina tidigare erfarenheter, 
företeelser och utifrån dessa drar de sina slutsatser. Sambanden mellan 
uppfattningarna och erfarenheterna bestämmas av individen själv och på så vis utgör 
det ett brett spektrum av uppfattningar hos individen. Uppfattningarna spelar en 
avgörande roll när det gäller elevernas tankar och handlingar. Elevens matematiska 
uppfattningar fungerar som ett filter vilket påverkar tankar och handlingar som rör 
matematik. Elevens tidigare erfarenheter inom matematiken påverkar oftast eleven 
omedvetet på full effekt när det gäller elevens uppfattningar. Elevens uppfattningar 
utgör en viktig påverkansfaktor när det gäller hur de tillämpar sina matematiska 
kunskaper skriver Pehkonen (2001). Det finns studier som gjorts kring elevernas 
uppfattningar om matematikundervisningen. Dessa uppfattningar kan delas upp i 
fyra kategorier, enligt Pehkonen: 

 Snabbt lösa matematiska problem 

 Matematik används för att räkna  
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 Målet är att hitta svaret 

 Skaffa sig kunskap och visa upp för läraren 

Även Kloosterman (2002) skriver att utifrån elevernas uppfattningar påverkas deras 
lust till lärande. Elevernas uppfattningar påverkar när och hur de ska lära sig något, 
de kan utifrån sina uppfattningar göra olika val i olika situationer där de väljer att 
göra mer eller mindre ansträngningar för att lära sig matematikämnet. Elevernas 
uppfattningar om matematik och lärande i matematik kan ha en betydande inverkan 
på deras intresse för matematik och deras glädje och motivation till att lära sig 
ämnet. 

 I vår studie kommer vi att fokusera på uppfattningar om matematikundervisningen, 
den tredje punkten i McLeods (1992) kategorisering, där vi undersöker elevernas syn 
på vad som är lärorik och lustfylld matematikundervisning. I detta arbete definierar 
vi uppfattningar som en grund som påverkar elevens inställning till ämnet. Deras 
tidigare erfarenheter utgör en grund för deras uppfattningar. De elever som har haft 
lustfyllda och lärorika lektioner får positiva uppfattningar medan de med negativa 
upplevelser både i skolan och hemma får en negativ uppfattning av ämnet. 

  

3.4.1 Uppfattningarnas påverkan på elevernas lärande i matematik 
 

Pehkonen (2001) skriver att eleven kan påverkas av föräldrar, kompisar och vad 
lärare har för uppfattningar om matematikämnet . Läromedelsförfattarnas 
uppfattningar och lärarnas matematikrelaterade uppfattningar bildar en viktig 
påverkansfaktor när det gäller kvaliteten på undervisningen och inlärningen hos 
eleverna. Om läraren en uppfattning att matematiken är ett räknesystem kommer 
eleverna att få räkna mycket på lektionerna. De olika uppfattningarna som skapas 
påverkar hur de presterar på lektionerna och i de olika inlärningssituationerna.  

Om eleverna tror att matematik bara handlar om formler och att räkna, kommer de 
att få problem med problemlösning där det gäller att först tänka ut vad man vill ha 
fram och sedan vilken metod som ska användas. Pehkonen, skriver att på senare år 
har elevernas tankeprocesser intensivt studerats. Forskningen visade att elevernas 
uppfattningar tycktes utgöra en nyckel till förståelse av deras beteende. 
Uppfattningar utövar ett betydande inflytande över hur barnen lär sig och använder 
sig av matematik, och därför kan dessa uppfattningar även utgöra hinder för en 
effektiv inlärning av matematiken. De elever som har negativa uppfattningar om 
matematik och dess inlärning kan lätt bli passiva elever som fäster större vikt vid 
minne än förståelse under inlärningen. 

I denna studie definieras uppfattningar utifrån Pehkonens (2001) definition. 
Elevernas uppfattningar påverkas av deras tidigare erfarenheter av matematik och 
vilka uppfattningar den närmaste omgivning har om ämnet. Växer de upp i en miljö 
där föräldrarna har en negativ uppfattning överförs dessa på eleverna. De påverkas 
även av de arbetsformer och arbetssätt som förekommer i skolan är lektionerna 
lustfyllda och lärorika skapas de positiva uppfattningar.  
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4. Metod 

I metoddelen kommer vi att göra en beskrivning av enkäten och hur vi genomförde 
studien. Vi kommer även att beskriva vilken urvalsmetod vi använt och hur vi har 
tolkat enkäterna och deras innehåll. De forskningsetiska aspekterna tas upp och 
presenteras. Frågor som rör undersökningens kvantitet, samt dess reliabilitet, 
kommer även att bearbetas.  

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Undersökningen består av en enkät (se bilaga 1) som är uppbyggd med både fasta och 
öppna frågor och bygger på studien som Knutsson Cervin (2011) gjort. I enkäterna 
använder vi oss av ordet ”matte” istället för matematik, för att det är ett mer elevnära 
ord som de använder sig av i skolan. Med de öppna frågorna vill vi få större spridning 
och få fram elevernas personliga uppfattning om vad som är lustfylld och lärorik 
matematikundervisning i skolan. Stukát (2005) nämner att öppna frågor kan 
användas för att få fram elevernas synpunkter utan att de blir styrda av fasta svar. Vi 
väljer att använda öppna frågor för att inte påverka elevernas svar alltför mycket, 
vilket vi anser att det är lätt att göra när fasta frågor användes där eleverna styrs in på 
de svarsalternativ som anges i enkäten. De svarsalternativen överensstämmer inte 
alltid med elevernas egna tankar. I öppna frågor har eleverna fler val när de ska svara 
och vi får fram mer nyanserad information. För att kunna dra generella slutsatser för 
de deltagande skolorna behövde vi många som deltog i undersökningen och därför 
använde vi oss av enkäter. Detta påpekar Stukát (2005) är bra för att lättare kunna 
dra generella slutsatser.  

Denna studie anses innehålla både kvantitativa och kvalitativa drag. Den kan anses 
vara kvantitativ eftersom frekvensen av de olika svaren är av intresse. Kvantitativ 
forskning innebär mätningar via datainsamling och statistiska bearbetnings och 
analysmetoder (Patel & Davidsson, 2011). Stukát (2005) förklarar att kvantitativ 
forskning bygger på att forskaren samlar in ett stort antal fakta, vilket vi gjorde när vi 
genomförde våra enkäter. Data analyseras för att finna mönster som antas gälla 
generellt, utifrån vilka forskaren förklarar och drar slutsatser. I en kvantitativ 
undersökning redovisas resultaten statistiskt dvs. med hjälp av diagram och tabeller. 
Resultaten i denna studie visas med diagram efter det att data har kategoriserats. 
Studien är kvalitativ eftersom eleverna i de öppna frågorna har utrymme till att svara 
med egna ord, samt att motivera sina svar, vilket är en del av den kvalitativa 
undersökningen, enligt Patel och Davidsson (2011). Kvalitativa undersökningar 
används ofta för att kartlägga värderingar, beteenden, åsikter och känslor. Det går 
också att använda den kvalitativa undersökningsmetoden när man vill få kunskap 
om, eller ökad förståelse i en speciell fråga. I vårt fall vill vi gärna undersöka hur 
eleverna vill ha matematiklektionerna för att finna de lärorika och lustfyllda. 

För att undvika feltolkningar eller svåra frågor i enkäten har vi låtit den testas och 
granskats genom att vi gjorde en pilotstudie på en grupp med åtta barn i åldrarna 10-
11 år, samma ålder som på de barn som ingår i studien. Patel och Davidsson (2011) 
beskriver en pilotstudie som den egentliga undersökningen enbart att den är 
genomförd i en liten skala. Syftet med vår pilotstudie var att ge svar på var om 
barnen/eleverna förstod frågorna i enkäten, var den tydlig nog för att de skulle kunna 
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fylla i den rätt utan för mycket ledande information? Det framkom att några av de 
som svarade behövde lite mer information om hur de skulle kryssa i de fasta 
frågorna. Utifrån det bestämde vi oss för att förtydliga de frågorna med ytterligare lite 
information om hur de skulle fylla i dessa frågor t.ex. kompletterade vi med texten att 
de endast ska sätta ett kryss på varje fråga och rad. Vi bestämde oss för att ge 
eleverna lite mer information om hur de skulle tänka när de fyllde i enkäterna. 
Eftersom vi var närvarande när eleverna skulle göra enkäterna talade vi om för 
eleverna att de inte enbart skulle tänka på hur lektionerna sett ut i den årskurs de går 
i nu utan hur hela deras skolgång hittills har sett ut i matematikämnet. 

 

4.2 Analys av data 
 
I vår enkät använde vi oss av frågor bestående av både öppna och fasta frågor vilket vi 
har analyserat svaren på. Men under arbetets gång har vi fått lov att begränsa vårt 
arbete och ändrat vårt syfte med studien. Vi har då valt att smalna av studien och 
enbart fokusera oss på de öppna frågorna där vi kan få fram vad eleverna har för 
uppfattningar om matematikundervisningen. 
 

Patel och Davidsson (2011) skriver att skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ 
forskning är att med en kvantitativ undersökning samlas ofta all data in först och 
sedan analyserar den. Men med den kvalitativa undersökningen måste det göras 
löpande analyser. Man tolkar och försöker förstå resultatet som framkommer, vilket 
vi kommer att göra i vår undersökning med de öppna frågorna.  

För att underlätta bearbetningen av data valde vi ut kategorier utifrån de svaren som 
eleverna skrev i enkäterna. Kategorierna blev arbeta i boken, genomgång, genomgång 
och bok, spel, lek, par och grupparbete. Arbetsron fick bli en kategori för många 
elever lyfter den som en viktig faktor för lustfyllt och lärorikt lärande. Kategorierna 
växte fram när vi analyserade de öppna frågorna och letade efter teman i elevernas 
svar för varje nytt svar skrevs det som en ny kategori. Varje fråga analyserades enskilt 
och lades på den kategorin som motsvarade elevernas svar. De svar som vi var osäkra 
på lades i en egen hög och analyserades på nytt för att kunna kategoriseras .  

De enkäter som inte var besvarade eller hade otydligt svar som vi inte kunde tolka 
kategoriserades som ej tydliga svar. När vi tolkade svaren diskuterade vi med 
varandra om var och hur vi ska kategorisera svaren. I en del enkäter fick vi tolka 
elevernas svar eftersom de har varit otydligt skrivna eller att de har uppgett flera olika 
alternativ i samma svar.  T.ex. svar på frågan där de ska beskriva hur en vanlig 
mattelektion ser ut har vi fått detta svar ” **** stör och alla andra jobbar i 
matteboken eller så har vi genomgång.” Denna fråga valde vi att kategorisera som, 
genomgång och bok. På frågan - Beskriv en mattelektion du gillade. Varför gillade du 
den? fick vi t.ex. detta svar ”En bra mattelektion är när det är tyst och man kan 
koncentrera sig mer och kan jobba mycket bättre i boken!” När vi fått ett sådant svar 
har vi valt att kategorisera svaret som arbete i bok eftersom studien riktar in sig på 
arbetsätt, arbetsformer och inte på klimatet i klassrummet. Eftersom att många svar 
på enkäterna visade att arbetsron var en stor påverkande faktor för hur eleverna 
uppfattar matematiklektionerna valde vi att ta med denna som en egen kategori, trots 
att det inte är det som studien syftar på. Men för att på visa arbetsrons betydelse för 
ett lustfyllt och lärorikt lärande. 
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De eleverna som inte besvarat enkäten kallar Stukat (2005) för interna bortfall. Efter 
sammanställningen fick de kategorier som hade ett fåtal svar kategoriseras om till 
kategorin övrigt. Sammanställningen av svaren utfördes i dataprogrammet Microsoft 
Excel och redovisas med hjälp av stapeldiagram för att göra resultatet mer åskådligt 
och lättare för läsaren att läsa och jämföra resultatet mellan de olika arbetssätten. 

 
4.3 Urval  

Knutsson Cervin (2012) har tidigare gjort liknande studier på elever i lågstadiet och 
högstadiet. Därför valde vi att utföra studierna i mellanstadiet (årskurs 4 och 5). Till 
vår undersökning valde vi ut två skolor i olika kommuner i Sverige. Det valet gjordes 
för att utesluta eventuella pågående projekt i kommunen vilket skulle innebära att 
alla skolor inom kommunen skulle kunna arbeta på samma sätt. Den ena skolan är en 
F-9 skola och ligger i en mellanstor stad, i skolan går det ca 560 elever. Den andra 
skolan är en F-5 skola och ligger i en liten stad där det går ca 340 elever, där många 
av eleverna har svenska som andraspråk. Båda skolorna ligger under riksnittet i 
årskurser 3 och 5 när det gäller resultat på de nationella proven i matematikämnet. I 
den mellanstora staden var det 29 st elever i årskurs 4 och 59 elever i årskurs 5 som 
svarade på enkäten. I den mindre staden var det 43 elever i årskurs 4 och 26 elever i 
årskurs 5 som svarade.  
 
 
4.4 Validitet och Reliabilitet 
 

Stukát (2005) skriver att öppna frågor kan påverka resultatet, då eleverna inte har 
tillräckligt stor förmåga att uttrycka sig skriftligt. Enligt Patel och Davdisson (2011) 
måste man veta att det som är tänkt att undersökas erhåller en god validitet. När det 
pratas om hög validitet i en studie är det för att den mäter det som den ansåg att mäta 
enligt Stukát (2005). Validiteten i vår studie ökade genom att eleverna i årskurs 4 och 
5 uppfattade frågorna i enkäten på det sätt som vi hade tänkt och där av har vi fått 
fram svar som bygger på deras uppfattningar.  

Reliabiliteten i en studie behöver inte innebära att studien resulterar i samma 
resultat om den genomförs igen, lyfter Stukát (2005). Eftersom en studie innefattar 
människors åsikter, kan dessa som bekant ändras över tiden och svaren behöver inte 
bli de samma nästa gång. För att öka reliabiliteten i vår studie har vi varit noga med 
att beskriva hur studien genomförts. Detta för att andra forskare själva ska kunna 
genomföra en liknande studie. Dock kan vi inte garantera att dessa forskare skulle 
erhålla samma resultat, eftersom det är elevernas uppfattningar som har studerats.  
 

4.5 Etiska överväganden 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2004) finns det fyra krav som forskaren bör hålla sig till för 
att skydda individen i en studie. Nedan beskrivs dessa krav och hur vi har arbetat för 
att tillgodose dem. 

Informationskravet innebär att deltagarna måste informeras av forskaren om syftet 
med undersökningen och vilken deras uppgift i projektet är. Det ska framgå att det är 
helt frivilligt och som deltagare är medverkan helt anonymt. Denna information gavs 
skriftligt till elever och deras vårdnadshavare genom ett missivbrev (se bilaga 2). I 
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missivbrevet förklarades det att undersökningen var frivillig och kort information om 
vad enkäten skulle handla om. 

Samtyckeskravet går ut på att respondenterna i undersökningen måste ge sitt 
tillstånd till att delta i studien. Eftersom det handlade om elever som är yngre än 16 
år behövdes vårdnadshavarens tillstånd till att eleven skulle få medverka i 
undersökningen. På talongen som finns på brevet får vårdnadshavaren kryssa i om 
han eller hon inte medger att eleven ska få delta i undersökningen, underteckna och 
lämna in talongen till elevens lärare. 

Konfidentialitetskravet betyder att som utomstående ska det ej kunna gå att 
identifiera de enskilda respondenterna från undersökningen. Uppgifter om de 
deltagande i undersökningen måste alltså vara så konfidentiellt som möjligt för att 
utomstående inte ska kunna avslöja deras identitet. Vi höll oss till dessa krav för att 
göra undersökningen så anonym som möjligt. Eleverna skulle fylla i kön och klass, vi 
var noga med att eleverna inte skulle fylla i vilken avdelnings beteckning som de har 
efter sin klass. Det finns inte heller några uppgifter som kan koppla eleverna till 
vilken skola eller kommun de hör till. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in om enskilda personer 
enbart får användas i forskningssyfte. De uppgifter som kommer fram får inte föras 
vidare till icke- vetenskapliga syften. De uppgifter som kommer fram får heller inte 
ligga till grund för beslut som rör den enskilde individen om denne inte har gett sitt 
medgivande. Enkäterna och deras svar kommer enbart att behandlas av oss två som 
ansvarar för studien.  

 

5. Resultat 
 

Under den här rubriken kommer vi att redovisa det resultat som framkom i denna 
undersökning. Det redovisas med hjälp av stapeldiagram med förklarande text under 
varje diagram. Varje enkätfråga kommer att redovisas separat med ett stapeldiagram. 
Resultaten kommer att presenteras i frågeställningens ordning och syftet till det är 
att besvara frågeställningarna som ingick i undersökningen.  

 
5.1 Hur uppfattar eleverna att deras nuvarande 
matematikundervisning är utformad. 
 

Figur 1 visar hur eleverna arbetar med matematik i dagens skola samt elevernas syn 
på vad som är lärorika och lustfyllda lektioner. Resultaten redovisas med 
stapeldiagram eftersom det blir tydligare än i cirkeldiagram då kategorierna är 
relativt många. 
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Figur 1 – Resultat över elevernas uppfattning om hur en vanlig matematiklektion 
ser ut. Antal deltagare 157 st. 

I studien framkom det att 55 % av eleverna uppfattar att de arbetar i boken under en 
typisk matematiklektion. Genomgång och sedan arbete i läroboken är det arbetsätt 
som 16 % anser de har på lektionerna.  Ett exempel på ett svar som respondenterna 
gav var ”Tillsammans värmer vi upp hjärnan med några tal och sedan får vi sedan 
själva räkna i boken”. Av de tillfrågade eleverna tycker 15 % att matematiklektionerna 
är pratiga och att de inte får någon arbetsro. Endast ett fåtal av eleverna svarade att 
de hade arbetsro och använde sig av olika arbetsätt. De elever, 11 % av 
respondenterna som hade otydliga svar kunde vi inte kategorisera. T.ex. kunde 
eleverna skriva att ” Jag tycker om att räkna”. Därför har vi valt att lägga dem under 
kategorin ej tydliga svar, 1 % hade olika arbetssätt så som ute och lek.  

 

5.2 Vad anser eleverna är en lustfylld matematikundervisning? 
 

Figur 2 nedan visar elevernas beskrivningar av en matematiklektion som de gillade. 
Detta anses i studien vara en lustfylld matematiklektion. 
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Figur 2 – Resultat över elevernas uppfattningar om en lustfylld matematiklektion. 
Antal deltagare 157 st. 

Arbetet i läroboken är det arbetssätt som 21 % av de tillfrågade respondenterna 
uppskattade mest. Näst efter det kommer arbetsron på 14 % som en viktig bidragande 
faktor för en lustfylld lektion.  Ett av de svar vi fick av respondenterna var ” När det 
var tyst kunde jag räkna många tal i boken”. Laborativt arbetsätt, att arbeta i 
par/grupp är de som står högt i elevernas uppskattning när det gäller hur lustfyllda 
de olika arbetssätten är och därefter kommer lek, spel och att vara ute. Av de 
tillfrågade har 15 % inte besvarat frågan. Många av de svar vi fick av eleverna var ”Vet 
inte”. Eftersom många respondenter skriver om arbetsron som viktig fick den 
redovisas som en egen kategori. 
 

5.3 Vad anser eleverna är en lärorik matematiklektion? 
 

 
 

Figur 3 – Elevernas uppfattningar om lärorika matematiklektioner. Antal 

deltagare 157 st. 

I figur 3 går det att se att genomgångar och arbete i läroboken är de arbetsätt som 
eleverna anser de lär sig mest på. En genomgång är när läraren förklarar lärande 
målet och går igenom olika sätt att göra beräkningar på, därefter får eleverna öva 
själva i läroboken. Arbeta i läroboken är den största kategorin då 27 % anser att de lär 
sig bäst när de får arbeta enskilt. Dessa respondenter skriver enbart läroboken och 
ingen genomgång av läraren. Detta är skillnaden mellan kategorierna, arbete i bok 
och kategorin genomgång och bok. I studien framkommer det att 14 % av de 
tillfrågade eleverna tycker att lektioner med laborativa arbetssätt är de mest lärorika 
lektionerna tätt följt av par/grupparbeten. Övriga kategorier omfattar 15 %, där 
svaren såsom dator, ute, lek och spel ingår.   
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5.4 Hur skulle eleverna vilja att matematikundervisningen 
utformas? 
 

 

Figur 4 – Elevernas uppfattningar om hur de skulle vilja att en matematiklektion 

utformades. Antal deltagare 157 st. 

 

Det som kom fram i studien är att eleverna tycker att det finns många olika arbetssätt 
som de skulle vilja använda sig av då det får beskriva sina uppfattningar om hur 
matematikundervisningen ska bedrivas. Detta går att utläsa i figur 4. Läroboken, 
genomgång och par/grupparbeten är det arbetssätt som eleverna lyfter fram. Det som 
de flesta eleverna lyfter fram som viktigt är arbetsron och det svarade 44 % av de 
tillfrågade. 

6. Slutsats och diskussion 
 

Under denna rubrik ska vi med hjälp av resultatet, litteratur och tidigare forskning 
besvara de forskningsfrågor som var utgångspunkten i arbete. Slutsatsen är upplagd 
på samma sätt som frågorna i resultaten. Underrubrikerna utgörs av 
frågeställningarna som vi har i arbetet 

6.1  Hur uppfattar eleverna att deras nuvarande 
matematikundervisning är utformad? 
 

Läroboken är det arbetssätt som är mest omdiskuterat i dagens skola. I vår 
undersökning stärktes det påståendet att det vanligaste arbetssättet i dagens skola är 
läroboken vilket även Skolverket (2003) lyfter i sin rapport. Magne (1998) belyser att 
matematikundervisningen har sett likadant ut i många år, lektionen går ut på att ha 
genomgång och sedan enskilt arbete i läroboken samt att det är läromedlen som ofta 
styr detta arbetssätt pågrund av böckernas upplägg. Genomgången innan arbete i 
läroboken anser eleverna i denna studie är ganska vanligt. Nämligen 16 %, se figur 1, 
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av eleverna svarade att de har lärarled genomgång på tavlan innan de börjar arbeta 
enskilt med läroboken. Hela 55 % av eleverna skriver enbart upp läroboken och 
nämner inte genomångar. Totalt sett blir det alltså 71 % av eleverna som nämner att 
det arbetar med läroboken under en vanlig matematiklektion.     

Stensmo (2008) skriver att klassrumsklimatet har en stor betydelse på elevernas 
lärande, vilket även framkom tydligt i vår undersökning. Det är ca 15 % av eleverna 
som upplever att de inte finner arbetsro på matematiklektionerna. De anser att det är 
mycket prat och annat som stör dem för att de ska kunna koncentrera sig på 
uppgifterna. En trygg och stimulerande miljö är något som Skolverket (2006) lyfter 
som en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna få de kunskaper som skolan ska 
förmedla. Genom att skapa en trygg miljö där eleverna har en god relation 
tillvarandra kan man skapa en bra socialgemenskap och trygghet i klassen, där 
eleverna stödjer och hjälper varandra i utvecklingen. Kullberg (2004) belyser att det 
är läraren som är den ansvariga för att leda och ansvara för att skapa möjligheter för 
elevernas utveckling. Där ingår även att skapa ett gott klassrumsklimat. 

 

6.2 Vad anser eleverna är en lustfylld matematikundervisning? 
 

Lustfylld undervisning beskrivs på många olika sätt av eleverna i denna studie. 
Läroboken finner största andelen av respondenterna som lustfylld 21 % föredrar 
läroboken i sitt lärande och 14 % beskriver lektioner där de finner arbetsron som de 
mest lustfyllda. Detta kan jämföras med Knutsson Cervin´s (2011) studie där 80 % av 
eleverna föredrar matematikboken.  

Vår studie visar att eleverna finner lektionerna lustfyllda även när de gör andra 
aktiviteter än läroboken. Av de tillfrågade respondenterna anser 12% att laborativa 
lektioner är lustfyllda, 11 % anser att lektioner där de har använt olika lekar är 
lustfyllda och lika stor andel finner grupp- eller pararbete lustfyllda då de hade 
möjligheten att prata matematik. De praktiska lektionerna är något som Malmer 
(2002) förespråkar. Hon skriver att laborativt arbetet stimulerar elevernas inlärning 
då de finner lektionerna som mer lustfyllda samt att det konkretiserar arbetsområdet 
samt att rörelse på lektionerna främjar elevernas tankeprocess. Även Kullberg (2004) 
beskriver att lust till lärande infinner sig när eleven känner glädje, nyfikenhet och får 
använda fantasin, vilket visar vikten av att kunna bemöta varje elev och deras lärstil 
för att skapa lustfyllda lektioner.  
 

6.3 Vad uppfattar eleverna vara en lärorik matematiklektion? 
 

I undersökningen framkom det flera olika arbetssätt som eleverna anser att de lär sig 
bäst på vilket visar vikten av varierad undervisning för att kunna bemöta de olika 
lärstilarna som eleverna har i en klass. Laborativt, och par/grupparbete är några 
arbetssätt som eleverna lyfter som lärorika. Skolverket (2003) påvisade att eleverna 
finner lektionerna mer lärorika och lustfyllda om de får vara med och bestämma 
arbetsformerna och innehållet. Arbetsro är återkommande i alla forskningsfrågor om 
lärorik och lustfylld undervisning. Flertal elever skriver att de lär sig bäst när det är 
arbetsro för då kan de tänka och skapa förståelse för uppgiften vilket visar vikten av 
positiva inlärningsmiljöer.  
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Läroboken har fått mycket kritik under senare tid. Skolverket (2003) skrev i sin 
rapport att läroboken är den vanligaste arbetsformen i dagens skola och att eleverna 
ägnar mycket tid åt enskilt räkning i skolan. I vår studie framkom det att de 27 % 
anser att läroboken är det arbetssättet som de lär sig bäst på. 17 % av deltagarna lyfter 
lärarledd genomgång med egen övning efter det som det mest lärorika.  
 

6.4 Hur skulle eleverna vilja att matematikundervisningen 
utformas?  
 

I studien framkommer det att om eleverna själva får välja hur undervisningen ska 
utformas, så lyfter de fram väldigt många olika arbetssätt. 10 % av deltagande tyckte 
att par och grupparbete är viktiga då de kan sitta och diskutera olika lösningar. I 
studien som Knutsson Cervin (2011) gjorde ansåg 89 % av de tillfrågade eleverna att 
den roligaste lektionen är när de får arbeta med en kompis. Detta är även något som 
Malmer (2002) betonar, då hon lyfter kommunikationen som en viktigbeståndsdel 
för att eleverna ska få förståelse för uppgiften.  

Stensmo (2008) lyfte att klassrumsklimatet har stor påverkan på elevernas inlärning 
vilket även stärks av vår undersökning. Får eleverna själva tycka till om 
undervisningens utformning anser det att arbetsron har en avgörande roll. I frågan 
om hur eleverna skulle vilja att en matematiklektion såg ut ansåg 44 % av deltagande 
i undersökningen att det ska vara arbetsro så att de kan koncentrera sig på sina 
uppgifter.  

 
6.5 Slut diskussion 

 
Vår undersökning syftade till att undersöka elevernas uppfattningar om lustfylld och 
lärorik matematikundervisning, samt hur de själva skulle vilja att 
matematikundervisningen utformas. Under denna rubrik kommer vi att diskutera 
studiens resultat och ge förslag på områden som skulle kunna vara intressanta att 
undersöka vidare. 
 
I vår studie anser vi att elevernas uppfattningar av matematikundervisningen 
påverkas av det arbetsätt som används i undervisningen. I vår studie framkom det att 
55 % av eleverna anser att de ägnar sin undervisningstid till att räkna i läroboken. 
Endast 16 % av eleverna i studien uppfattar att de har en lärarledd genomgång innan 
de får arbeta enskilt i boken. Skolverket (2003) skriver i sin rapport att 
matematikundervisningen blir för abstrakt redan på mellanstadiet och användandet 
av konkret material avtar redan där. Läroboken är fortfarande den vanligaste 
arbetsformen i dagens skola. Vår studie visar att läroboken är den arbetsformen som 
flesta elever anser är både lärorik och lustfylld, men genom studien framkom det 
också att det finns många olika sätt att lära sig matematik på. Det framkom att 
laborativt, spel, grupp/par arbete, och lek är några av arbetssätten som eleverna ser 
som lustfyllda. Slår vi ihop dessa kategorier så ser vi att 44 %, se figur 4, av 
respondenterna vill använda andra arbetsformer än läroboken. Genom att använda 
rörelser, konkret handlande, kommunicera och synliggöra med laborativt material 
går det att motivera eleverna till lärande, skriver Malmer (2002). Det går att utläsa i 
vår undersökning då många elever anser att lustfyllda lektioner är de lektioner när de 
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får röra på sig och prova sig fram till kunskapen. För att fånga upp elevernas intresse 
och lust att lära matematik visar studien att det är viktigt med varierande 
undervisning för att bemöta alla elever i deras kunskapsutveckling samt behålla deras 
intresse för ämnet.  
 
I studien var det många som inte svarade på frågorna om vilka lektioner de finner 
som lärorika och lustfyllda. Av de deltagande kunde inte 13 % beskriva en lektion som 
de lärde sig mycket på och 15 % skrev inte något om lektionerna som de finner som 
lustfyllda. Detta väcker en fråga hos oss, hur medvetna är svenska elever om sitt eget 
lärande. Har de förståelse för att lektioner med olika aktiviteter har ett lärandesyfte 
eller ser det bara dessa som ”lek”? Detta anser vi kan påverka studiens resultat då 
eleverna kanske inte är medvetna om sitt lärande och varför de gör olika aktiviteter 
på lektionen. Detta har vi även observerat under vår utbildning där vi deltagit på 
många olika lektioner där eleverna arbetade med andra arbetssätt än läroboken men 
de ansåg fortfarande att de använder läroboken i matematiklärandet som främsta 
arbetssättet. Eleverna uppfattade inte att de arbetade med matematik då inte 
läroboken användes. 
 
Elevernas kunskaper inom matematik, naturvetenskap och teknikämnena sjunker 
visar PISAs undersökningar (Skolverket, 2010). Magne (1998) lyfter att 
matematikundervisningen har sett likadan ut under en längre tid. Vilket även stärks i 
vår studie där vi ser att läroboken fortfarande är den vanligaste arbetsformen. 
Eftersom elevernas intresse för ämnet avtar på mellanstadiet kan en orsakande faktor 
vara undervisningens utformning. I studien från Skolverket (2010) framkom det att 
vid de enstaka tillfällena när lärarna använder andra inlärningsformer så är de inte 
tydliga nog med vad eleverna lär sig. Malmer (2002) belyser att kopplingen mellan 
undervisningsstoffet och elevernas kunskapsutveckling ska vara tydlig. Det är viktigt 
att läraren lyfter syftet mellan den konkreta övningen och återkopplar den till den 
matematiska för att eleverna ska få förståelse för syftet med uppgiften och få en 
kunskapsutveckling. Detta kan vara en bidragande orsak till att så många elever 
skriver att läroboken är det mest lärorika arbetssätten. Det är inte säkert att elever ser 
kopplingen mellan t.ex. laborativ undervisning och matematikinnehållet.  
 
I Lgr 11(Skolverket, 2011) står det att kunskapen ska intrigeras i olika 
kunskapsformer. Vår studie visar att dessa skolor inte lyckas leva upp till det kravet 
som står skrivet i Lgr 11, om vi får tro på eleverna. Det är fortfarande enskild räkning 
i läromedlet som dominerar i skolan och det ges inte lika mycket utrymme för andra 
kunskapsformer. Samtalet är viktigt i matematiklärandet lyfter Malmer (2002). Det 
går även att se i vår studie då många deltagande anser att de lär sig när de får 
samarbeta i par eller grupp och diskutera olika lösningar. Detta visar vikten av att 
skapa tillfällen där eleverna får samspela och prata matematik.  
 
Arbetsron är viktig en del då eleverna själva får tycka till om hur de vill att 
matematikundervisningen ska utformas. Arbetsron är det viktigast för 44 % av de 
tillfrågade. Detta visar vikten av ett gott arbetsklimat i ett klassrum, där eleverna 
finner arbetsro, sköter sitt arbete och tar ansvar för hela gruppen. Charles (2007, 
refererat i Stensmo, 2008) skriver att gott arbetsklimat kännetecknas av elever som 
sköter sitt arbete och utnyttjar tiden till kunskapsinhämtning. 
 
Utifrån vår studie kan vi dra slutsatsen att en lärorik och lustfylld undervisning sker 
när det användes olika arbetssätt och eleverna upplever att de har arbetsro. Detta 
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visar vikten av varierad undervisning för att kunna bemöta alla elevers olika lärstilar 
och att de får möta kunskapen i olika former så som laborativt, lek/spel, ute och en 
del i träning i arbetsgruppen. Studien visar även att läromedlet fortfarande är den 
arbetsform som är vanligast i dagens skola. Alla elever anser dock inte att detta är det 
mest lustfyllda och/eller lärorika lärosättet att arbeta på. Med dagens teknik och alla 
hjälpmedel som finns skulle läraren kunna variera undervisningen och då 
förhoppningsvis fånga och behålla elevernas intresse för ämnet. Dock är det inte 
enbart en varierad undervisning som eleverna framhåller som viktigt. Arbetsron är 
även den något som lyfts fram starkt. För att lärande ska kunna ske på ett gott sätt är 
det alltså viktigt att eleverna känner sig trygga och att det skapas lärande miljöer där 
eleverna faktiskt har möjlighet att koncentrera sig på uppgifterna.  
 
 
7. Förslag på fortsatt forskning 
 

 
När vi har arbetat med denna studie har många frågor dykt upp som skulle vara 
intressanta att gör fortsatta studier på. Några områden som vi har diskuterat under 
studiegången som kan vara intressant att forska vidare på är: 

 Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors uppfattningar om 
matematikundervisningen? 
 

 Hur medvetna är eleverna om sitt lärande i matematik? Vet de hur och när de 
lär sig bäst? Det skulle vara intressant att komplettera denna studie med 
djupintervjuer med valda elever för att få ett bredare perspektiv över deras 
uppfattning över matematikundervisningen. 
 

 Skiljer sig arbetssätten i skolan där det finns fler elever med annat modersmål 
i jämförelse med andra skolor där det inte finns många elever med annat 
modersmål? 
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http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf
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Bilagor  

Bilaga1. Enkäten till eleverna. 
 

Jag går i årskurs:________ 

 

Jag är:  Pojke   Flicka 

 

 

1.Vad tycker du om matematik? 
Sätt endast ett kryss på varje rad. 

Stämmer 
helt 
 
 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
nog inte 

Stämmer 
inte alls 

 
 
Jag tycker att matte är ett av de roligaste 
ämnena i skolan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jag tycker att matte är lätt 
 
 
 
Jag tycker att jag är duktig på matte 

 

 

Beskriv hur en vanlig mattelektion i din klass ser ut. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Beskriv en mattelektion du gillade. Varför gillade du den? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Beskriv en mattelektion då du tyckte du lärde dig mycket? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Beskriv hur du skulle vilja att en mattelektion såg ut. Varför vill du att den ska se ut 
så? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Bilaga 2. Missivbrev 

Godkännande av deltagande i enkätundersökning 

Hej! 

Vi är två studenter, Cecilia Wårheden och Edisa Alibasic, som utbildar 
oss till lärare med inriktning utveckling av matematiskt tänkande på 
Mälardalens högskola. Vi läser just nu vår sista termin och skriver vårt 
examensarbete inom ämnet matematik. Syftet med vårt arbete är att 
studera vilka arbetssätt eleverna anser vara bäst för att de ska utvecklas i 
matematik.  
 
Ditt barns klass har blivit utvald för att delta i denna undersökning. 
Eleverna kommer att besvara en enkät med frågor om 
matematikundervisning. Alla deltagare kommer att vara anonyma och 
resultatet från enkäterna kommer enbart att användas i forskningssyfte. 
För att ditt barn ska få delta i undersökningen behöver vi elevens och 
målsmans godkännande.  
 
Om du/ni inte vill att ert barn deltar i undersökningen, fyll i talongen 
och lämna tillbaka till läraren senast den 5 oktober. 
 
Önskas ytterligare upplysningar svarar vi gärna på frågor via telefon eller 
mail. 
 
Edisa tel. XXX-XXXXXX          mail: XXXXXXXX @student.mdh.se 
Cecilia tel.XXX-XXXXXX         mail: XXXXXXXX @student.mdh.se  
 
 
Tack på förhand!   
 
Cecilia och Edisa 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Jag/ Vi vill inte att vårt barn ska delta i undersökningen  
  

Elevens namn:……………………………………………………………………… 

 

Målsmans underskrift:…………………………………………………………. 

 

mailto:XXX@student.mdh.se
mailto:XXXXXXXX@student.mdh.se

