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Förord 
 
Det har varit en lång resa att färdigställa detta examensarbete. Men nu närmar det sig sitt slut. 
Vi vill tacka vår vetenskapliga handledare Eva Juhlin för hennes stöd och hjälp under arbetets 
gång. Vi vill även tacka klassen där undersökningen genomförts samt våra praktikhandledare 
som fritt lät oss disponera över elevernas matematiklektioner. Ytterligare ett tack vill vi ge till 
Birgitta Emmoth, specialpedagog, för alla hennes värdefulla lektionstips och råd hon gett oss. 
Även våra familjer förtjänar ett stort tack för att de stöttat oss när vi som mest behövt det och 
dessutom visat stort tålamod. Slutligen vill vi även tacka varandra och oss själva för ett gott 
samarbete. 
 
 
Luleå Tekniska Universitet 2004-12-06 
 
 
 
 
 
Susanne Morin-Johansson  Susanne Rönnkvist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Abstrakt 
 
Syftet med detta examensarbete var att med hjälp av varierad undervisning förbättra elevernas 
upplevelser av matematikämnet. Undersökningen genomfördes i en klass med 40 stycken 
elever, i ÅK 6. Samtliga elever i klassen deltog i utvecklingsarbetet. Under fem veckor fick 
eleverna jobba med varierad undervisning. Efter detta intervjuades 12 av eleverna angående 
hur de upplevt det varierade arbetssättet. Vi observerade även sex av eleverna före, under och 
efter utvecklingsarbetets gång. Resultatet visar att en majoritet upplevde varierad 
matematikundervisning som positiv och en majoritet sade sig vilja fortsätta med den, eller 
åtminstone blanda den traditionella undervisningen med en varierad. 
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Inledning 
 
Matematik är ett ämne som enligt oss är viktigt att alla kan tillgodogöra sig och behärska i det 
vardagliga livet. Under våra praktikperioder har vi upptäckt att matematikundervisningen i 
dagsläget bedrivs väldigt traditionellt med katederundervisning och eget arbete i läroboken. 
Både lärare och elever är allt för ofta inriktade på läromedlet och en stor bit av förståelsen och 
förmågan att omsätta teori till praktik riskerar att gå förlorad i och med detta. Dessutom 
passar inte denna inlärning alla elever. Olika inlärningsstilar måste kunna tillgodoses i den 
dagliga matematikundervisningen för att ge samtliga elever så goda förutsättningar som 
möjligt. I annat fall riskerar elever med andra sätt att lära att klassas som matematiksvaga, när 
de emellertid bara behöver andra former av undervisning för att tillgodogöra sig det komplexa 
matematikspråket. Vi tror att många lärare är medvetna om problemet men att de på grund av 
starka traditioner i skolan har svårt att ändra sitt undervisningssätt. Det traditionella upplevs 
av många lärare ge trygghet vid bedömningar och betygssättning. Att språkets stora betydelse 
för inlärningen, inte uppmärksammas på ett tillfredsställande sätt är enligt oss en annan av 
undervisningens brister. Detta är ofta en förbisedd faktor och den behöver därför få mer 
uppmärksamhet. Eleverna måste få möjlighet att sätta ord på vad de lärt sig och därigenom 
fördjupa sin egen, men kanske även sina klasskamraters förståelse. Som nyutexaminerade 
lärare kommer vi som Neuman (1993) menar ”ha svårt att ändra på den skolkod som existerar 
i den skola han söker sig till” (Neuman 1993, s 17). Neuman menar även att en dominerande 
del av inskolningen för en nybliven lärare är just att rätta sig efter denna skolkod. Hon anser 
att förändringar sker långsamt och skolans tradition därför obönhörligen förs vidare. Vi 
känner därför att detta är ett ypperligt tillfälle för oss att prova våra idéer samt vidareutveckla 
oss själva för vår framtida profession. 
 
 
Bakgrund 
 
Förankring i styrdokument 
 
Det totala antalet studietimmar i grundskolan är 6665. Med tanke på att 900 av dessa 
undervisningstimmar tillhör matematikämnet är det inte svårt att inse att matematiken 
prioriteras högt och är viktig för elevens framtid såväl socialt som yrkesmässigt. Eftersom så 
stor del av elevens skoltid upptas av matematik ökar det kravet på en varierad undervisning 
för att inte riskera att framställa ämnet som tråkigt. Följande citat finns i kursplanen under 
matematikämnets syfte och roll i utbildningen: 
 

Matematiken är en viktig del av vår kultur och utbildningen skall ge eleven insikt i 
ämnets historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle. Utbildningen syftar till 
att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att kommunicera med 
matematikens språk och uttrycksformer. Den skall också ge eleven möjlighet att upptäcka 
estetiska värden i matematiska mönster, former och samband samt att uppleva den 
tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem. (Skolverket, 
2000, s. 26) 
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Under mål att sträva mot, som uttrycker den inriktning undervisningen skall ha när det gäller 
att utveckla elevernas kunskaper sägs att:  
 
 

Utbildningen syftar till att utveckla elevers intresse, nyfikenhet för matematik och 
möjligheter att kommunicera och argumentera med matematikens språk och 
uttrycksformer med och utan användning av tekniska hjälpmedel.(Skolverket, 2000, s 26) 

 
Under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad, som beskriver ämnets specifika egenskaper 
och de väsentliga perspektiv som kan läggas på ämnet i undervisningen, hittar vi följande:  
 

Matematik har nära samband med andra skolämnen. Eleverna hämtar erfarenheter från 
omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt matematiska kunnande.  
(Skolverket, 2000, s 28 ) 

 
Vi hittade följande tre citat i Lpo 94 som har yttrligare beröringspunkter med vårt arbete och 
som skolan skall sträva efter: 
 

Undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.  
 
Eleven behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kunna tillämpa det i 
vardagslivet  
 
Eleven utvecklar nyfikenhet och lust att lära (Utbildningsdepartementet, 1998, s 11-12) 

 
Detta visar inte bara att vi har en skyldighet att anpassa undervisningen efter elevernas behov och att 
undervisningen ska ha sin utgångspunkt utifrån detta utan att vi också har en skyldighet för att 
eleverna utvecklar nyfikenhet och lust att lära. 
 
I förordning om läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet står följande: 
 

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas 
på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former 
balanseras och blir till en helhet. Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. 
Detta skall åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll 
och arbetsformer. (Lärarförbundet, 2001, s. 28 ) 
 

Skolan ska, enligt ovanstående citat, ge utrymme för olika kunskapsformer och ska 
också ge eleverna möjlighet till variation i form av innehåll och arbetsformer. Att 
bygga undervisningen på variationer är något som förespråkas av bland andra Marton 
& Booth (2000) 
 
 
Variationsteorin 
 
Ference Marton lade 1970 fram en doktorsavhandling vid institutionen för pedagogik, vid 
Göteborgs universitet. Avhandlingen behandlade i stora delar, den experimentella forskningen 
kring verbalt lärande, vilken kan spåras tillbaka till Ebbinghaus. Examinatorn ställde då 
frågan, hur studenter lär sig, och hur denna avhandling kunde ge svar på den frågan. Detta 
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blev en vändpunkt för den här typen av forskning i Göteborg. En forskningsgrupp tillsattes 
och all forskning som Marton gjort utifrån fenomenografin har utmynnat i variationsteorin. 
Inom denna teori sker lärandet i termer av begreppen urskiljning, variation och samtidighet. 
Marton & Booth (2000) hävdar att det finns de som menar att lärande handlar om att skaffa 
sig kunskap för att kunna återge och använda den. Detta är kvantitativ kunskapssyn. Andra 
vill istället skaffa sig en förståelse för saker omkring dem, att få nya perspektiv för att tillslut 
utvecklas som människa, detta är kvalitativ kunskapssyn. Fenomenografins forskningsansats 
belyser alla de olika sätt av hur människor uppfattar ett fenomen. Något annat som är 
grundläggande för fenomenografin är att den beskriver hur människor erfar, föreställer sig, 
uppfattar och förstår ett specifikt fenomen. Marton & Booth (2000) ger en heltäckande bild av 
fenomenografin genom att säga att ”den fenomenografiska forskningens grundenhet är ett sätt 
att erfara någonting, i den bemärkelsen som vi utvecklat i tidigare kapitel, och forskningens 
objekt är variationen i sätt att erfara fenomenen”. (Marton & Booth, 2000, s. 146). 
 
I Marton & Booth (2000) ställer man följande fråga: ”Hur erhåller vi kunskaper om vår värld? 
De anser att det rör sig om kvalitativa skillnader. Med detta menas kvalitativa skillnader 
mellan att uppleva saker och ting. Det vill säga våra olika sätta att förstå, begripa och uppfatta 
saker och ting,. Marton & Booth (2000) menar att vi ständigt är omgivna av en komplex 
miljö, med väggar golv och tak, alltså rum möblerade på olika sätt. Var allt detta börjar och 
slutar känner vi till och även vad de olika sakerna i rummen har för funktion samt vad de 
olika sakerna heter, detta eftersom vi uppehåller oss och är uppväxta i en sådan miljö. Men 
om vi tidigare aldrig sett ett hus, skulle det då vara en självklarhet hur dessa saker hänger ihop 
med varandra? Skulle det vara en självklarhet för oss att fönster och dörrar gick att öppna? 
Detta är ett par av de frågor som de ställer sig. De beskriver det på följande sätt: 
 

Att studera genom att läsa böcker, vilket är en form av lärande som tas upp i den här 
boken, har emellertid mer gemensamt med att vandra runt i en skog om natten, än att röra 
sig i ett bekant och normalt möblerat rum. Vad krävs det för att få syn på ett orörligt 
rådjur bland nattliga skogars mörka träd och buskar? För att överhuvudtaget få syn på det 
måste vi urskilja det från de omgivande träden och buskarna; vi måste se dess konturer, 
dess huvuddrag, vad som avgränsar rådjuret från omgivningen. Men att se dess konturer 
som konturer och som konturerna av ett rådjur förutsätter att vi redan har identifierat det 
som ett rådjur som står där, och just häri ligger gåtan om vad det krävs för att erfara något 
i ett sammanhang. (Marton & Booth, 2000, s.117) 
 

Liksom Marton och Booth (2000) så menar Vygotskij (1995) att vi kan dra den slutsatsen att 
det är viktigt att utvidga barnets erfarenhetsvärld, så att de har en stor och rik värld som 
ligger till grund för deras skapande. Han menar också att fantasin och minnet, det kognitiva, 
inte skall motsätta varandra utan att man skall utveckla båda dessa sidor hos barnet och att de 
samverkar med varandra. Vidare så menar han att man lär tillsammans med andra. De som 
ingår i ens sociala sammanhang är viktiga för utvecklingen. Vygotskij tar också upp att barn 
som har kommit olika långt i sin utveckling kan lära av dem som har kommit längre, så att 
man då kan ta ett kliv upp på en högre nivå.  
 
Marton & Booth (2000) vill tala för en undervisningsprincip där situationer i lärande 
utformas kring variationens arkitektur. De menar att oberoende av vilket innehåll en 
undervisning har, så får den genom lärarens utformande och gestaltning olika utseenden. 
Detta ska eleven få en skymt av och sedan koppla ihop med en helhet. Marton & Booth 
(2000) menar att oavsett vilka metoder som en lärare använder för att åstadkomma lärdom 
och oavsett vilka undervisningsprinciper den grundar sig på så måste den rikta sig mot 
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elevernas sätt att erfara saker och ting. De menar att ”Det finns aldrig ett enda sätt att lära ut 
någonting” (Marton & Booth, 2000, s 229) 
 
Ahlberg (1992) presenterade i en undersökning en rad matematiska problem för en grupp 
nioåringar. Hon introducerade i denna undersökning en variation i sin undervisning som 
bestod av att variera de olika sätt elever stöter på matematiska uppgifter. Problemen 
formulerades så att barnen fick använda sig av historieberättande, läsning, skrivande och 
ritande för att sedan kunna lösa de olika matematikproblemen. Hon använde sig av olika typer 
av problem vissa var raka, abstrakta aritmetiska problem, vissa var ord problem, men även 
andra problem, där en tolkning skulle göras presenterades. Ahlberg (1992) använde sig alltså 
av olika typer av variation dels variation i sättet att lösa ett problem och variation i typ av 
problem, men även variation i situationen. I det som annars tas för givet finns en mängd olika 
variationer för vad ett matematiskt problem egentligen är 
 

För det flesta lärare och barn finns det ett stereotypiskt matematiskt problem, som har en 
typisk layout på sidan i boken, det finns ett typiskt sätt att av orden sluta sig till vad som 
måste göras matematiskt, ett typiskt sätt att lägga fram den algoritmiska lösningen, och ett 
absolut konstant sätt att formulera svaret. (Marton & Booth, 2000, s 250) 

 
Marton & Booth (2000) menar att barnen i denna studie fick se att ett matematiskt problem 
kan te sig på olika sätt. Matematiska problem kan uppträda i olika situationer, former och 
lösningar. Variation är något som saknas i dagens skola där undervisningen enligt Lindqvist, 
Emanuelsson, Lindström, & Rönnberg (2003) består till stor del av traditionell 
katederundervisning. 
 
 
Traditionell undervisning 
 
Lindqvist, Emanuelsson, Lindström, & Rönnberg (2003) fastställer i sin rapport att det är en 
modell som dominerar undervisningen i matematik. De definierar den traditionella 
undervisningen enligt följande: 
 

Genomgång ibland, enskilt arbete i boken och diagnos, alternativt prov. Läraren går runt 
och hjälper eleverna individuellt. Planerat elevsamarbete är relativt ovanligt, 
gemensamma samtal mellan lärare och elever kring matematiska problem och tänkbara 
lösningsstrategier eller laborationer i matematik likaså. Det är en undervisningsform som 
innehåller få inslag av variation vad gäller såväl innehåll som arbetssätt. (Lindqvist, 
Emanuelsson, Lindström, & Rönnberg, 2003, s 20 ) 
 

Gidlund (2004) menar att de traditionella inlärningsmetoderna i skolan idag gynnar främst 
visuella och auditiva elever. Unenge (1999) ger ett exempel på en sådan inlärningsmetod, 
nämligen katederundervisningen, alltså den undervisning där läraren frågar och eleverna 
svarar. Även Lindqvist, Emanuelsson, Lindström, & Rönnberg (2003) tar upp bristen på bl.a. 
kommunikation och elevsamarbete i matematikundervisningen idag.  
 
Jodal (2003) har granskat olika kommuners matematikundervisning. Den visar att 
undervisningen ofta är tråkig och tar bort lusten att lära. Alltför mycket fokus läggs på att lära 
eleverna formler och regler. Koppling till elevernas egna erfarenheter saknas och man har inte 
heller som utgångspunkt elevernas egen nyfikenhet eller upptäckariver.  
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Pettersson (1994) redovisar hur elever i årskurs nio har löst standarduppgifter och 
gruppuppgifter. Rapporten visar att många elever har svårigheter att lösa problem av mer 
komplex natur och att de flesta är ovana att arbeta med gruppuppgifter. Skolverket (1993) 
konstaterar att eleverna generellt är duktiga på enkla problemlösningar och numeriska 
beräkningar men att det finns stora skillnader mellan elever och skolor. Enskild tyst räkning 
och gemensamma genomgångar av uppgifter dominerar lektionerna. Eleverna tillgodogör sig 
färdigheter i att räkna men ges inte tillfällen att analysera och lösa problem, argumentera för 
sina lösningar eller befästa begrepp. Resultaten hänger samman med hur arbetet i skolan 
organiseras och hur tiden för matematik används. Brändström (2003) menar att läromedlet har 
en alltför styrande roll i matematikundervisningen 

Läroböcker 
 
Lindqvist, Emanuelsson, Lindström, & Rönnberg (2003) menar att det ämne som tycks vara 
mest beroende av läroboken är just ämnet matematik. De menar vidare att ett bra läromedel 
kan leda till en positiv utveckling men faran i ett alltför ensidigt undervisningssätt ligger i att 
elever tappar sin motivation och i och med detta tar avstånd från ämnet. De skriver bland 
annat att: ”Ständigt återkommande repetitioner av sådant de gjort under tidigare skolår bidrar 
starkt till minskad motivation och lust att lära.” (Lindqvist, Emanuelsson, Lindström, & 
Rönnberg, 2003, s 19) 
 
Lindqvist, Emanuelsson, Lindström, & Rönnberg menar att eleven i ett läge där 
undervisningen blir alltför enahanda, inte kan skapa den förståelse och mening som behövs 
för att kunna gå vidare. I och med detta kan de inte heller bibehålla den lust att lära som de 
hade när de var yngre under de första åren i skolan. Även Brändström (2003) anser att 
läroboken har en styrande roll i undervisningen och att det inte har skett någon förändring de 
senaste 20 åren. Brändström har, efter att ha granskat de sex matematikböcker, för årskurs 7, 
som fanns ute på marknaden 2002 kommit fram till att alla böckerna innehöll samma sak och 
att upplägget i dom var detsamma med få undantag. Anselmsson (2001) har beskrivit 
läroböckernas upplägg. Hon menar att läroböckerna ger kortfattade beskrivningar av olika 
situationer, vilka så småningom ska medföra utveckling av olika begrepp hos eleverna. Hon 
tillägger att barnen tolkar dessa situationer olika eftersom de ofta saknar erfarenhet av det som 
beskrivs, vilket medför att uppgiften saknar mening. Anselmsson menar inte att kritisera 
läroboksförfattarna utan vill istället att lärare tar större ansvar för undervisningen och inte 
bara ”lutar” sig mot läroboken. Maltén (2003) är av liknande uppfattning då han menar att: 
”Lärarna förlitar sig på att läroboksförfattarna har tolkat kursplanens huvudmoment på rätt 
sätt.” (Maltén 2003, s.143) Anselmsson (2001) anser dock att korthuggna uppgifter i 
läroboken säkert passar många barn, men tillägger att det för flertalet barn går åt mycket kraft 
till att fundera ut bakgrund och sammanhang i dessa uppgifter. Detta medför enligt 
Anselmsson (2001) att uppgifterna blir obegripliga och förvirrande för många barn. Hon 
hävdar att: ”Det blir som om man endast skulle se fragment av sin omgivning. Ingenting har 
egentligen någon betydelse förrän det har en relation till något annat”. (Anselmsson, 2001, s 
21). Lindqvist, Emanuelsson, Lindström, & Rönnberg (2003) menar att det blir enahanda i 
längden för eleverna att sitta och repetera det dom gjort under tidigare skolår och att det 
därigenom inte är svårt att inse att många elever tillslut finner matematiken tråkig. Många av 
uppgifterna i läroböckerna består enligt dem av mycket text med innehåll som är svårt för 
eleverna att finna relevans i. Detta i sin tur leder till att eleverna uppfattar dem som tråkiga 
och jobbiga. Detta beror enligt Anselmsson (2001) på att mycket energi hos eleverna går åt 
till att tänka ut bakomliggande orsaker och vidare sammanhang till dessa uppgifter. Enligt 
Malmer (2002) brister den språkliga utvecklingen hos många barn vid skolstarten. Hon menar 
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också att många elever upplever matematiken som ett främmande språk som blir svårt att 
känna gemenskap med, något som förstärks om den språkliga utvecklingen inte ligger på den 
nivå läraren förväntar sig. För många elever kan det enligt Lindqvist, Emanuelsson, 
Lindström, & Rönnberg (2003) vara tillfredsställande att hitta ”rätt” svar i facit och detta 
stärker säkerligen självkänslan hos flertalet elever. Gidlund (2004) menar att den traditionella 
undervisningen tillfredsställer de auditiva och visuella eleverna medan de med andra 
inlärningsstilar inte får dessa tillfredsställda. Det kan enligt henne leda till att de upplever 
undervisningen som enformig och tråkig. 
 
 
Lustfyllt lärande 
 
Eftersom alla människor är olika och alla har sina individuella känslor vad gäller lust att lära, 
kan ett lustfyllt lärande ibland vara svårt att förklara. Lindqvist, Emanuelsson, Lindström, & 
Rönnberg (2003) har i sin granskning frågat elever/barn och vuxna när de känner lust att lära. 
Det är, enligt svaren på frågan, när: 
 

…både kropp och själ har engagerats. Andra talar om aha-upplevelser, då de förstått ett 
samband eller äntligen begripit ett matematikproblem. Gemensamt för alla är att de både 
känt och tänkt. Lusten beskrivs som en nästan sinnlig glädje som involverar hela 
individens utveckling, både emotionellt och intellektuellt. Elever i alla skolår framhåller 
praktiska och estetiska ämnen så snart det handlar om lust i lärandet. (Lindqvist, 
Emanuelsson, Lindström, & Rönnberg, 2003, s 5) 
 

Jodal (2003) har i sin rapport granskat matematikundervisningen i 41 stycken kommuner. I 
granskningen, försökte man finna svar på vilka faktorer som påverkar lusten att lära positivt, 
samt vad olika skolor gör för att väcka denna lust. Som positiva faktorer för elevernas lust att 
lära matematik har läraren en stor roll enligt Jodal (2003). Denne kan enligt henne skapa en 
lärandemiljö som gynnar nyfikenhet, undersökande arbete och problemlösning. Läraren måste 
variera undervisningen och låta eleverna arbeta i grupper, laborativt och ge dem tillfälle att 
diskutera matematik.  

Stensmo (2000) beskriver en studie av Kounin, där elever klassrumsaktivitet undersöktes. 
Man studerade den tid eleverna lade ner på valda uppgifter - inom två olika format, nämligen 
klassrumssamtal och bänkarbete. Kounin fann att variationer i den tid som eleverna verkligen 
lade ner på uppgifterna de fått kunde relateras till lärarens sätt att samordna och leda 
verksamheten i klassrummet. Kounin tar upp sambandet mellan elevers motivation för en 
uppgift och lärarens förmåga att variera undervisningen. Stensmo (2000) använder sig av 
ordet valens som är hämtad ur Kurt Lewins fältteori och beskriver ett mått på riktning och 
styrka på den energi som är riktad mot ett visst mål hos eleven. Hög valens innebär således att 
eleven känner lust inför uppgiften och vill lösa den medan låg valens innebär att eleven 
känner mättnad och leda inför uppgiften. Huruvida valensen är hög eller låg kan sedan 
härledas till om undervisningen bedrivs på rutin eller om den är varierad. En rutinbetonad 
klassrumsverksamhet innebär således att varje skoldag är en upprepning av den föregående. 
Detta resulterar i att elevens valens sjunker och i och med detta blir eleven trötta och 
uttråkade. Eleverna fyller i uppgifterna mekaniskt, de slarvar vilket medför att felen blir 
många. När uppgifterna förlorar sin mening uppfinner eleverna genvägar i tristessen vilket 
medför att de kollar av facit. Låg valens kan även innebära att eleverna börjar dagdrömma, 
springa runt i klassrummet, surra eller att vässa pennan i tid och otid. 
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Stensmo (2000) menar att behovet en människa har av att ha roligt, associerar de till att 
skratta och leka. Stensmo (2000) fortsätter sin beskrivning av glädje genom att referera till 
Glasser som menar att det finns ett samband mellan att ha roligt och förmågan att lära sig nya 
saker. Glasser menar att ju mer lustbetonad undervisningen är desto mer lär eleven sig. 
Glasser anser även att en uppgift som utförs med leda inte är utvecklande för individen. 
 
Eleverna anger lärarna som den absolut viktigaste faktorn för deras lust att lära. Detta gäller 
enligt Lindqvist, Emanuelsson, Lindström, & Rönnberg (2003) alla elever och det är lärarnas 
förmåga att motivera och inspirera samt engagera som är en central bit i detta. Eleverna 
önskar även lärare som har en tilltro till elevernas kunskaper och förmåga att lära. 
 
Iranodust (2003) menar att lusten och glädjen hos eleverna försvinner, när de inte ser någon 
nytta med vad de lär sig. Utan mål och mening försvinner intresset. Därför menar han att 
undervisningen måste premiera sammanhang och förståelse, och inte bara fokusera på antalet 
räknade uppgifter. Att lusten finns i raster, håltimmar och praktiska ämnen som bild, idrott 
och slöjd är ett faktum som påpekas av Lundahl & Öquist (1999). Jodal (2003) beskriver ett 
lustfyllt lärande som följer: 
 

MATEMATIK KAN VARA både kreativt och lustfyllt. Om skolans undervisning inriktas på 
elevernas förståelse och utgår från deras egna erfarenheter kan de lära sig mer – och behålla 
nyfikenheten på ämnet. (Jodal, 2003, s 5) 
 

Dunn & Dunn har konstaterat att elever som i undervisningen erbjuds flera sätt att lära 
bättre statistiskt i test och attitydundersökningar. 
 
 
Inlärningsstilar 
 
Enligt Boström (1998) handlar begreppet inlärningsstilar om våra livsstilar, hur olika vi är och 
ett erkännande av dessa olikheters lika värde. När man i undervisningen utgår från elevernas 
inlärningsstilar innebär det att lärarna bygger upp lärandet på elevernas styrkor och därmed 
skapar en positiv bild till skolan och lärandet. Vad är då inlärningsstilar? Boström (1998) 
menar att: ”alla individer har sitt sätt att lära sig och inlärningsstilar är de faktorer som 
tillsammans avgör hur en individ lär sig ny och svår information”. (Boström, 1998, s. 18) 
Enligt Dunn & Dunn (2004) handlar inlärningsstilar om hur varje enskild individ koncentrerar 
sig på, processar och behåller nytt och svårt akademiskt material. Alla individer har enligt 
dem sina egna inlärningsstyrkor och inlärningsstilar. De menar även att ingen inlärningsstil är 
bättre eller sämre än den andra, samt att skillnaderna i inlärningsstilar är lika stora inom en 
grupp som mellan olika grupper. Självklart är det enligt Boström (1998) viktigt att både som 
lärare och elev känna till de olika inlärningsstilarna. Dels för att själva veta hur vi beter oss 
men också för att kunna sätta oss in i hur andra tar emot information.  
 
När vi pratar om inlärningsstilar pratar vi ofta om fyra olika sinnen som är av störst betydelse 
för inlärningen, det visuella, kinestetiska, auditiva och taktila. Boström (1998) har beskrivit de 
olika sinnena: 
 
Kinestetikerna jobbar så länge de ”känner” för uppgiften. Förstår de inte kräver de genast 
ledarens uppmärksamhet, ofta på ett provocerande sätt. De löser gärna uppgifterna på sitt sätt, 
även om lösningarna är okonventionella. Hur de arbetar är mindre viktigt än varför. Det 
kinestetiska sinnet kan delas in i inre och yttre faktorer. Vissa elever tänker klarare om de 
samtidigt får röra på sig. För att nå bästa studieresultat behöver de vara aktiva i projekt, utföra 
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fysiska aktiviteter och delta i riktiga projekt. Vissa är starkt känslomässiga i sitt sätt att ta 
emot information. Deras beslut fattas sällan genom rationellt tänkande utan snarare på 
känslomässiga grunder. För dessa är det viktigt att inlärningssituationen känns positiv och att 
de trivs med arbetssättet. Det är extra viktigt att dessa elever har en god relation till sin lärare. 
 
De auditiva inlärarna pratar och diskuterar oavbrutet under gemytlig samvaro. De är inte så 
effektiva men tycks trivas om de får tillfälle att småsurra med varandra. Genom samtal, där de 
själva lyssnar och sedan får redogöra för sin kunskap muntligt, sker lärande för dem. De är 
ofta goda lyssnare och föredrar muntliga instruktioner och njuter av föreläsningar. Dessa 
elever minns vad som sagts. Diskussioner och samtal är viktiga för dessa vad gället att ta till 
sig kunskap. 
 
De taktila är i sitt bästa element när de får vistas i en datasal. De jobbar då klokt och 
systematiskt. Dataarbete är taktil stimulans. Dessa fortsätter helst hemma med uppgifterna och 
är ofta långt före sina klasskamrater vid nästa lektion. De föredrar handgripligt praktiskt 
arbete med händerna och vill alltså använda händerna när de koncentrerar sig eller arbetar 
aktivt. De minns bättre när händerna är involverade i inlärningsprocessen. 
 
De visuella jobbar snabbt och effektivt och pratar bara när de absolut inte kan eller när de är 
klara och vill ha flera uppgifter. Dessa kommer bäst ihåg via iakttagelser. Det kan vara både 
text de läst eller bilder de sett. Ofta för de anteckningar, skriver minneslappar och ritar 
tankekartor vilka oftast är logiskt ordnade. Färg, form och kreativa bilder är viktiga verktyg i 
inlärningen hos dessa. 
 
Om man enligt Boström (1998) bygger upp undervisningen på de olika inlärningsstilarna 
innebär det att man utgår från elevernas styrkor. Därmed skapas en positiv bild av skolan och 
lärandet. 
 

Undervisning efter inlärningsstil 
 
Nyckeln till framgång i klassrummet är enligt Boström (1998) att metodiskt kunna tillgodose 
såväl den enskilda individen såsom gruppen i helhet. Hon menar att det är av största vikt att 
lärarna kan granska sin egen arbetsstil och undervisningsstil då det är troligt att läraren 
tenderar att föredra sådana elever som innehar liknande stil som dom själva. För att ha en 
möjlighet att nå så många elever som möjligt ”måste läraren vara flexibel i sin 
undervisningsstil och undervisa multisensorisk ”. (Boström, 1998, s 80) 
 
Dunn & Dunn (2004) är av en likartad uppfattning då de hävdar att eleverna lär mer genom 
sin egen inlärningsstyrka än genom sin lärares. Besitter man en större preferens (styrka) på en 
av inlärningsstilarna och får detta tillgodosett kommer resultaten att förbättras. Gidlund 
(2004) förespråkar, liksom Boström (1998), multisensoriskt lärande. Hon menar att elever i 
och med detta får tillfälle att utnyttja sitt starkaste sinne och träna det eller de sinnen som inte 
är lika starka. Eleverna tränas sålunda i de färdigheter de behöver för att fungera och för att 
lyckas i livet utanför skolan. 
 
Något som Dunn & Dunn (2004) konstaterat är att genom förstående och mottagande som 
matchar inlärningsstilen lyckas eleverna bättre statistiskt sett i test och attitydundersökningar 
jämfört med ett dissonant (ickematchat) bemötande. Dessa resultat hör troligtvis ihop med 
Gidlunds (2004) hävdande om att man genom arbete utifrån elevernas inlärningsstyrkor 
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stärker lusten att lära eftersom det går betydligt lättare. Vår hjärna fungerar enligt Gidlund på 
ett sådant sätt att vi lättast lär oss svår information i de fall där vi får möta informationen 
genom vårt starkaste sinne och därefter repetera genom vårt näst starkaste. Gidlund menar 
vidare att i och med att samma fakta kan läras och presenteras på fyra olika sätt får varje elev 
ta del av ny information utifrån sina inlärningskanaler. En auditiv elev mår bra av att få möta 
andra inlärningsstilar än sin egen. Hon tillägger dock att många elever ha en förmåga att göra 
allt för att slippa träna de färdigheter de har svårt för. Om de själva får välja arbetssätt väljer 
de det för dem lättaste. Gidlund menar också att det är skolans uppgift att träna dem för livet 
och det yrkesmässiga livet. Eleverna måste kunna lära genom att lyssna och att läsa. Det är 
färdigheter som de behöver likväl som de behöver kunna arbeta praktiskt och kunna engagera 
sig känslomässigt. För att kunna tillgodose de olika inlärningsstilarna i undervisningen måste 
läraren enligt Boström (1998) vara flexibel och undervisa multisensoriskt. Med det menar hon 
att vi måste variera vårt arbetssätt så att alla inlärningsstilar blir tillgodosedda. 
 

 
Varierat arbetssätt 
 
Variation i klassrumsverksamheten kan enligt Stensmo (2000) bl.a. innebära att eleverna ställs 
inför nya utmaningar. Dessa utmaningar innebär att läraren formulerar målen för en uppgift 
på lagom hög nivå för eleven, det får alltså inte ställas för höga och inte för låga krav. Att 
variera verksamheten i klassrummet kan enligt Stensmo (2000) genomföras på en rad olika 
sätt. Tillexempel variation av schemat, variation på gruppkonstellationer, variation av material 
och variation vad gäller lärarens sätt att presentera de olika uppgifterna på. Stensmo (2000) 
menar att läraren varierar schemat genom att variera tidslängden för olika uppgifter och 
genom att kombinera tyst läsning och uppgifter som innehåller gruppdiskussioner samt att 
intellektuella uppgifter varvas med praktiska. Nytt stoff kan varieras genom att läraren 
demonstrerar det nya, det kan även varieras med genomgångar eller studiebesök o.s.v. 
Gruppkonstellationerna varieras genom enskilt arbete, arbete i små grupper eller arbete i 
helklass. Materialet kan varieras med avseende på tidskrifter, böcker, penna och papper eller 
verkliga föremål.  
 
 
Variationens betydelse för inlärning av matematik 
 
Syftet för matematikundervisningen är enligt Jodal (2003) att ge eleverna effektiva sätt att 
tänka. Att visa dem metoder som förenklar och gör att problem går att lösa snabbt och 
effektivt. Enlig Jodal (2003) behöver eleverna dock gå olika vägar för att kunna tillgodogöra 
sig det matematiska språket och dess formler, detta eftersom vi alla lär på olika sätt och med 
olika sinnen. Enligt Sterner & Lundberg (2002) kan vi läsa om följande syften med matematik 
undervisningen: 
 

Lärande i och om matematik handlar bl a om en förväntan att tal och resultat har 
betydelse och mening och innefattar en övergripande förståelse för tal och operationer 
parat med förmåga, färdigheter och lust att använda denna förståelse på olika sätt. 
(Sterner & Lundberg, 2002, s 80) 

 
Emanuelsson (1995) tar man upp vikten av att eleverna förstår, kan diskutera och argumentera 
med hjälp av de matematiska symbolerna. Man menar att lärande i matematik är en process 
där målet är insikt i abstrakta strukturer och relationer. För att nå dit kan läraren dock inte 
enbart träna och arbeta med symboler. Man måste ”tala matematik”, ”anknyta till 
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verkligheten”, ”arbeta laborativt”, ”börja med det konkreta”, och ”lära sig tänka”. Även 
Sterner & Lundberg (2002) tar upp hur viktigt det är att eleverna får möta olika typer av 
representationsformer. 
 

Det är viktigt att barn får möjlighet att möta och arbeta med olika representationer som t 
ex konkreta modeller, vardagsspråk, teckningar, diagram, skriftspråk, 
matematikterminologi, matematisk notation och symboler. (Sterner & Lundberg, 2002, s. 
15 ) 

 
Ordningsföljden mellan representationerna kan dock växla beroende på barn, begrepp och 
tidigare erfarenheter. Detta ger några utgångspunkter för hur man kan välja arbetssätt, när det 
gäller matematikinnehåll. Att tillägna sig förståelse i matematik är enligt Eriksen (1993) en 
kumulativ process, där man stegvis får tillgång till mer avancerade representationer. Eriksen 
(1993) menar att för att få ett meningsfullt innehåll och minimera manipulerandet med 
innehållslösa symboler bör man ta hjälp av konkreta modeller, elevernas vardagsspråk och 
egna notationsformer som ett mellanled på vägen till ett formellt och väl vedertaget 
matematikspråk. 
 
Malten (2003) menar att den traditionella pedagogikens motsatta förhållande är 
arbetspedagogiken, med arbetsformer som grupparbeten, temaarbete och projektarbeten, vilka 
tar tillvara elevers tidigare erfarenheter och tränar deras observation och tankeförmåga. Enligt 
Lindqvist, Emanuelsson, Lindström, & Rönnberg (2003) kan man dock inte entydigt säga att 
en speciell undervisningsform är den rätta. Lindqvist, Emanuelsson, Lindström, & Rönnberg 
(2003) ser efter sin granskning att: 
 

Olika sätt att arbeta innebär att eleverna lär sig olika saker. Olika elever/elevgrupper 
behöver olika innehåll, materiel och arbetsmetoder för att nå målen i olika 
ämnen/ämnesområden, inklusive matematik. Ett fruktbart samspel mellan engagerade och 
kunniga lärare och deras elever leder till att innehållet upplevs relevant och begripligt, 
upplevelser av att lyckas, känslan av ett personligt växande och ökad självtillit men där 
den yttre formen inte nödvändigtvis är avgörande. (Lindqvist, Emanuelsson, 
Lindström, & Rönnberg, 2003 s 24) 

 
En sak är emellertid säker ”Undervisningen måste anpassas till olika elevers förutsättningar så 
att de ges möjligheter till adekvata utmaningar och det är därför viktigt att lärare har goda 
kunskaper om sina elevers utveckling och om den matematik de ska lära sig”. (Sterner & 
Lundberg, 2002, s 23) Lindqvist, Emanuelsson, Lindström, & Rönnberg (2003) anser att 
matematikämnet måste knytas till livet utanför skolan eftersom det då blir lättare att förstå 
matematik. Att bara arbeta med matematik på ett teoretiskt plan bidrar enligt skolverkets 
inspektörer enbart till att göra matematikämnet svårt för många elever. Det behövs konkreta 
exempel och praktiska tillämpningar för att förstå den abstrakta matematiken. 
 
Lindqvist, Emanuelsson, Lindström, & Rönnberg (2003) poängterar även vikten av 
gemensamma samtal, vilka kommer att öka begreppsförståelsen och elevens matematiska 
tänkande. De menar att man genom att reflektera och samtala kring olika lösningsstrategier 
och olika sätt att tänka stärker elevernas självtillit och kompetensutveckling. Även Malmer 
(1999) anser att elever och lärare måste kunna mötas i språk och tanke, om man vill uppnå ett 
harmoniskt förhållande som gagnar all inlärning.  Malmer framhäver även vikten av ett 
laborativt arbetssätt. Hon menar att i och med att få laborativa inslag förekommer i 
matematiken blir den alltför abstrakt för en stor grupp av eleverna. Eftersom eleverna tycker 



   

 

11

att de inte är delaktiga börjar de kopiera och memorera, och enligt Malmer, dröjer det då inte 
länge förrän de tappar taget. 
 
Malmer (1999) pekar på att läraren måste vara flexibel och ha en beredskap att variera både 
representationssätt och svårighetsgrad, eftersom alla elever har olika förutsättningar. Eleverna 
har enligt Malmer (1999) ”ett stort behov av konkretion men också av stimulans och 
omväxling” (Malmer, 1999, s 34) Även Iranodust (2003) vill se en utveckling mot en mer 
varierad undervisning, mer aktivt lärande och mindre fokusering på läroboken. Fokus ska 
ligga på de kompetenser som barn/elever/studenter behöver utveckla inför en okänd framtid. 
Han påpekar också att en ökad flexibilitet och individualisering innebär att inlärningens 
möjligheter måste varieras, både vad gäller arbetssätt och innehåll. Sterner & Lundberg 
(2002) menar att varierade arbetssätt och arbetsformer kan ge eleverna möjligheter att tillägna 
sig matematik på olika sätt och med olika metoder. De menar att man kan möta elevers olika 
behov i ett klassrumsklimat där elevers tankar respekteras och tas på allvar. Vi menar med ett 
varierat arbetssätt att man i undervisningen tar hänsyn till elevernas olika inlärningsstilar och 
ger utrymme för alla elever att lära sig utifrån sin starkaste likväl som att de får utrymme att 
utveckla de som inte är lika framträdande. Lindqvist, Emanuelsson, Lindström, & Rönnberg 
(2003) menar att undervisningssituationer som kännetecknas av variation i innehåll och 
arbetsformer leder till att eleverna känner upptäckarglädje och engagemang. De menar också 
att eleverna bör få möjlighet att jobba individuellt men också i olika gruppkonstellationer. 
 
 
Syfte 
 
Att undersöka hur eleverna upplever matematikundervisningen när denna bedrivs med ett 
varierat arbetssätt. 
 
 
Metod 
 
Eftersom syftet är att undersöka hur elever upplever matematikundervisningen har vi valt att 
göra kvalitativa intervjuer. Enligt Lantz (1993) ger intervjun möjlighet att ställa följdfrågor 
samt medför att även det värdefulla kroppsspråket kan tas till vara. Lantz (1993) menar att allt 
som sägs och som på olika sätt kommer till uttryck och också det som inte sägs eller uttrycks 
är föremål för tolkning. Ekholm och Fransson (1992) menar också att många har lättare att 
uttrycka sina känslor verbalt än skriftligt och eventuella missförstånd av frågorna kan 
klargöras under intervjuns gång. En av de främsta fördelarna med intervjun är enligt Ekholm 
och Fransson (1992) att vi har möjlighet att fortsätta fråga tills vi anser oss ha fått ett 
uttömmande och begripligt svar. Intervjuerna hade hög grad av strukturering. Enligt Trost 
(1997) lämpar sig detta bäst när man vill undersöka den intervjuades upplevelser. Med 
strukturering menas i hur hög grad intervjun är hållen till ämnet. Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2000) menar att kärnan i en intervju ligger i det strukturerade samtalet vars 
avsikt är att leda barnets tankar och uppmärksamhet mot ett specifikt håll. Vi har också använt 
oss av observationer som ett komplement till intervjuerna. Patel och Davidson (1994) menar 
att vi med observationsmetoden kan studera beteenden och skeenden i ett naturligt 
sammanhang i samma stund som de inträffar.  De menar att jämfört med enkät och intervju är 
vi inte beroende av att den enskilde individen har en tydlig minnesbild som de dessutom skall 
kunna vidarebefordra så att vi uppfattar den riktigt. Nackdelen med observationer ligger i 



   

 

12

svårigheten att avgöra om ett beteende eller skeende som observerats verkligen är 
representativt. 
 
 
Genomförande 
 

Undersökningsgrupp 
 
Undersökningen genomfördes i åk 6 i en skola i Norrbotten. Gruppen bestod av 40 elever 
uppdelade i två klasser. Två veckor innan undersökningen påbörjades skickades ett brev (se 
bilaga 1) ut till samtliga vårdnadshavare där de fick information om undersökningens syfte 
och uppläggning samt ge sitt godkännande om barnets medverkan. Tystnadsplikt samt 
avidentifiering utlovades. Av gruppens 40 elever fick 36 elever samtycke till att delta i 
studien, 4 svar uteblev.  Även eleverna informerades och fick ge sitt medgivande muntligen. 
Tre av dessa avböjde att delta i studien. Av de 40 eleverna återstod 34 elever tillgängliga för 
studien. Av dessa valdes 12 ut för att delta intervju och 6 för observationerna. Urvalet skedde 
slumpmässigt genom lottning. Lottningen gick till så att vi hade en numrerad klasslista och 
skrev sedan lappar med motsvarande nummer. Av dessa lappar drogs 12 stycken till intervju 
och sex till observationerna. 
 

Undersökningsuppläggning 
 
Det finns många olika sätt att genomföra en intervju. Vi har valt att lägga upp intervjun efter 
det som Lantz (1993) kallar den halvstrukturerade intervjun, det vill säga att frågeområdena 
kommer i en viss följd och inom dessa följdfrågor. Respondenterna får likartade frågor (se 
bilaga 2) i samma ordningsföljd, medan följdfrågorna kan variera i större utsträckning 
beroende på de svar som erhållits. Fördelen med detta sätt är att det inte är så tidskrävande 
samt att intervjuarens erfarenhet avspeglas lite i resultatet jämfört med andra sätt. 
Svarsalternativen är en kombination av fasta och öppna svar. Med fasta svar menas att den 
som svarar på frågan bara har möjlighet att svara med två olika svarsalternativ och med öppna 
svar menas att den som svarar har möjlighet att fritt reflektera och därmed kan svaren variera i 
en betydligt högre grad än vid de fasta svarsalternativen. Intervjuerna genomfördes veckan 
efter att undervisningen avslutats. Eleverna fick komma en och en till en särskild lokal i en 
angränsande byggnad till skolan. För att de skulle känna sig trygga i situationen satt vi ner och 
samtalade med dem om deras fritidsintressen samtidigt som vi bjöd dem på fika och saft. 
Rummet inreddes med bord och stolar så att vi satt i en ringformation. Intervjuerna spelades 
in på kassettband eftersom detta registrerar intervjupersonernas svar exakt. Eleverna 
informerades om att intervjun skulle spelas in och vi lovade dem även muntligen att banden 
inte skulle lyssans på av någon utomstående. Vi bedömde att viktig information kan riskera att 
gå förlorad om inte intervjuerna spelas in då alternativet är att föra anteckningar. Detta kräver 
träning som vi ansåg att vi saknade. Nackdelen med bandspelare är enligt Patel och Davidson 
(1994) att vissa kan hämmas att uttrycka sina känslor i närvaro av denna. Denna hade vi dock 
övertäckt så att dess närvaro inte blev lika påtaglig för intervjupersonerna. Vi intervjuade 
varannan elev så att vi både skulle få den erfarenhet som detta kan ge. 
 
Observationer kan genomföras på olika sätt. Vi valde att använda oss av ostrukturerade 
observationer. Med detta menas att allt som eleverna uttrycker noteras för att i efterhand 
kompletteras med fullständiga redogörelser. Detta för att få möjlighet att inhämta så mycket 
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information som möjligt. Observatören kommer att vara känd och deltagande. Nackdelen med 
detta är enligt Patel och Davidson (1994) att det faktum att observatören deltar i gruppen 
kommer att störa gruppens naturliga beteende. Detta får vi ta i beaktande, men att genomföra 
det på annat sätt var inte möjligt i denna situation. Deltagandet var en förutsättning för att 
bedriva utvecklingsarbetet. Ur ett etiskt perspektiv kändes det heller inte bra att förhålla sig 
okänd. Vi observerade eleverna under lektionernas gång men även innan vi påbörjat vårt 
utvecklingsarbete och efter att detta var avslutat. Nyckelord angående tankar och upplevelser 
nedtecknades fortlöpande av en av oss, för att efter undervisningstillfällena kompletteras till 
heltäckande redogörelser. Dessa gjorde vi tillsammans direkt efter avslutat lektionstillfälle. En 
av oss observerade eleverna och den andra instruerade dem i deras uppgifter. Vi turades om 
att observera och instruera så att båda skulle få erfarenhet av läraryrket men också av att 
observera i forskningssyfte. 
 
 

Material  
 
Bandspelare för inspelning av intervjuerna. Frågeguide för frågeområdena (se bilaga 2). Saft 
och fika för att öka tryggheten hos eleverna vid intervjun, samt duk att täcka över 
bandspelaren med. 

Tidsplan 
 
Höstterminen 2003: Introduktion i examensarbetet. Valde ämne, skrev PM 
 
Vårterminen 2004:            Tilldelades vetenskaplig handledare, tog kontakt med denna, skrev  

Syfte, bakgrund och metod. Sammanställde intervjufrågor. Tog 
kontakt med praktikplats. 

 
Höstterminen 2004: Finslipade bakgrund och metod. Valde ut lämpligt 

undervisningsmaterial och uppgifter. Förberedde observationer. 
 
V .40 Informerade vår handledare om vårt examensarbete. Skickade ut 

brev till föräldrarna för tillstånd att intervjua och observera deras 
barn.  

 
V. 43- V. 48 Genomförande av den varierade undervisningen (se bilaga 3)och 

observationer.  
 
V49. Genomförande av intervjuer. Sammanställande av intervjuer och 

observationer. 
 
V50-51  Skrev resultat och diskussion. Färdigställande av examensarbetet. 
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Analys, tolkning och bearbetning 
 
Efter varje intervju lyssnade vi igenom bandet och nedtecknade svaren skriftligen. En fördel 
med välstrukturerade intervjuer är att de i efterhand kan jämföras och tolkas med hjälp av 
varandra. Svaren kategoriserades varefter de analyserades och tolkades i förhållande till 
varandra och observationerna. Att studera samma händelse med två olika metoder, 
triangulering, ökade tillförlitligheten på studien. Triangulering kan enligt Ely (1993) visa 
konvergens, bristande överensstämmelse eller motsägelse mellan resultaten när olika metoder 
används. Observationsmaterialet gicks igenom och sammanfattades och användes sedan som 
ett komplement till intervjuerna. Beteenden och skeenden som var frekvent förekommande 
tolkades som representativa medan de som endast skedde vid enstaka tillfällen gavs mindre 
vikt vid resultatredovisningen. 
 
 
Resultat 
 
Här nedan presenterar vi en sammanställning av de 12 intervjuer vi genomfört i vår 
undersökning. För fullständiga intervjuanteckningar se bilaga 4. 
 
Fråga 1 
Hur upplevde du matematikundervisningen före vi började med den varierade 
undervisningen? 
 
Tabell  1. Svarssammanställning fråga 1 ( se bilaga 4.1 ) 
Tråkig Bra Vet inte 
6 5 1 
 
Av svaren framgår att ungefär hälften av eleverna uppfattade de traditionella 
matematiklektionerna som tråkiga och ungefär hälften ansåg att de var bra. De flesta som 
angav att de tyckte att det var tråkigt angav att de bara räknade i boken och att detta blev 
enformigt och tråkigt. De som har svarat att de tyckte att de traditionella 
matematiklektionerna var bra har haft svårigheter att ange varför de tyckt så. Den elev som 
svarade att den inte visste tyckte att det var både roligt och tråkigt och att detta kunde variera. 
 
 
Fråga 2 
Upplever du någon skillnad i matematikundervisningen sedan vi började med den 
varierade undervisningen? 
 
Tabell 2:1 Svarssammanställning fråga 2 (se bilaga 4.2  ) 
Ja Nej 
12 0 
 
Tabell 2:2 Svarssammanställning fråga 2 (se bilaga 4.2  ) 
Lättare Svårare Varierar 
7 3 2 
 
Samtliga elever upplevde skillnad efter det att vi börjat med den varierade undervisningen. 
Sju stycken av dessa upplevde att det blivit lättare och tre stycken upplevde att det blivit 
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svårare. Två av eleverna tyckte att det ibland var svårare och ibland var lättare. Samtliga tolv 
elever upplevde att matematiklektionerna blivit roligare. De har angett att det är roligt att göra 
andra saker, slippa räkna i boken och att man får lära sig på olika sätt.  
 
 
Fråga 3 
Vad tycker du om valet av undervisningssätt? 
 
Tabell 3. Svarssammanställning fråga 3 (se bilaga 4.3 ) 
Bra Dåligt 
12 0 
 
Samtliga tyckte att valet av undervisningssätt var bra. 11 av eleverna hade inte varit med om 
liknade undervisning tidigare och en av eleverna angav att den varit med om det en gång 
tidigare i tredje klass. Fyra av eleverna ville blanda varierad undervisning med traditionell. 
Åtta av eleverna svarade att de föredrog den varierade undervisningen. 
 
 
Fråga 4 
Skulle du vilja fortsätta med en varierad undervisning i matematikämnet? 
 
Tabell  4. Svarssammanställning fråga 4 (se bilaga 4.4  ) 
Ja Nej Blandat 
9 0 3 
 
Nio av eleverna svarade att de ville fortsätta med en varierad undervisning för att de upplevde 
den som roligare. Tre av eleverna ville blanda varierad undervisning med den traditionella. En 
av dessa angav rädsla om att hamna efter i boken som skäl. Ingen av eleverna ville helt avstå 
den varierade undervisningen. 
 
 
 
Observationer 
 
Under de tillfällen eleverna jobbade med våra uppgifter observerade vi sex slumpmässigt 
utvalda elever. Vi observerade dem även under deras traditionella matematiklektioner. Vid 
våra första undervisningstillfällen hade de svårt att komma igång. Detta är något som vi 
tycker förändrades ju fler lektioner vi genomförde. De blev mer och mer snabba att ta sig an 
uppgifterna i lektionens början. Under de första tillfällena hördes ofta kommentarer som: 
”Vad skönt att slippa räkna.” Deras intresse för uppgifterna var betydligt högre än vid deras 
traditionella lektioner. Vid de lektioner där de bara räknade i boken fick de flesta inte mycket 
uträttat. De pratade med varandra, dock inte om matematik, dagdrömde eller satt och ritade. 
Det de diskuterade under den varierade matematikundervisningen var i huvudsak uppgifterna. 
Även engagemanget var betydligt större än vid traditionella lektioner. Ofta hände det att de 
glömde bort att det var dags för rast. ”Man glömmer som bort tiden”, som en av eleverna 
uttryckte det. Vid den traditionella undervisningen var kommentarer som ”är det inte snart 
rast” vanligt förekommande. De arbetade väldigt flitigt med uppgifterna även om detta var 
något som varierade lite med vilken lektion vi hade. Reseplaneringen, matematikspelen och 
tipsrundan var det som engagerad eleverna mest och under följande lektioner hördes ofta 
uttryck som ”kan vi inte göra en resa till” och ”kan vi inte ta fram korten igen”. Orden ”kul” 
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och ”roligt” har varit frekvent använda av eleverna under samtliga lektionstillfällen med 
varierad undervisning. De har även ofta påtalat att ”de här är mycket roligare än att räkna i 
boken”. Några av eleverna har påtalat en oro att inte hinna räkna nog mycket i boken och har 
känt och uttryckt en rädsla att hamna efter de övriga där. 
 
 
Diskussion 
 
Allmän diskussion 
 
Eftersom vår undersökningsgrupp nästan uteslutande arbetade i läromedlet blev det lättare för 
oss att undersöka om det sker någon förändring genom att arbeta på ett annorlunda sätt 
jämfört med vad eleverna är vana vid. Eleverna var bara vana vid att jobba i grupper med sina 
kompisar vilket vi inte tog någon hänsyn till. Vid våra undervisningstillfällen blev de indelade 
i olika gruppkonstellationer som eleverna ibland inte upplevde så populära. Att eleverna inte 
alltid kom igång med arbetet vid lektionens början kan säkert bero på ovanan att samarbeta 
med andra än sina kompisar, men också på ovanan vid arbetssättet. Vi använde oss av 
observationer under undervisningens gång. Dessa genomfördes både på de traditionella 
lektionerna och under den varierade undervisningen. De traditionella lektionerna observerade 
vi innan vi börjat vårt utvecklingsarbete samt efter vi avslutat den varierade undervisningen. 
Vi genomförde även intervjuerna efter det att vår undervisning avslutats. 
 
 
Reliabilitet 
 
Patel och Davidsson (1994) menar att reliabilitet är hur god tillförlitlighet studien har. Vi 
anser att vi har relativt god reliabilitet på vår undersökning. Det faktum att vi varit två 
personer som bedömt och tolkat intervjusvaren har minskat risken för personliga 
misstolkningar av elevernas svar. De följdfrågor vi ställde bidrog också till att minska risken 
för feltolkningar och gav oss större möjlighet att förstå vad eleverna egentligen menade med 
sina svar. Att vi även observerade eleverna under arbetets gång stärker reliabiliteten då vi haft 
möjlighet att studera beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang i samma stund som 
de inträffat. Att vi spelade in intervjuerna på band stärker reliabiliteten då vi kunnat lyssna på 
våra intervjuer upprepade gånger och då minskat risken för att värdefull information gått 
förlorad. Nackdelen med bandspelaren är att dess närvaro kan hämma eleverna och den som 
intervjuar. Detta försökte vi motverka genom att samtala med eleverna innan intervjun för att 
på så sätt få dem att känna sig bekväma och trygga i situationen. En annan nackdel är att vi 
som oerfarna intervjuare kan ha kommit att ställa följdfrågor som kan ha uppfattats ledande 
av eleverna. Den faktor som vi tror påverkat undersökningens reliabilitet mest är det faktum 
att undersökningen omfattat ett litet antal elever och reliabiliteten skulle stärkas om det varit 
en större undersökningsgrupp. Det som också kan ha påverkat reliabiliteten negativt är det 
faktum att vi befunnit oss i klassrummet med eleverna vid undersökningstillfällena, något som 
gör att det är mer än den varierade undervisningen som kan ha påverkat eleverna. Vi har dock 
inte uppmärksammat någon positiv förändring hos eleverna vid andra lektioner där vi 
närvarat. 
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Validitet 
 
Patel och Davidsson (1994) menar att god validitet är att ha fokus på det som avses 
undersökas. Ekholm och Fransson (1992) menar också att många har lättare att uttrycka sina 
känslor verbalt än skriftligt och eventuella missförstånd av frågorna kan klargöras under 
intervjuns gång. Därför anser vi att vi har god validitet eftersom vi gjort en muntlig intervju 
samt även observerat eleverna under lektionerna. Observationernas validitet kan dock ha 
försämrats av det faktum att de var ostrukturerade samt att det är svårt att avgöra om de 
skeenden och beteenden vi observerat faktiskt var representativa. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Om vi utgår från elevsvaren framkommer att hälften av eleverna upplevt 
matematiklektionerna som tråkiga och ungefär hälften upplevt dem som bra. Vår bild av 
klassen var att de hade svårt att koncentrera sig och att de upplevde matematiklektionerna 
som tråkiga och enformiga. ”Vi satt som mest bara och skrev in i häftena, det är inte så roliga 
uppgifter”, uttryckte en av eleverna. De som tyckte att undervisningen var bra hade svårt att 
uttrycka vad det var som de tyckte var bra. Variationen av svar beror enligt oss på att eleverna 
har olika inlärningsstilar och att de som var nöjda med undervisningen fick sin inlärningsstil 
tillgodosedd av den traditionella undervisningen, samt att de som inte var nöjda hade 
svårigheter att lära sig med den undervisningsformen och då upplevde matematiklektionerna 
som tråkiga. Enligt Boström (1998) har alla individer sitt sätt att lära sig och inlärningsstilar 
är de faktorer som tillsammans avgör hur en individ lär sig ny och svår information. Gidlund 
(2004) menar att de traditionella inlärningsmetoderna främst gynnar visuella och auditiva 
elever. 
 
Introduktionen av den varierade undervisningen gav ett bättre resultat än vad vi hade förväntat 
oss. Samtliga elever upplevde att det blivit skillnad på matematikundervisningen och samtliga 
upplevde att matematiklektionerna blivit roligare. Detta styrks också av våra observationer då 
just orden ”kul” och ”roligt” var frekvent använda. Lindqvist, Emanuelsson, Lindström, & 
Rönnberg (2003) menar att eleverna känner lust att lära när både kropp och själ har 
engagerats, vilket vi tror inträffat i vår studiegrupp. Sju av eleverna upplevde att matematiken 
blivit lättare, tre upplevde att den blivit svårare och två svarade att det varierade. Att sju av 
eleverna upplevde matematiken som lättare menar vi härrör i den individuella elevens 
inlärningsstil. Fler inlärningsstilar blir tillfredställda vid en varierad undervisning. En av 
eleverna uttryckte sig enligt följande under intervjun: ”man lär sig på olika sätt”. Gidlund 
(2004) hävdar att man genom arbete utifrån elevernas inlärningsstyrkor stärker lusten att lära 
eftersom det går betydligt lättare, då vår hjärna fungerar på ett sådant sätt att vi lättast lär oss 
svår information i de fall där vi får möta informationen genom vårt starkaste sinne och 
därefter repetera genom vårt näst starkaste. De som upplevde att det blivit svårare får sin 
specifika inlärningsstil tillgodosedd av den traditionella undervisningen och genom den 
varierade blir de tvingade att använda sinnen som inte är deras starkaste.  
 
Samtliga elever tyckte att valet av undervisningssätt var bra. De angavs som orsak till detta att 
de upplevde undervisningen som rolig. Åtta av eleverna föredrog en varierad undervisning 
och fyra angav att de vill blanda varierad med traditionell undervisning. De som ville blanda 
uttryckte en rädsla för att hamna efter i läromedlet. En av eleverna sa under intervjun: ”man 
vill komma längre i boken också. Annars blir man så kort”. Bara en av eleverna hade tidigare 
varit med om ett varierat undervisningssätt, och då i årskurs tre. Det som var imponerande var 
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att denne elev hade starka minnen från det tillfället och kunde redogöra i detalj för vad de 
hade gjort.  
 
På frågan om de ville fortsätta med en varierad undervisning svarade nio att de ville det och 
tre att de ville blanda varierad med traditionell. Ingen svarade att de ville avstå varierad 
undervisning helt.  
 
Eleverna blev mer intresserade av matteboksräkning efter vår varierade undervisning. Detta 
styrks av intervjuresultat där eleverna påtalade att det blivit roligare att även räkna i böckerna. 
En av eleverna angav att det blivit mindre stormigt under våra lektioner. Efter att vi avslutat 
vårt utvecklingsarbete kunde vi observera att flera av eleverna jobbade bättre i läromedlet än 
de gjort innan vi påbörjat den varierade undervisningen. En av intervjuerna styrker detta då en 
av eleverna sa: ”det är som roligare att räkna i boken nu”. 
 
”Det finns aldrig ett ända sätt att lära ut någonting” (Marton & Booth, 2000, s 229) Det är 
något vi visat med vårt undervisningssätt. Att lära på ett varierat sätt var något som eleverna i 
vår undersökningsgrupp tyckte var mycket bra. Marton och Booth (2000) menade att 
oberoende av vilket innehåll en undervisning har, så får den genom lärarens utformande och 
gestaltning olika utseenden. Detta ska eleven få en skymt av och sedan koppla ihop med en 
helhet, Och vi kan, för att ta ett exempel, hänvisa till den lektion där vi arbetade med π. 
Något som eleverna uppfattade som svårt i läroboken, fick efter vår gestaltning och 
utformning ett annat ”lättare” utseende. Och av den lilla del i matematiken, där symbolen π 
hör hemma kunde eleverna efter vår undervisning sätta in den i en större helhet. 
 
Egna reflektioner 
 
Vikten av att variera undervisningen i matematik är något som stärkts hos oss under den tid vi 
studerat på lärarutbildningen. Matematikundervisningen har sett ungefär likartad ut på de 
skolor vi kommit i kontakt med under vår studietid. Läromedlen har en stor roll och andra 
arbetssätt får mindre eller inget utrymme. Detta gynnar främst de auditiva och visuella 
eleverna och de andra inlärningsstilarna blir inte tillgodosedda. De elever som inte får sin 
inlärningsstil tillgodosedd tror vi tappar intresset för matematik och upplever det som tråkigt 
och svårt. Även för de elever som får sin inlärningsstil tillgodosedd i den traditionella 
undervisningen kan ett varierat undervisningssätt vara att föredra. Att bara räkna i boken kan 
upplevas som enformigt även om lärstilen blivit tillfredsställd. Eleverna i vår undersökning 
hade vissa favoriter bland våra lektioner. Många tyckte att den lektion där de fick planera en 
resa var roligast, eftersom de fick bläddra i resekataloger och prislistor och att de då upplevde 
det som att det kändes verkligt: ”resan var roligast, man hade som en budget å ja….som hotell 
och skjuts och sånt. Och så var det roligt att bläddra i resekatalogerna”. Även tipsrundan var 
en lektion som uppskattades eftersom de då fick tillfälle att vara ute. Spelen var också 
populära bland eleverna och tävlingsmomentet i dessa fick de flesta elever att koncentrera sig 
lite extra. 
 
Något vi tycker skulle kunna underlätta ett varierat arbetssätt är att förändra 
schemaläggningen. Matematiklektionerna omfattar för det mesta bara 40-60 minuter och att 
på den tiden hinna med att göra något annorlunda är svårt. Det är också väldigt svårt att som 
ensam lärare i en klass hinna med att ha varierad undervisning eftersom den är betydligt mer 
tidskrävande när det gäller planering, och det stöd eleverna kan komma att behöva under 
själva lektionen. Vi tror dock att denna typ av undervisning skulle kunna göra ett inslag på 
matematiklektionerna, förslagsvis en gång per vecka. Eleverna skulle då få chansen att arbeta 
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varierat och lärarna behöver inte slita alltför hårt. Dessutom blir varierad undervisning inte 
längre varierad om den står för all undervisning. 
 
Fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att genomföra undersökningen på ett större antal elever och under 
längre tid för att se om samma positiva inställning bibehålls eller om det bara är nyhetens 
behag som gjort att vi fått ett sådant positivt resultat. Det skulle också vara intressant att ta 
reda på varje enskild individs inlärningsstil och sedan arbeta utifrån detta. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Hej! 
 
Vi är två studenter som går sista terminen på lärarutbildningen ma/no för årskurs 4-9 
vid Luleå tekniska universitet. Vi heter Susanne Morin Johansson och Susanne 
Rönnkvist. Under vecka 42-49 kommer vi att göra vår slutpraktik i ert barns klass. Vi 
kommer då att genomföra en undersökning till vårt examensarbete vilket innebär att 
matematikundervisningen kommer att bedrivas på ett lite annorlunda sätt.  Eleverna 
kommer att få arbeta med matematiken laborativt och praktiskt. Vi vill se hur ett 
varierat undervisningssätt påverkar hur eleverna känner och tänker kring ämnet 
matematik. För att få en bättre uppfattning om detta vill vi under undersökningen 
observera eleverna, samt intervjua dem efteråt. Eleverna kommer inte att anges vid 
namn i vårt examensarbete. För att intervjua och observera ert barn vill vi först ha er 
tillåtelse att göra detta. 
 
 
Kryssa i ett alternativ: 
 

 Jag godkänner att mitt barn får intervjuas för detta ändamål. 
 

 Jag godkänner inte att mitt barn får intervjuas för detta ändamål. 
 
 
 
Elevens namn: 
 
 
 
Vårdnadshavares underskrift: 
 
 
 
 
Vid frågor ring: 
 
Susanne Morin Johansson xxxx-xxxxx 
Susanne Rönnkvist                                xxxx-xxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Intervjufrågor     Bilaga 2 
 
1. Hur upplevde du matematikundervisningen före vi började med den varierade 

undervisningen? 
 
Varför? 

 
2. Upplever du någon skillnad i matematikundervisningen när vi började med den 

varierade undervisningen? 
 

Vad i så fall?  
 
Upplevde du matematiken: 
 
Lättare / Svårare ? 
 
Roligare / Tråkigare ? 
 
Tycker du att det var jobbigt med varierad undervisning? 

 
 

3. Vad tycker du om valet av undervisningssätt? Varför? 
 

Har du varit med om liknande undervisningssätt tidigare? 
 
Vilken typ av undervisning föredrar du? 
 

4. Skulle du vilja fortsätta med en varierad undervisning i matematikämnet? 
 

Varför? 
 
Vilken typ av undervisningssätt i så fall? 



 

 

 
Lektionsplanering     Bilaga 3 
 
Lektion 1 
Huvudräkning – multiplikation, addition 
Grupparbete med 4 elever/grupp 
 
Multiplikationskrig 
Ur en kortlek vänds korten upp två och två. Den elev som först säger det rätta svaret när dessa 
korts tal multipliceras vinner korten. Den med flest kort när kortleken tagit slut vinner. 
Beroende på elevernas kunskapsnivå plockades de högsta korten bort, det vill säga knekt, dam 
och kung. 
 
Tornblåsaren 
Varje grupp tilldelas en plastmugg och tre tärningar. Två tärningar placeras i muggen som är 
upp och nervänd. Denna skakas och till sist placeras den sista tärningen på muggens botten 
och blåses sedan ner därifrån. Eleverna får sedan addera de två tärningarna i muggen och 
multiplicera summan av dessa med den nerblåsta tärningen. Den totala summan nedtecknas på 
ett papper. Eleverna gör 5-10 omgångar var och slutligen adderas alla omgångar. Den med 
mest poäng vinner. 
 
Yatzy 
Varje grupp spelar en omgång Yatzy och får själva välja om de vill slå efter Yatzyprotokollets 
ordning eller om de vill spela i valfri ordning. 
 
Räkna på händerna 
Vi visade eleverna hur de med hjälp av sina händer kan räkna ut multiplikation från 6:ans, 
7:ans, 8.ans och 9:ans tabell. 
 
Avslutande diskussion 
Diskussion med eleverna om vad de lärt sig. 
 
Lektion 2 
Grupparbete med 2 elever/grupp 
Huvudräkning – multiplikation, addition, subtraktion, division 
Begreppsträning 
Mönster och logiskt tänkande 
 
24 – kort 
Varje grupp tilldelas ett kort med fyra olika siffror. De ska addera, subtrahera, dividera eller 
multiplicera siffrorna så att den slutliga summan blir 24. Varje siffra får bara användas en 
gång, men måste användas en gång. Varje grupp får fyra olika kort totalt under lektionen med 
ökande svårighetsgrad. Efter varje kort får de redovisa hur de har tänkt med hjälp av korrekta 
matematiska begrepp. 
 
Tangram 
Varje grupp tilldelas en fågelbild och en rund form med avskilda bitar. De får klippa ut 
bitarna ur den runda formen och sedan placera dessa på fågelbilden så att hela denna täcks. 
 
 



 

 

Avslutande diskussion 
Diskussion i helklass om vad eleverna lärt sig. 
 
Lektion 3 
Enskilt arbete 
Enskild räkning i läromedel 
Eleverna fick enskilt räkna i läromedlet, där de själva befann sig sedan tidigare. Vid 
svårigheter hjälpte vi eleverna med uppgifterna enskilt. 
 
Avslutande diskussion 
Vad har vi lärt oss? 
 
Lektion 4-5 
Grupparbete med 2 elever/grupp 
Verklighetsproblem 
Varje grupp får välja ett resmål dit de vill åka med en kompis. De får en budget på 30 000 
kronor som ska räcka till allt under semestern. Följande frågor ska varje grupp ta resa på 
gällande sitt resmål: 
Beräkna kostnaden för två personer under två veckor inklusive alla tillägg som kan 
förekomma bl.a. reseförsäkring och flygtillägg. 
Beräkna matkostnaderna. 
Från vilken flygplats reser ni? Hur tar ni er dit? Vad kostar det? 
Gör upp en tidsplanering där ni har med avresetider och ankomsttider för buss/flyg 
Ligger ert resmål i samma tidszon som Sverige? Om inte, vad är den lokala tiden när ni landar 
och vad är den svenska tiden då? Hur stor är tidsskillnaden? 
Hur mycket pengar får ni över? Dessa pengar ska du växla till landets valuta eller 
amerikanska dollar. Hur mycket blir det? 
Redovisa din resa skriftligen med alla beräkningar, tabeller och med bilder från resmålet 
Eleverna fick använda miniräknare till alla uträkningar.  
 
Avslutande diskussion 
Diskussion i helklass om vad de lärt sig. 
 
Lektion 5 
Grupparbete med 2 elever / grupp, enskilt arbete 
Geometri 
Kvadrater och rektanglar 
 
Rektangelspelet 
Eleverna får två och två ett halvt rutat A4-papper. På detta ska de rita rektanglar och kvadrater 
varannan gång. De har var sin penna med olika färg. Rektanglarna får inte vidröra varandra 
sida mot sida eller hörn mot hörn, däremot får sidorna korsa varandra. Den som ritar den sista 
rektangeln som får plats på pappret vinner. Därefter ska de hitta den rektangel med minst area, 
minst omkrets, störst area och störst omkrets. Pappret med rektanglarna monteras sedan upp 
på ett papper och placeras som en tavla på klassrumsväggen. 
 
Snöret 
Varje elev får ett snöre som är 16 cm långt. Med detta ska de sedan göra en rektangel som har 
så lite area som möjligt och en som har så stor area som möjligt. De fick sedan redovisa för 
oss hur de hade tänkt med hjälp av korrekta matematiska begrepp. 



 

 

 
Avslutande diskussion 
Diskussion i helklass om area och omkretsbegreppet samt om de lärt sig något. 
 
Lektion 6 
Grupparbete med 4-5 elever/grupp 
Geometri 
Cirklar 
 
π-Laboration 
Varje grupp får i uppgift att gå ut och mäta omkrets och diameter på 3- 4 runda föremål som 
de kan hitta utomhus i närheten av skolan. De ska sedan ta med sig sina siffror in i 
klassrummet och dela omkretsen med diametern. Det tal de får ska de redovisa med så många 
decimaler som möjligt. Den grupp som kommit närmast π vinner. Eleverna fick använda 
miniräknare vid sina beräkningar. 
 
Avslutande diskussion 
Vad är π ? Hur kan man använda sig av det? Vad har vi lärt oss?  
 
Lektion 7 
Enskilt arbete 
Problemlösningar 
Eleverna fick enskilt lösa logiska problem som vi hade dragit ut på små lappar. Problemen var 
logiska och gick att lösa utan större uträkningar och varierade i svårighetsgrad. När de löst ett 
problem fick de muntligt redovisa för oss hur de tänkt och vi diskuterade problemet med dem. 
 
Avslutande diskussion 
Var det svårt? Vad var svårt? Har vi lärt oss något? 
 
Lektion 8 
Grupparbete med 3 elever / grupp 
Väga, räkna med pengar, omvandlingar 
 
Eleverna i varje grupp fick i uppgift att de vunnit 10 000 000 kronor på lotto och de skulle 
räkna ut om de orkade bära hem pengarna om de fick dem i valörerna 50 –öringar, enkronor, 
tior, femmor, 20-lappar, 100-lappar och 500-lappar. Resultatet av vikten redovisades i 
kilogram. Varje grupp fick en valör att räkna på. De fick sedan redovisa sitt resultat muntligt 
inför hela klassen. Eleverna fick använda miniräknare vid sina beräkningar. 
 
Avslutande diskussion 
Vad har vi lärt oss?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lektion 9 
Grupparbete med 3 elever/grupp 
Annorlunda problemlösning 
 
Varje grupp fick en uppgift utformade efter deras egna intressen. Uppgiften utelämnade 
kostnader och kapitalinnehav. Detta fick eleverna själva bestämma utifrån vilken produkt de 
ville ha och vad dessa kostar. Kapitalinnehavet fick de också bestämma utifrån deras egen 
veckopeng och om de själva har besparingar sedan tidigare. 
Exempel: Din gamla hockeyutrustning börjar bli sliten och du bestämmer dig för att köpa nya 
skridskor och en nu hockeyklubba. Du får ett bidrag av din mamma på 200 kronor. Hur länge 
tar det för dig att spara ihop till utrustningen? Eleverna fick sedan muntligt redovisa sina 
uppgifter i helklass samt göra en affisch med sina beräkningar som sedan hängdes upp i 
klassrummet. 
 
Avslutande diskussion 
Vad har vi lärt oss? 
 
Lektion 10 
Enskilt arbete 
Tipsrunda 
 
Alla elever fick gå en tipsrunda utomhus på en sträcka av cirka 1,5 km. På tipsrundan fanns 
uppgifter från det vi gjort under alla tidigare lektioner. När de kom tillbaka fick de saft och 
pepparkakor under tiden tipsrundan rättades. Sedan hade vi prisutdelning till ettorna och 
tvåorna och slutligen placerade vi resterande på tredje plats. Alla elever tilldelades medaljer. 
 
Avslutande diskussion 
Genomgång av tipsrundans uppgifter. Diskussion om hur hela matematikprojektet upplevts. 
 
 



 

 

 
Bilaga 4.1 

Hur upplevde du matematikundervisningen före vi började med den varierade 
undervisningen? 
 
 
Elev 1: Tråkig, det är tråkigt att jobba i matteboken. 
 
Elev 2: Nog var den bra, vet inte varför den var bra 
 
Elev 3: Bra 
 
Elev 4: Bra, den var bara bra 
 
Elev 5: Den var väl bra 
 
Elev 6: Bra 
 
Elev 7: Nog var den bra men….det var tråkigt att bara räkna i matteboken 
 
Elev 8: Ja den var väl ganska tråkig. Man fick bara göra tråkiga saker som att räkna i 

matteboken.  
 
Elev 9: Jag vet inte…sådär, det är både roligt och tråkigt. 
 
Elev 10: Den var som int så jätterolig, vi satt som mest bara och skrev in i häftena. Det är inte 

så roliga uppgifter. 
 
Elev 11: Den var väl sådär, nog gick det att räkna. Det var lite stormigt i klassrummet. Det 

var lite svårt att koncentrera sig när dom ropa. 
 
Elev 12:  Ja sådär, tråkig som alltid samma saker. Vi räknar alltid i boken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4.2 
 
Upplever du någon skillnad i matematikundervisningen sedan vi började med den 
varierade undervisningen? 
 
 
Elev 1: Ja, roligare men klurigare, det var inte jobbigt i alla fall. 
 
Elev 2: Ja, man får ju göra andra saker och det är roligt. Sedan slipper man ju arbeta i  

matteboken. Det har inte varit jobbigt, det har blivit lättare. 
 
Elev 3: Ja, det har blivit både roligare och lättare, mattelektionerna har varit bättre. 
 
Elev 4: Ja, allt möjligt men jag vet inte vad. Det har blivit lite svårare men roligt. Det är inte 

jobbigt 
 
Elev 5: Ja, det är roligare än att räkna i boken. Man lär sig på olika sätt. Det är lättare och 

roligare. Det har inte varit jobbigt 
 
Elev 6: Lite skillnad. Det har blivit lite lättare, men roligare. Inte jobbigare. 
 
Elev 7: Jå, det är mycket roligare med sånt där grejs. Det har blivit lättare och det är som 

roligare att räkna i boken nu och så dom där andra grejerna, för att vi lärt oss sånt där 
med händerna. 24-korten var svårare. 

 
Elev 8: Ja, jo men det har blivit som roligare, man vill ha matte nu. Det har inte blivit lättare 

men lite jobbigare. 
 
Elev 9: Jå, ja tycker det är roligt. Det har blivit lättare för att det är roligt. Det har inte blivit 

jobbigare. 
 
Elev 10: Jå, det är som lättare att förstå. Och det är roligare och inte alls lika jobbigt. 
 
Elev 11: Jå, det har varit roligare och dom där problemen tyckte jag var roligt och allt annat 

har varit roligt också. Ibland var det lätt ibland var det svårt. Det har blivit bättre, dom 
ropar int lika mycket.  

 
Elev 12: Jo roligare saker får man göra. Man slipper jobba i matteboken. Ibland har det varit 

lätt och ibland har det varit svårt, det har då int varit jobbigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      Bilga 4.3 
Vad tycker du om valet av undervisningssätt? 
 
Elev 1: Det har varit både bra och roligt, jag har inte haft sådana här lektioner tidigare. Jag 

tyckte att lektionen med resan var roligast. Tycker bäst om varierat. 
 
Elev 2: Bra, jag har inte haft sådana här lektioner tidigare. Jag tyckte spelen var roligast. 

Tycker varierat är bäst. 
 
Elev 3: Det har varit bättre matematiklektioner. Vi har inte gjort något liknande förut. Jag   

tyckte tipsrundan var roligast även fast det var kallt ute den dagen. Vill ha både och. 
 
Elev  4: Bra, bättre lektioner. Har inte haft liknande tidigare. Tipsrundan var roligast, fast det 

var kallt. Vill ha erat alltid. 
 
Elev 5: Bra, har inte varit med om det tidigare. Tycker bättre om ett varierat 

undervisningssätt. Spel och kort var den roligaste lektionen. 
 
Elev 6: Jag vet inte, gillar varierad för att det är roligare. Det har blivit mycket roligare. 
 
Elev 7: Bra, det har varit lagom. Tror inte jag varit med om sånt här sätt att lära tidigare. 

Resan var roligast, för man fick se prislistan och hålla i katalogerna. Det var som 
verkligt. Vill ha varierat alltid. 

 
Elev 8: Jättebra, man förstår så bra. Jag har varit med om detta tidigare, i trean. Då sa hon 

nästan alltihop och då förstod man som. Jag tycker varierad undervisning är bäst därför 
vill jag ha det. Resan var den roligaste lektionen. 

 
Elev 9: Jag tyckte det var roligt och lagom, har inte haft sånt här tidigare i matten. Jag tycker 

man ska både och. Blanda! Spelen var roligast. 
 
Elev 10: Bra, jag har inte gjort något liknande tidigare, det är som roligt och så. Resan var 

roligast, man hade som en budget å ja….som hotell och skjuts och sånt. Och så var det 
roligt att bläddra i resekatalogerna. Vill ha varierat. 

 
Elev 11: Det har varit bra. Jag vet inte om jag gjort det tidigare, jag kommer inte ihåg. Jag vill 

både räkna i boken och ha erat. Spelen var det roligaste och 24-korten. 
 
Elev 12: Bra. Jag har aldrig haft sån där undervisning. Jag vill ha varierad, sånt som ni har 

haft. Jag har lärt mig mycket och att π = 3, 14. Tipsrundan var roligast för då fick man 
vara ute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4.4 
Skulle du vilja fortsätta med en  varierad undervisning i matematikämnet? 
 
 
Elev 1: Ja det skulle jag för det är roligt. 
 
Elev 2: Ja, det är roligare. 
 
Elev 3: ”Både och för man vill komma längre i boken också. Annars blir man så kort, man 
vill ligga normalt” 
 
Elev 4: Ja, det är roligare 
 
Elev 5: Ja, det är roligare.  
 
Elev 6: Ja, för att det är roligare. 
 
Elev 7: Varierad undervisning, för det är roligare.  
 
Elev 8: Ja, för den var roligare  
 
Elev 9: Jå, det skulle jag. Det är roligare med både och. 
 
Elev 10: varierad undervisning är bäst, jag vill fortsätta med det. Det är som roligt att planera.  
 
Elev 11: Jag vet inte vad jag ska säga, man kan ju blanda.  
 
Elev 12: Ja, för det var kul.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




