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Förord  
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skola är också förtjänta av ett stort tack! Vi vill även tacka pedagogerna på ”skola 
Veteran” som tog emot oss med öppna armar och på ett inspirerande sätt beskrev sin 
verksamhet för oss. Vi vill tacka våra handledare Anna Wedestig och Ylva Jannok Nutti, 
för deras engagemang och goda idéer. 
 
 
Luleå, maj 2006. 
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Abstrakt 
Syftet var att undersöka och beskriva hur man kan arbeta med matematik på ett alternativt 
sätt utan matematikboken som styrande medel. Vi har studerat litteratur, samt observerat 
och intervjuat pedagoger som arbetar på ett alternativt sätt med matematik. 
Undersökningsgruppen har bestått av tre pedagoger som har berättat om och 
demonstrerat sitt arbetssätt. Vi har kommit fram till det finns alternativa arbetssätt som 
kan ersätta det traditionella arbetssättet i matematik, det vill säga enskilt räknande i 
matematikboken.  
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1. Inledning 
 
Ett traditionellt arbete, där eleven huvudsakligen arbetar enskilt i sin matematikbok, 
behöver inte leda till att alla målen i kursplanen för matematik uppfylls, t ex följande 
mål: ”Utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra 
slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt 
tänkande,” (Skolverket, 2000, s.26). Detta påvisades i Johanssons (2003) studie av 
läroböcker som potentiellt redskap till läroplanerna. I en fallstudie som presenterades i 
rapporten Textbooks in Mathematics Education fanns slutsatsen att matematikböckerna 
inte motsvarar läroplanernas mål. Där uttrycktes en oro över lärares höga tilltro till 
läromedlen. Utifrån detta har vi valt att undersöka hur man som pedagog kan arbeta 
med matematik på ett alternativt sätt, för att på ett bättre sätt uppnå målen i 
styrdokumenten. Intresset för detta område kommer från att vi själva genomgått en 
traditionell matematikundervisning där matematikboken varit styrande, samt att vi 
under vår lärarutbildning insett att det finns andra sätt att arbeta med matematik på. Vi 
utbildar oss till lärare för tidigare år och därför har vi begränsat oss till denna 
åldersgrupp. För att studera alternativa arbetssätt med matematik gjorde vi vår 
verksamhetsförlagda utbildning på en skola där det pågick ett matematikprojekt med 
utgångspunkt från Nationellt Centrum för Matematiks (NCM) studiematerial – 
Matematik från början som fokuserar vardagsmatematik. För att få en kompletterande 
bild av alternativa arbetssätt besökte vi en grundskola där de under flera år arbetat 
alternativt med matematik.  
 
 
2. Bakgrund 
 
I bakgrunden presenteras först olika teorier om lärande, detta för att ge en bild av vad 
olika teorier kan ge för påverkan på undervisningens innehåll och upplägg. Den syn 
pedagogen har på lärande och kunskap påverkar hur arbetet läggs upp och vad som 
prioriteras:  
 

Ett andra rationalitetsproblem, som aldrig tycks få en godtagbar lösning, är att ett 
traditionsrationellt förhållningssätt till undervisning av olika orsaker är lätt att upprätthålla 
och exploatera: alla (även lärare) ’vet’ hur undervisning går till för alla har ju gått i skolan. 
Det betyder att det finns möjligheter att undervisa på ett oreflekterat ’traditionellt’ sätt, utan 
att ha en aning om vilka synsätt – rationaliteter – som ligger till grund för det man gör. 
(Stendrup, 2001, s.36)  
 

Därefter ges en bild av hur olika författare uppfattar matematikundervisning, samt en 
koppling mellan deras uppfattningar och målen i styrdokumenten. Avslutningsvis 
presenteras en kort sammanfattning av hur ett alternativt arbetssätt i matematik kan 
startas upp.   
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2.1 Teorier om lärande 
 
I Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik framhölls att nationella 
läroplanerna stödjer sig på följande tre teorier om lärande: social konstruktivistisk, 
metakognitivteori och symbolisk interaktionism. Här följer en beskrivning av dessa 
teorier, samt av några andra syner på lärande och kunskap: kognitiv konstruktivism och 
Pragmatism.  Den kognitiva konstruktivismen beskrivs därför att den utgör en kontrast 
till den sociala konstruktivismen på så sätt att den inte ser inlärning som socialt betingad. 
Dock stödjer denna teori och pragmatismen tanken om en praktiskt lagd undervisning, 
vilket är aktuellt för detta arbete.   
 

2.1.1.  Konstruktivismen 
 
Konstruktivism som både är en teori om vad kunskap är och om hur lärande sker är enligt 
Engström (1998) en av de ledande teorierna inom matematikdidaktik Han anser att det 
konstruktivistiska synsättet får positiva konsekvenser för undervisningen då detta synsätts 
vision är en aktiv och kunskapsteoretiskt stärkt elev. Han framhåller dock att ett okritiskt 
anammande av konstruktivismen kan få negativa konsekvenser. Engström betonar att det 
är nödvändigt, oavsett vilken inlärningsteori som ligger till grund för verksamheten, att 
den sociala dimensionen inte glöms bort.  
 
Kognitiv konstruktivistisk teori 
 
Kännetecknande för denna inriktning är att inlärning ses som något som sker mellan ett 
barn och dess materiella omvärld. Piaget såg inte inlärningen som socialt betingad. Piaget 
ansåg att undervisningen skulle vara praktiskt lagd med laborationer och att klassrummet 
mer skulle ses som en verkstad. För Piaget var det den personliga och aktiva 
konstruktionsprocessen som var det viktigaste då kunskap inte kan mottagas utan måste 
erövras genom egna erfarenheter. Hans målsättning vad gäller pedagogik var att bidra till 
att skapa människor som gör nya saker och inte enbart upprepar vad andra åstadkommit 
(Imsen, 2000).   
 
Socialkonstruktivistisk teori 
 
Den sociala konstruktivismen utgår bland annat från Vygotskijs grundtankar. Sett ur 
socialkonstruktivismens synvinkel skapas kunskap först i samspel med andra, det är 
språket och de sociala förhållandena som formar och möjliggör kunskapen (Imsen, 2000). 
I Lusten att lära – med fokus på matematik framhålls att kunskap är något som växer i 
interaktion mellan lärare - elev och inte något som på ett enkelt sätt kan förmedlas. 
Läraren fungerar som förutsättningsskapare för elevens lärande. Vygotskij poängterade 
att det är viktigt för barn att få lära sig vetenskapliga begrepp, då dessa är begrepp behövs 
för att nå en fördjupad förståelse. Enligt Vygotskij har dialogen en stor betydelse för 
lärandet. 
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Vygotskij som har spelat en stor roll i den pedagogiska utvecklingen är känd för sin teori 
om den proximala utvecklingszonen. Imsen (2000) presenterade denna teori som utgår 
från tanken att eleven har en gräns för vad det kan klara på egen hand och för vad den 
kan klara med hjälp av andra. Det är området mellan dessa två gränser som benämns den 
proximala utvecklingszonen. Det ett barn inte kan själv kan den klara tillsammans med 
andra och därefter på egen hand. En viktig fråga enligt henne var: Hur mycket 
utmaningar en elev tål?  
 

Undervisningen skall inte läggas på den nivå som eleven redan behärskar utan på en lite 
högre nivå, så att eleven måste ’anstränga sig lite’, självklart inte utanför det område eleven 
har möjlighet att behärska. Vygotskij hävdar att det aldrig kan bli full överensstämmelse 
mellan undervisningsförloppet och elevens utvecklingsförlopp. (Imsen, 2000, s.191) 

 
Detta medför att pedagogen har stor betydelse för elevernas lärande. Pedagogen måste 
först och främst lyssna på och observera eleverna för att förstå var i utvecklingen eleven 
befinner sig och utifrån detta kunna erbjuda dem lämpliga uppgifter (Egidius, 2002). 
 

2.1.2. Metakognitiv teori  
 
Den metakognitiva teorin beskriver egentligen inte hur lärande går till utan handlar om 
hur reflektion kan leda till medvetenhet om sitt eget lärande. Våra uppfattningar och vårt 
tänkande kan dock förändras när vi reflekterar över vårt lärande (Egidius, 2002). Den 
metakognitiva teorin handlar om de tankefunktioner som vi behandlar information med 
och det sätt på vilket vi blir medvetna om vårt eget och andras lärande. Inom denna teori 
anses att yngre barn först och främst lär sig genom att göra, sedan genom att veta och sist 
men inte minst genom att förstå vad och hur de har lärt sig. Utgår pedagogen från denna 
teori beaktas elevernas förmåga att problematisera, ifrågasätta och kritiskt granska 
olikheter när en bedömning ska göras. Problemlösning har en stor del i det pedagogiska 
arbetet, dialoger och diskussioner är också viktiga inslag. Det huvudsakliga inom denna 
teori ligger i att eleven ska förstå sin egen lärandeprocess.   
 

2.1.3. Symbolisk interaktionism  
 
Enligt skolverkets rapport: Lusten att lära - med fokus på matematik innebar symbolisk 
interaktionism: ”de lärandes samspel med hjälp av symbolspråk” (s.10). Detta 
symbolspråk kan bland annat vara tal, skrift och kroppsspråk. Elevernas egna 
erfarenheter är en viktig utgångspunkt i undervisningen. En viktig aspekt inom denna 
teori är att undervisningen skall vara begriplig och innehålla både muntlig och skriftlig 
kommunikation, samt beröra fackbegrepp, ord, uttryck och formuleringar som är relevant 
i bildningssyfte. Enligt Egidius (2002) växer individen kunskapsmässigt genom att ta del 
av andras tankar och förhållningssätt.     
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2.1.4. Pragmatism  
 
Dewey anser att det innehåll pedagogen väljer att arbeta med måste vara relativt och 
anknutet till elevernas intressen och den nytta kunskapen syftar till. Dewey som är känd 
för mottot: ”Learning by doing”, åsyftade att planeringen av undervisningen skulle utgå 
från elevens aktivitet.  
 

I sin tur ställde detta stora krav på lärarens kunskaper och förmåga, på att han eller hon 
byggde upp sin kunskap på samma sätt som eleven, d v s genom experiment och genom att 
pröva olika metoder för undervisning. (Svedberg & Zaar, 1998, s.125) 

 
Svedberg och Zaar (1998) understryker att enligt Dewey är eleven en aktiv och sökande 
person som lär sig själv genom att vara aktiv. Läraren blir den som stödjer noterar och 
delar med sig av sin egen kunskap då denna behövs. Träning är enligt Dewey viktigt för 
att inlärning skall kunna ske: ”Man lär sig således att läsa och skriva genom att läsa och 
skriva, mäta och räkna genom att mäta och räkna, liksom man lär sig simma och löpa 
enbart genom att simma och löpa” (ibid. s.113). Han understryker dock vikten av att 
eleverna får handledning av någon som besitter mer kompetens. 

2.2. Undervisning i matematik  
 
Sandahl (1997) undersökte elevers inställning till ämnet matematik och lärarstudenters 
egna erfarenheter av ämnet matematik från sin skoltid. Efter att ha jämfört resultaten av 
dessa undersökningar drogs slutsatsen att matematikämnet inte engagerar eleverna och 
inte heller upplevs som verklighetsanknutet. Uppfattningen att matematik är något som 
görs i en bok och att matematik är siffror, var inte ovanlig hos eleverna då dessa inte sett 
nyttan med de kunskaper de förvärvat. En förklaring till detta resultat blir förståeligt om 
vi ser till den undersökning Skolverket gjorde:  
 

Enskild tyst räkning och gemensamma genomgångar av uppgifter dominerar lektionerna. 
Eleverna får god träning att räkna, men inte tillfälle att analysera och lösa problem, 
argumentera för sina lösningar eller befästa begrepp. (Skolverket, 1993a & 1993b, enligt 
Emanuelsson, Wallby, Johansson & Ryding. 1996. s.11) 
 

Den traditionella undervisningen i matematik består främst av att träna sig till 
matematikkunskaper eller som Malmer (2002) beskrev detta som att ”flytta siffror”.  
Säljö m.fl. (1989) behandlar en del av den forskning som gjorts inom inlärning och 
undervisning av elementär aritmetik och det resultat denna gett. Denna forskning har 
visat att den ensidiga färdighetsträning som förekommer i skolan inte ger eleverna 
räknefärdigheter som är användbara. Detta på grund av att dessa färdigheter inte har 
relaterats till begreppslig kunskap. Stendrup (2001) stödde även dessa tankar i sin bok, 
med tyngdpunkt på just begreppskunskapens betydelse för elevers tänkande och 
intellektuella utveckling. Han åsyftade att begreppslig kunskap och symbolisering av 
verkligheten är utgångspunkten för matematik, då matematiken i hög grad är ett 
förståelseämne. Engström (1998) framhöll att matematiken i läroböcker framställs som 
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ett vetande av objektiv och instrumentell art, vilket den inte är. Faktum är att det i 
kursplanen för matematik står:  
 

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 
meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya 
insikter och lösningar på olika problem. (Skolverket, 2000, s.26) 

 
Kronqvist och Malmer (1993) anser att det krävs en förändrad syn på 
matematikundervisning samt en förändring av denna. Detta för att eleverna ska bli 
motiverade att tillägna sig kunskaper i matematik för att få en djupare förståelse för 
denna. Detta kräver mycket av pedagogerna i form av nytänkande och omstrukturering av 
det matematiska materialet. Författarna anser dock att en förändring av 
matematikundervisningen är möjlig att genomföra. De anser att det handlar om en 
förändrad inställning hos lärarna. För att kunna bedriva en alternativ undervisning krävs 
att pedagogerna besitter djupare kunskaper i matematik. 

 
Det har skett en hel del förändringar vad det gäller kursplanen i matematik fram till dess 
att Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
(benämns fortsättningsvis som Lpo94) blev gällande. De kan sammanfattas som följande: 
”Från regelstyrda räknefärdigheter och regelstyrd problemlösning till utveckling av 
elevers tänkande och resonerande i matematik, för att upptäcka, utforska, och befästa i 
meningsfulla sammanhang” (Utbildningsdepartementet, 1997, s. 41). Den förnyade 
läroplanen innebär att skolorna har ett större ansvar för utformningen av sin 
undervisning, vilket lyfts fram i boken Matematik från början. Innehåll, arbetsformer och 
organisation bestäms på lokal nivå. Detta innebär att pedagogen verkligen har 
möjligheten att välja ett alternativt arbetssätt i matematik. ”Läraren får aldrig dra sig 
undan sitt ansvar /…/ med förevändning att eleven själv skall bära ansvaret. Läraren är 
den som har det primära ansvaret för elevens inlärning i skolan” (Imsen, 2000, s.192). 
Intressant blir då att se på hur lärare som undervisar i matematik själva ser på sin 
arbetssituation. Bentley (2000) presenterade intervjuer med yrkesverksamma pedagoger. 
De områden som behandlades var bland annat arbetssituationen allmänt, 
elevgrupperingar, uppläggning, mål och uppföljning. En av pedagogerna upplevde sin 
arbetssituation som otillräcklig tidsmässigt. När det gällde elevgrupperingar upplevde 
hon det som att spridningen i grupperna var ett stort problem, då de duktiga eleverna 
hämmade de svaga eleverna. Vad gäller uppläggningen upplevde flera av de intervjuade 
pedagogerna att det var ett problem när några elever inte hann med alla moment och 
därför inte kunde nå upp till de mål som finns i kursplanen, till följd av att de läste i sin 
egen takt. Detta skapade även problem när de nationella proven skulle skrivas.  
 

Enligt min erfarenhet är det den traditionella undervisningsrationaliteten i matematik, med 
läroboken i centrum, som står för den största ’intellektuella’ spridningseffekten i en klass. 
Skillnaden i den intellektuella kompetensen att lära sig matematik mellan fyror och sexor är 
betydligt mindre än de skillnader som matteläroboken, eller snarare hur den används, i sig 
skapar. (Stendrup, 2001, s.42)  

 
Enligt Malmer (2002) sker det en för tidig utslagning i matematik på grund av att 
eleverna inte får tillräckligt med tid och stöd för att befästa grundläggande begrepp. Det 
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som sker inne i huvudet på barn vid inlärning är kognitiva processer. Även minnet är en 
kognitiv process. Vi har ett korttids och ett långtidsminne, korttidsminnets kapacitet är 
begränsat medan det som gått över till långtidsminnet är lagrat för alltid ansåg Imsen 
(2000). Denna teori om kognitiva processer används ofta när det gäller räknefärdighet 
och sifferbehandling och var även en viktig utgångspunkt i pumpprojektet 
(processanalyser av undervisning i matematik/psykolingvistik), när de analyserade 
matematikmetodik. Hon framhåller att automatisering av sifferoperationer underlättar för 
korttidsminnet. Hon menar dock att denna automatisering inte skall betraktas som ett 
alternativ till det parallella arbetet med den grundläggande förståelsen.  
 

Begränsningarna i korttidsminnets kapacitet visar, att det inte är ändamålsenligt att 
överbelasta detta minne genom presentation av för mycket information inom en kort tids 
period /…/ Betydelsen av pauser och variation i aktiviteten understryks ytterligare av den här 
teorin. (Imsen, 2000, s.138)  

 
Enligt Engström (1998) har utantillinlärning och upprepning sitt värde inom träningen 
men han påpekar dock att de inte ger upphov till förståelse. Säljö m.fl. (1989) ansåg att 
skolan givetvis måste se till att eleverna får både formella och funktionella färdigheter, 
men att ensidig färdighetsträning kan leda till stagnation i en del elevers utveckling av 
begrepp och räknefärdigheter. Skolverket (1992) framhävde att stoffträngseln i skolan har 
lett till att skolans innehåll blivit alltmer abstrakt och arbetsformerna avgörande för vilka 
kunskaper eleverna utvecklar.  

 
För att återknyta till Sandahls (1997) studie, blir Almroth och Malmströms undersökning 
(2001) av intresse, eftersom de har undersökt huruvida elever lättare kan relatera 
skolmatematiken till vardagen om arbetet är mer praktiskt och verklighetsanknutet samt 
arbetet i läroböckerna minskar. Resultatet i deras undersökning var att elever uppskattade 
att få arbeta med matematiken mer praktiskt och att de förstod att de hade användning av 
sina matematikkunskaper i vardagen.  

2.3. Att starta upp ett arbete med matematik på ett alternativt sätt 
 
NCM gav ut ett studiematerial – Matematik från början för att underlätta 
kompetensutveckling och bidra till ett förändrat arbetssätt i matematik. Materialet har 
utarbetats av Primgruppen (forskningsgruppen för bedömning av kunskap och 
kompetens) vid lärarhögskolan i Stockholm på uppdrag av Myndigheten för 
skolutveckling. Materialet bygger på boken Matematik från början och Analysschemat i 
matematik för åren före skolår 6 (ett schema med beskrivna mål som eleverna skall 
uppnå). 
 

I dag ser forskningen på lärandet som en, i hög grad, social aktivitet. Det går att beskriva det 
som en process där en person i samspel med andra människor gör ny kunskap till en del av sin 
egen förståelsevärld. Detta får självklart konsekvenser för matematikämnet och dess 
uppläggning, inte minst i arbetet med barn i förskola och de tidiga skolåren. Detta kan ses 
både som motiv till och ett angeläget innehåll i en kompetensutveckling kring matematik. 
(Myndigheten för skolutveckling, s.7) 
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En kompetenssatsning i matematik kan upplevas som tidskrävande och konkurrerande 
med andra utvecklingsområden men enligt Primgruppen behöver en satsning inte utesluta 
en annan de går att kombinera och kan på så sätt berika varandra. Följande råd på 
aspekter att beakta innan man startar upp en kompetensutveckling ges i NCMs 
studiematerial: 
 

• Vilka ska delta? Ska hela arbetslaget, skolenheten eller kommunen vara 
delaktiga? En spridning i gruppen kan vara positiv. 

• Vad finns det ekonomiska resurser att tillgå? 
• För att nå resultat krävs det en kontinuitet i arbetet. 
• Det är viktigt att de som är delaktiga är motiverande och ställer krav på sig själv 

och varandra.  
• Det är av stor vikt att deltagarna får den tid de behöver avsatt för 

utvecklingsarbetet. Tid måste avsättas för att reflektera, dokumentera och föra 
pedagogiska samtal. 

• Att skolledaren är delaktig i den utveckling som pågår. 
• Deltagarna bör förkovra sig och fördjupa sina egna matematiska kunskaper.  
• En handledare kan underlätta arbetet. 

 
 
Studiecirkelns syfte var att deltagarna skulle få på sig sina ”matematikglasögon” och 
ställa matematiken i fokus samt öka sin medvetenhet och kunskap om elevers förhållande 
till matematik. Det är en fördel när deltagarna kan pröva sina nyvunna kunskaper i den 
egna verksamheten – det blir inte bara något som det pratas om. I Bentleys undersökning 
(2000) framgick att några av de intervjuade pedagogerna upplevde att det de tycker är 
viktigt att utveckla inte går att genomföra. Detta på grund av att övriga pedagoger inte 
håller med dem, eller att de rätta förutsättningarna i form av ekonomiska resurser och 
fortbildning saknas.  
 
Stendrup (2001) beskrev i sin bok hur han bytt arbetssätt från läromedelsbunden 
undervisning till ett friare och mer reflekterande arbetssätt där dialogen är utgångspunkt. 
Han poängterar vikten av att kunna motivera sitt val och framhäva sin egen profession så 
att föräldrarna kan känna tillit till dig som pedagog. Pedagoger förlitar sig generellt för 
mycket på matematikboken speciellt när det gäller kontroll av elevers kunskaper. Enligt 
Malmer (2002) beror det på att pedagogerna ser läromedelsförfattarna som kunniga, 
vilket inger trygghet.  
 

I artiklar och diskussioner om matematikdidaktik klagas det ofta på läromedlens styrande 
inverkan på undervisningen. Vi förstår inte poängen med dessa klagomål. Utgående från de 
vagt formulerade målen i kursplanen och de allt tyngre arbetsuppgifter dagens lärare får, så är 
det knappast rimligt att varje lärare eller varje skola skall skriva sitt eget läromedel. /.../ Vi 
tror därför att de flesta lärare faktiskt behöver stödet från ett läromedel. Om nu de lärare som 
undervisar i matematik visar sig vara alltför beroende av läromedel, så är det sannolikt inte 
läromedlet det är fel på, utan den utbildning och fortbildning som tillsammans med vagt 
formulerade mål inte gett läraren förutsättningar att vid behov våga frigöra sig från 
läromedlet. (Löwing & Kilborn, 2002, s. 116)  
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Poängen med ett alternativt arbetssätt är med andra ord inte att förkasta matematikboken 
utan endast att frigöra sig från dess styrande inverkan på undervisningen. För att kunna 
göra detta krävs således djupare kunskaper inom matematik och didaktik.  
 
 
3. Syfte 
 
Syftet är att undersöka och beskriva hur man kan arbeta med matematik på ett alternativt 
sätt utan matematikboken som styrande medel.  
 
Forskningsfrågor vi söker svar på: 
 

 Har matematikboken en plats i en alternativ matematikundervisning? 
 

 Hur kan jag som pedagog försäkra mig om att eleverna uppnår de mål de ska om 
en alternativ matematikundervisning används?  

 
 Vad krävs för att starta upp och bedriva en alternativ matematikundervisning?  

 
 
4. Metod  
 
I följande avsnitt redogörs för vår forskningsansats, undersökningsgrupp, samt 
tillvägagångssätt vid intervjuer och observation.  

4.1. Kvalitativ forskningsansats  
 
Vi har gjort en kvalitativ undersökning då vi ansåg att denna form av undersökning var 
mest lämplig för vårt syfte, på så sätt att vi ville begränsa vår undersökning till få 
undersökningsenheter och i stället undersöka dessa djupare. Dessutom är den kvalitativa 
forskningsansatsen att föredra i detta fall då denna undersökning bäst presenteras utifrån 
det talade och skrivna ordet. Enligt Holme och Solvang (1991) är en kvalitativ ansats  
användbar då forskaren söker förståelse och försöker fånga in en helhetssyn av 
verkligheten. Om få undersökningsenheter har använts och dessa undersöks på djupet 
med hjälp av intervjuer är en kvalitativ metod att föredra. Kännetecknet för kvalitativa 
metoder är att siffror och tal inte används. Enligt Backman (1998) används istället ordet 
(det skrivna eller talade) som instrument och för presentation av resultatet.  

4.2. Datainsamlingsmetoder 

4.2.1. Intervjuer  
 
Enligt Trost (2005) ska en intervjuare begränsa sig till ett litet antal intervjuer, eftersom 
materialet blir lättare att hantera. Trost anser att forskaren istället kan utöka antalet 
intervjuer efter hand, att hon/han kan komplettera med ett par till om det behövs. Vi har 
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gjort intervjuer med tre pedagoger som alla är verksamma i Luleå Kommun och arbetar 
med elever i skolans tidigare år. Anledningen till varför vi valde dessa tre pedagoger är 
att de alla arbetar med matematik på ett alternativt sätt. Två av de tre intervjuade 
pedagogerna arbetar på en annan skola än den vi gjorde vår VFU-period på. Vi 
konstruerade själva våra intervjufrågor för att få dem relevanta till vårt arbete. Vid 
intervjuerna av pedagogerna användes frågorna mer som riktlinjer för det samtal som 
fördes. Bandspelare användes vid ett av de två intervjutillfällena och vid det andra 
intervjutillfället användes papper och penna.  

4.2.2. Observationer 
 
I boken Forskningsmetodikens grunder står det: ”Observationer är framförallt 
användbara när vi ska samla information inom områden som berör beteenden och 
skeenden i naturliga situationer” (s.87). Vi valde att observera vår handledare, som är 
verksam i skolans tidigare år (år 1 med 16 elever), under vår verksamhetsförlagda 
utbildning. På skolan hade de nyligen startat upp ett projekt med matematik i fokus, 
vilket innebär att undervisningen fokuserades på problemlösning, praktisk matematik och 
matematiska samtal. Vi ville se hur en pedagog arbetar utifrån denna 
undervisningsmetod. Vi använde oss av ostrukturerad observation, eftersom vi ville 
dokumentera hela arbetssättet och inte titta på enskilda delar och för att få ett flöde i 
antecknandet. Vår roll som observatörer var icke deltagande, eftersom vi ansåg att ett 
eget deltagande skulle ha begränsat vårt inhämtande av information. Vi valde att vara 
kända för de observerade för att kunna observera där vi ville och anteckna när vi ville.  

4.3. Genomförande  
 
Vi började vårt arbete med att studera aktuell litteratur. Sedan gick vi ut på vår 
verksamhetsförlagda utbildning som pågick under fem veckors tid, där vi gjorde löpande 
observationer av de matematiska inslagen. I slutet av den verksamhetsförlagda 
utbildningen utförde vi en av intervjuerna. Två veckor senare var vi på studiebesök på en 
annan skola, där vi intervjuade två pedagoger. Efter detta har vi lyssnat på den inspelade 
intervjun och skrivit av denna ordagrant och därefter gjort en sammanfattning. Den andra 
intervjun, där vi båda antecknade, har behandlats så att vi har kollat om bådas 
anteckningar överensstämmer och sedan gjort en sammanfattning av svaren. Svaren har 
kategoriserats in under rubrikerna:  
 

• Hur kan en alternativ matematikundervisning se ut? 
• Pedagogernas motivering till arbetssätt. 
• För- och nackdelar enligt pedagogerna. 
• Hur pedagogerna kontrollerar att eleverna uppnår målen. 
• Pedagogernas drömscenario. 

 
Vi har utifrån intervjusammanställningarna gjort en jämförelse mellan de båda skolorna.  
Tanken med denna studie var inte att jämföra skolorna med varandra men en jämförelse 
har ändå gjorts utifrån forskningsfrågorna, då vi anser detta vara relevant för 
diskussionen.  
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5. Resultat 
 
De två skolorna vi gjort våra observationer på skiljer sig åt ganska mycket på så sätt att 
pedagogerna på den ena skolan ganska nyligen startat upp ett alternativt arbetssätt med 
matematik, därför har vi valt att i detta arbete benämna den skolan som: Skola nybörjare. 
På den andra skolan har pedagogerna arbetat alternativt med ämnet matematik under en 
längre tid, därför benämner vi denna skola som: Skola veteran. De intervjuade 
pedagogernas namn är fingerade.  

5.1. Skola nybörjare  
 
Hur kan en alternativ matematikundervisning se ut? 
Den här skolan har nyligen startat upp ett alternativt arbetssätt med matematik, därför 
finns vissa brister i tillgången på material och ingen färdig struktur i undervisningen. De 
arbetar med matematikboken men lägger inte så stor tyngdpunkt vid boken i sig utan 
använder denna som utgångspunkt för praktiskt arbete. Alla pedagoger på enheten 
använder sig av detta arbetssätt i matematik. Deras arbetssätt i matematik grundar sig i 
hög utsträckning på deras människosyn och förhållningssätt. Pedagogerna ser till 
elevernas alla kompetenser och ser dessa som en tillgång i matematikundervisningen. De 
utgår från det eleven redan kan. De som pedagoger måste vara de som visar på/plockar 
fram de kunskaper eleverna redan har. Genom att vara positiva förebilder och genom att 
ställa kloka frågor, ska eleverna själva kunna beskriva och berätta om sina egna 
kunskaper och nyvunna erfarenheter. På så vis befäster eleverna sina kunskaper och kan 
samtidigt fungera som förebild och “medlärare” till övriga kamrater. 
 
Deras arbetssätt bygger på att eleverna skall kunna kommunicera och interagera med 
andra för att komma vidare i sin matematiska utveckling. Det är viktigt att både kunna 
prata, lyssna, värdera och pröva de olika teorier kamrater kan ha för att få en fungerande 
kommunikation. Självklart finns det utrymme för eleverna att arbeta på egen hand, samt 
reflektera över sina tankar och kunskaper. Pedagogerna vill att eleverna ska upptäcka 
sambandet mellan talad matematik och det skrivna matematiska språket och känna att de 
behärskar båda två. De arbetar både praktiskt och teoretiskt med matematik. Spel, lekar, 
sång och dans har sitt utrymme i undervisningen.  

 
Den matematik vi kunde observera var av problemlösande art och mycket av den var 
verbal. Eleverna fick ett problem, som ofta handlade om eleverna själva, att lösa parvis 
som de sedan fick presentera sin lösning på för resten av klassen och berätta hur de hade 
tänkt. Allas lösningar skrevs upp på tavlan varefter dessa diskuterades i klassen. NCMs 
tanke med detta projekt är att sätta matematiken i fokus. Matematiken  
uppmärksammades under elevernas hela skoldag och inte bara vid matematiklektionerna. 
Ett exempel på detta var när två av eleverna i klassen bjöd på fika och ett annat barn 
frågade om det räckte till två bitar var. Pedagogen frågade då klassen om det räcker till 
alla 19 att ta två var om det finns 22 stycken bitar. Eleverna kom ganska snabbt själva 
fram till svaret på denna fråga.  
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Pedagogernas motivering till arbetssätt  
Motiveringen till detta arbetssätt är att pedagogerna ville se om eleverna blir bättre 
förberedda för det formella matematikspråket genom att medvetet laborera med 
matematik. Det de vill uppnå är en fördjupad kunskap i matematik. Pedagogerna tror på 
att hela barnet måste finnas med i en lärandesituation. Kunskap ska erövras med alla 
sinnen och ska introduceras och bearbetas på ett lustfyllt sätt. De tror att abstrakta 
fenomen kan göras begripligare genom att konkretisera dem och att detta kan ske på en 
mängd olika sätt, då det är mångfalden som gör att fler elever kan få ökad förståelse. 
Vägen till målet är oftast viktigare än målet i sig. De utgår också från att det ska kännas 
meningsfullt att lära sig matematik, eleverna ska veta nyttan med sina kunskaper. De 
framhåller vikten av att eleverna ska veta hur människan räknade förr för att de ska kunna 
förstå varför vi räknar som vi gör idag. Det finns många sätt att räkna och pedagogerna 
visar eleverna olika strategier för att kunna räkna på ett så enkelt sätt som möjligt. De 
anser att det ofta är det enkla som är det svåra. 
 
 
För – och nackdelar enligt pedagogerna 
De fördelar pedagogerna ser med detta arbetssätt är att ett matematiskt samtal blir 
möjligt, eleverna får reflektera, sätta ord på och befästa sina kunskaper. Den enda nackdel 
de ser med detta arbetssätt är att ”duktigare” elever ibland kan vilja gå fortare fram än 
”svagare” elever, men detta ses inte som något problem då pedagogerna anser att den 
som har lätt att tänka matte inte alltid har lätt att prata matte, det finns oftast någon annan 
del av den matematiska förmågan som kan förbättras. ”/.../vi tror att gruppens 
gemensamma kunskaper är en del av lärandet. Det inte jag kan, kan en kompis. Och 
tillsammans, lägger vi ihop det vi kan tillsammans – så kan vi ännu mer”. Den enda 
rädsla som pedagogen upplever är deras rädsla för att inte ”ge” eleverna alla kunskaper 
som de behöver ha med sig i matematik.  
 
 
Hur pedagogerna kontrollerar att eleverna uppnår målen  
För att kontrollera att eleverna besitter alla kunskaper som är avsedda och har uppnått 
målen i matematik observerar och diskuterar pedagogerna elevernas kunskaper och 
färdigheter. Detta sker utifrån analysschemat i matematik för skolåren före år 6. Stina 
menar att det kräver mer av dem som pedagoger, tidsmässigt – än att ”slänga fram” en 
diagnos. Till de äldre eleverna används diagnoser som hör till deras matematikbok, men 
pedagogen är medveten om att det inte är det bästa sättet att kolla upp elevernas kunskap 
och menar på att det behöver förändras. En tanke som finns hos pedagogerna på skolan är 
att de ska bryta ner skolans mål i matematik för att även eleverna ska kunna förstå dem 
och själva bedöma och utvärdera sina kunskaper. 
 
 
Pedagogernas drömscenario  
Det drömscenario som pedagogen har när det gäller sin matematikundervisning är först 
och främst att få till en matematikverkstad där eleverna får undersöka och laborera 
matematik. Pedagogen vill på detta sätt väcka lusten och nyfikenheten hos eleverna för 
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matematik samt väcka deras tilltro till sig själva. Stina poängterar vikten av att hon som 
pedagog är den som inspirerar och tillåter. ”Det är lite som Magnus och Brasse – Det är 
helt rätt fast det var fel.” Hon vill plocka fram mångfalden i elevernas tänkande och 
menar på att ”Pelle kan lika gärna lära Lisa ett sätt att tänka, det är inte säkert att det är 
jag Pedagogen (författarnas anmärkning) som sitter med nyckeln till ett barnskunnande 
utan det kan lika gärna vara ett annat barn, eller en förälder eller andra som har bra 
strategier för sitt tänkande”. Matematikboken anser hon har en plats i drömscenariot 
eftersom hon menar att vi aldrig kommer i från att vi har ett formellt matematikspråk, 
däremot tillägger hon att matematikboken kanske delvis kan vara konstruerad av eleverna 
själva. 
  

5.2. Skola veteran 
 
Hur kan en alternativ matematikundervisning se ut? 
På denna skola finns ett gediget och genomtänkt matematiskt material, mycket av det 
tillverkat av dem själva. Mycket av materialet är konkret, bl.a. används positionskort 
(kort med tusental, hundratal, tiotal och ental som används i syfte att synliggöra vårt 
positionssystem), spel, kluringar (matematik gåtor) m.m. Det finns flera olika material för 
varje matematiskt område som eleverna ska bearbeta. Arbetsgången är sådan att eleverna 
har ett individuellt arbetsschema där de moment eleverna behöver träna på finns med. Det 
är pedagogen som har valt ut dessa moment och det material och den aktivitet som är 
relevant för det eleven behöver träna. Eleverna hämtar uppgifterna från pärmar i 
klassrummet eller ur matematikböcker. Sedan arbetar de med gruppuppgifter, praktisk 
problemlösning samt samtalar kring matematik. Matematikboken används som ett 
redskap bland många andra och inte som ett styrmedel för undervisningen. Här är det 
målen i styrdokumenten som pedagogerna går efter.  
 
 
Pedagogernas motivering till arbetssätt  
När det gäller matematikbokens användning i undervisningen anser Gunilla och Kajsa att 
det inte finns några böcker som är nog bra. De menar att hela 50 % av en matematikbok 
är onödiga sidor. Det är inte själva uppgifterna i böckerna som de har något emot, här 
menar de tvärtom att: ”man ska inte uppfinna hjulet på nytt”. Gunilla och Kajsa menar att 
de ur arbetsmässig synvinkel inte kan göra allt material själv. Pedagogerna är av den 
uppfattningen att matematiken ska göras så praktisk som möjligt så länge som möjligt.  
En anledning till att pedagogerna inte vill använda boken på ett traditionellt sätt är att 
detta innebär att eleverna får påbörja ett nytt område innan dessa hunnit befästa 
kunskaperna inom det tidigare området. Dessutom anser Gunilla och Kajsa att 
matematikboken, traditionellt använt, leder till en hastighetstävling bland eleverna. Att 
arbeta i boken på ett traditionellt sätt anser de dödar lusten och leder varken till förståelse 
eller till utveckling hos eleverna. Det gäller att göra matematiken intressant för eleven.  

 
På den här skolan arbetar pedagogerna med matematiken utifrån vad eleverna kan och det 
får ta den tid det tar, huvudsaken är att eleven får en djupare förståelse för vad de gör. I 
en klass kan nivån skilja sig nämnvärt, men detta är inget problem. Det tar tid att lära sig 



                                

13  

grunderna i matematiken men när dessa väl sitter klarar eleverna bättre den mer abstrakta 
matematiken som kommer senare. Finns inte grunden fastnar eleverna i utvecklingen och 
matematiken riskerar att bara bli siffror. Gunilla och Kajsa anser att det är viktigt att 
eleven får hjälp att hitta flera olika strategier. Det är viktigt att eleverna får känna att de 
växer! Att eleverna har räknat vissa sidor i en matematikbok är ingen garanti för att de 
besitter önskvärda kunskaper.  
 
 
För – och nackdelar enligt pedagogerna 
Här känner sig eleverna inte dåliga för att de har en ”lättare” bok än sin klasskompis, utan 
eleverna är stolta över den bok de har. Att arbeta på det här sättet gör att pedagogerna får 
mer tid till att hjälpa eleverna än vad de skulle ha haft om eleverna skulle arbeta på ett 
traditionellt sätt. Detta eftersom eleverna befinner sig på sin egen nivå, dvs. en nivå de 
behärskar, samt att eleverna hjälper varandra. En nackdel med detta arbetssätt är att om 
det behövs vikarier under en längre tid blir det ett tungt arbete för den vikarierande att 
göra nya arbetsscheman till eleverna och anpassa dessa till deras nivå. När pedagogerna 
på skolan började arbeta på detta sätt kände de att det var svårt och lite tungt att starta och 
strukturera upp arbetssättet utifrån deras tankar. Nu sitter dock arbetssättet i ryggmärgen 
och materialet är tillverkat. Arbetssättet innebär mer arbete för pedagogerna men det är 
inget problem eftersom eleven med detta arbetssätt behåller sin lust och motivation – det 
ger utdelning i slutänden.  
 
 
Hur pedagogerna kontrollerar att eleverna uppnår målen  
Gunilla och Kajsa poängterar att det som är viktigt när de arbetar på det här sättet är att 
använda sig av diagnoser. Pedagogerna har samtal med eleverna minst 2 ggr/år då fylls 
ett lättöverskådligt protokoll med flera olika områden matematik i, som eleverna skall 
behärska. Detta för att se och kunna visa föräldrarna och eleven hur han/hon har 
utvecklats men även för pedagogernas egen del för att se hur eleverna har tagit till sig 
kunskaperna och gått vidare i utvecklingen. Dessa samtal sker oftare med de yngre 
eleverna. Detta arbetssätt leder till ett naturligt frigörande av tid till diagnostisering.  
 
 
Pedagogernas drömscenario 
Deras drömscenario är att arbeta som de gör nu men att få ha tillgång till fler pedagoger. 
De är dock realistiska och har insett att så inte kommer att ske och menar att de inte får 
låsa sig utan måste utgå från det som redan finns. Gunilla och Kajsa skulle vilja arbeta 
mer med utomhusmatematik och önskar att eleverna när de kommer till högstadiet får 
fortsätta att arbeta med matematiken på sin egen nivå. 
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6. Diskussion  
 
Detta avsnitt inleds med en diskussion om arbetets reliabilitet och validitet, därefter 
kommer en diskussion kring resultatet. Slutligen beskrivs vad vi kommer att ta med oss 
från detta arbete i vårt kommande yrke som lärare, tips från de intervjuade pedagogerna, 
samt förslag på fortsatt forskning.   

6.1. Reliabilitet och Validitet 
 
I en kvalitativ forskningsansats används sällan begreppet reliabilitet, då detta är så pass 
sammanvävt med validitetsbegreppet. I och med att detta är en kvalitativ undersökning är 
det hela forskningsprocessen som avgör tillförlitligheten i arbetet. Det som kan minska 
validiteten i denna studie är det faktum att vi har sammanställt intervjuerna och 
observationerna istället för att ha med de fullständiga intervjusvaren och 
observationsresultaten. Enligt Patel och Davidson (2003) bygger forskaren in sina egna 
tolkningar i överföringsprocessen av data, vilket vi är medvetna om. Trost (2005) anser 
att det finns en risk att de intervjuade kan bli besvärade och hämmade av en bandspelare. 
Vi ansåg att det inte fanns någon risk för detta eftersom den intervjuade pedagogen var 
positiv till att använda bandspelare och så talför att vi inte skulle ha hunnit anteckna allt. 
På grund av att det vid det andra tillfället inträffade tekniska problem med bandspelaren 
fick vi använda oss av papper och penna. Vid detta tillfälle antecknade vi båda. Vid det 
andra tillfället hade vi önskat få igång bandspelaren då detta hade underlättat flödet i 
intervjun. Vi anser att bilden vi fått av Skola Veteran kan vara mindre tillförlitlig jämfört 
med bilden vi fått av Skola nybörjare, eftersom vi endast varit på studiebesök på denna 
skola och heller inte utfört några observationer under detta besök. Vi anser trots detta att 
vi har presenterat en tillförlitlig bild av den verksamhet som de intervjuade beskriver, 
vilket medför att vi anser att vårt resultat är trovärdigt.  

6.2 Resultat diskussion 
 
Syftet med vårt arbete var att undersöka och beskriva hur man som pedagog kan arbeta 
med matematik på ett alternativt sätt, utan matematikboken som styrande medel. En 
alternativ matematikundervisning är både nödvändig och möjlig att genomföra och det 
finns hjälp att få för att starta upp ett sådant arbetssätt. Vi anser att det i skolan läggs till 
mer och mer kunskapsstoff som ska behandlas och detta tror vi leder till att pedagogerna 
för ”enkelhetens” skull håller kvar vid matematikboken eftersom de kan uppfatta det som 
att matematikboken behandlar alla matematikens områden på ett strukturerat sätt.  

 
Vi är inte förvånade över resultatet i Skolverkets undersökning 1993 och vi anser att detta 
resultat kan förändras till det bättre om pedagogerna i skolorna förändrar sitt synsätt på 
och sin inställning till matematik som ämne. För att elevernas syn på matematik skall 
kunna förändras måste först och främst pedagogernas egen syn på ämnet förändras. Men 
det räcker inte med det. Det krävs även att de i verksamheten verkligen förverkligar sina 
ambitioner. Detta är som vi fått ta del av under arbetets gång inte så lätt då de 
ekonomiska resurserna och tillgången till tid ofta är begränsade, men vi ser det hela som 
en fråga om vad som skall prioriteras. Skall jag som pedagog förändra mitt arbetssätt är 
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det även viktigt att ha målen och syftet med det nya arbetssättet klart för mig och att jag 
kan motivera mitt val för både elever, föräldrar och kollegor. De pedagoger vi intervjuat 
poängterar att en viktig del i ett utvecklingsarbete är att just lita på sin egen profession 
men även att fortbilda sig inom ämnet. Vi har under vår observation på Skola Nybörjare 
fått se prov på viljan och intresset att förändra sitt tänkande och arbetssätt till det bättre. 
Däremot lever den gamla traditionen kvar på många skolor ännu och även fast 
utvecklingen i matematikundervisningen i stort verkar gå i rätt riktning finns det mycket 
kvar att göra.  
 
Vad gäller kontrollen av att eleverna uppnår målen anser vi att metoden pedagogerna 
använder på skola Veteran är ett föredömligt exempel. De använder sig av diagnoser och 
pedagogen för en dialog med eleven för att förstå hur han/hon tänker. På skola Nybörjare 
används diagnos i form av skriftliga frågeformulär. Pedagogerna är dock medvetna om 
att detta inte är det bästa sättet vilket vi håller med om. På detta sätt får pedagogen inte 
veta hur eleven tänkt eller om han/hon har förstått momentet. Resultaten kan vara 
missvisande. En annan metod som tidigare nämnts och dessutom är vanlig i generell 
bemärkelse: är att kontrollera elevernas kunskaper genom att förlita sig på det eleverna 
har räknat i matematikboken, vilket på samma sätt kan vara missvisande.  
 
En kritisk aspekt av undervisningens upplägg på skola Veteran är enligt oss huruvida 
eleverna tillåts utmana sina egna förmågor. Pedagogerna Gunilla och Kajsa menade att en 
av anledningarna till att deras arbetssätt friger mer tid åt dem att hjälpa eleverna, är att 
dessa befinner sig på en sådan nivå som de behärskar och därför kan arbeta självständigt. 
Enligt oss är det viktigt att vi som pedagoger kommer ihåg att eleverna hela tiden bör 
ligga på en nivå där deras färdigheter ständigt utmanas, utan att ribban ligger allt för högt.         

 
Vi tror att den traditionella undervisningen är orsaken till att många elever inte ser 
meningen med det de lär sig och endast uppfattar matematik som siffror och 
manipulerande med dessa. Eleverna känner sig därför inte heller motiverade till att lära 
sig matematik. Vi anser precis som Stendrup (2001) och pedagogerna på skola Veteran 
att det är av största vikt att den begreppsliga aspekten av matematiken kommer i första 
hand för att eleverna lättare skall förstå det de räknar. Vi håller fortfarande fast vid, precis 
som inom den symboliska interaktionismen och pragmatismen, att utgångspunkten för 
undervisningen skall vara elevernas vardag. Detta för att eleverna ska bibehålla lusten 
och motivationen samt se nyttan med matematik. Av egna erfarenheter vet vi att det är av 
stor vikt att veta varför vi ska lära oss något för att vi ska vilja lära oss detta. Dessutom 
anser vi att denna form av undervisning leder till en hastighetstävling mellan eleverna. De 
intervjuade pedagogerna har också den erfarenheten att matematikboken skapar stress 
bland eleverna och att det hela blir en tävling om att ha hunnit längst.  
 
De intervjuade pedagogerna på Skola Veteran framhäver vikten av att eleverna skall få 
den tid de behöver och att grunderna måste ”sitta” för att eleven skall kunna utvecklas 
matematiskt. Vi anser precis som Malmer (2002) att det finns en tendens till utslagning i 
matematik mellan elever. Vi är av den uppfattningen att denna kan stagnera om 
pedagogen arbetar med matematikboken som ett redskap och inte som ett styrmedel. På 
detta sätt  får eleverna arbeta med matematik på sin nivå och i en takt som passar dem. Vi 
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anser att målet för undervisningen måste vara att eleverna skall få förståelse för vad de 
gör. Givetvis behöver eleverna en färdighetsträning för att kunna automatisera sina 
kunskaper eftersom automatiseringen, som tidigare sagts, underlättar för de kognitiva 
processerna. Precis som Engström (1998) anser vi att det är av största vikt att kunna 
beskriva matematiska förhållanden på så många sätt som möjligt samt att kunna motivera 
dessa. Samtliga intervjuade pedagoger framhåller vikten av att eleverna skall kunna sätta 
ord på sina kunskaper och att det är viktigt att fånga mångfalden i elevernas tänkande. Ett 
led i detta tror vi är att arbeta med matematik på ett konkret sätt vilket stöds av Deweys 
teori ”learning by doing”; att eleverna lättare får förståelse för matematik om de får 
”pröva” på den. Matematik är ett ämne som inte bör frånskiljas den sociala och kulturella 
verkligheten, precis som de förespråkar inom den sociala konstruktivismen. Detta kräver 
att vi i skolorna låter eleverna tillsammans upptäcka matematiken och dess begrepp 
genom att samtala, utforska, laborera och reflektera över matematik.  
 
Vi har varit av den uppfattningen att praktiska övningar ska få ta det största utrymmet i 
undervisningen men är nu av en annan uppfattning. Denna förändrade uppfattning har 
uppkommit efter att vi har tagit del av olika författares samt de intervjuade pedagogernas 
tankar om matematikundervisning och lärande. Vi tycker fortfarande att praktiska 
övningar är en viktig del som absolut ska få ta plats men inte det största utrymmet. Vi 
tycker att dialogen ska få det största utrymmet eftersom det talade språket är av stor vikt 
för förståelsen för matematik. Vi anser, som de intervjuade pedagogerna, att eleverna får 
en djupare förståelse för matematik om det får ventilera sina tankar tillsammans med 
kamraterna och pedagogen i en öppen dialog, precis som Vygotskij framhåller. Den 
kognitiva konstruktivismen framhåller också vikten av en undersökande verksamhet men 
vi stödjer dock inte denna teori på punkten om att lärande inte är socialt betingat. 
Pedagogen Stinas tankar om att vi kan lära av och med varandra stöds av Vygotskijs teori 
om den proximala utvecklingszonen. 

 
Det vi kan urskönja av vårt resultat är att det finns skillnader mellan skola Nybörjare och 
skola Veteran vad gäller osäkerheten kring arbetssättet. På skola Nybörjare finns en 
osäkerhet kring huruvida de har kompetens nog att överge matematikboken. Skola 
Veteran känner däremot inte denna osäkerhet eftersom de har jobbat på ett alternativt sätt 
med matematik under en längre tid och därför utarbetat ett bra system för undervisningen. 
En annan skillnad är pedagogernas motivering till det valda arbetssättet. Skola Veteran 
har en bredare och mer utförlig motivering och de vet vad de vill uppnå i sin 
undervisning. Skola Nybörjare har en motivering av mer undersökande art, vilket inte är 
så konstigt eftersom de nyligen startat detta arbetssätt. En annan punkt som pedagogernas 
svar skiljer sig på är den om deras drömscenario vad gäller matematikundervisningen. 
Skola Nybörjare har ännu inte hittat det arbetssätt som passar dem och törs därför 
drömma om stora förbättringar. Deras drömscenario kan kopplas till Piagets tankar om en 
laborativ undervisning där klassrummet mer ses som en verkstad. På Skola Veteran 
däremot är de inte lika utvecklingsbenägna, då de upplever att det arbetssätt de har är 
tillfredsställande. Gemensamt är dock att matematikboken har en plats i bådas 
drömscenario. Dock inte som styrande medel, utan som ett redskap bland många andra.  
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6.3 Pedagogiska tillämpningar 
Vi anser att det är av stor vikt att vi som blivande pedagoger för de tidigare åren 
inspirerar och motiverar eleverna och får dem att se nyttan och möjligheterna med 
matematiken. Vi är medvetna om att elevernas första möte med skolan och matematiken 
är viktigt då detta påverkar deras inställning till ämnet, den egna kompetensen och på så 
sätt även deras framtida skolgång. Här anser vi att metakognitionen har sin plats, det är 
viktigt att eleverna blir medvetna om sin egen lärandeprocess, något som vi pedagoger 
inte får ta för givet. Vi måste ge eleverna verktygen och tiden att se sitt eget lärande. 
Denna undersökning har lett till att vi som blivande pedagoger fått en starkare tro på 
alternativ matematikundervisning. Vi har även fått många fina tips om hur ett sådant 
arbetssätt kan se ut och startas upp. Ett alternativt arbetssätt kräver mer av pedagogen 
men vi anser precis som Gunilla och Kajsa att det är värt det när det i slutändan ger 
positiv utdelning. Vi kommer som blivande pedagoger inte låta matematikboken styra vår 
matematikundervisning.  
 

6.4. De intervjuade pedagogernas tips till övriga pedagoger  
 
De intervjuade pedagogerna delade med sig av tips till pedagoger som vill förändra sin 
matematikundervisning och vi har här sammanställt dessa:  

• Våga prova så ser du snabbt att det ger resultat! 
• Våga lita på den egna professionen – utbilda dig själv och förbättra dina egna 

matematiska kunskaper.  
• Glöm inte att diagnostisera!  
• Ge utrymme i arbetet till pedagogiska diskussioner där matematiken är i fokus.  
• Man kommer aldrig vidare ensam i en förändring – se till att ha med dig 

arbetskamraterna. Ta hjälp av både kollegor, högskolan och studenter. 
• Håll utkik efter sidor på Internet där det finns bra material att få tag i.  
• NCMs studiematerial – Matematik från början kan vara en bra hjälp för 

pedagoger att ta på sig sina matematikglasögon och förändra arbetssättet.  
 

6.5. Fortsatt forskning 
Vi tycker att det vore intressant att undersöka vad ett alternativt arbetssätt kan ha tillfört 
eleverna när de kommer upp på högstadiet. Om eleverna har fått en djupare förståelse för 
matematiken och kan se nyttan med den. Det vore även intressant att jämföra kunskaper 
mellan elever som har haft en traditionell matematikundervisning och elever som haft ett 
alternativt arbetssätt med matematik. Syns det någon skillnad och i sådana fall på vilket 
sätt?  
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                                                                                                                                 Bilaga.                                

  

Intervjuguide 
 
1). Använder ni er av matematikboken i er undervisning? I så fall på vilket sätt?  
 
2) Vad är er motivering till detta arbetssätt? Vad var det som gjorde att ni valde detta 
arbetssätt?  
 
3) Hur tycker ni att det fungerar att arbeta på det här sättet? Vad ser ni för för- och 
nackdelar?  
 
4) Hur kollar ni upp att eleverna besitter de kunskaper som är avsedda och att de har 
uppnått målen?  
 
5) Hur ser ert drömscenario ut när det gäller matematikundervisningen?  
 
6) Vilka i personalen har detta arbetssätt?  
 
7) Vad skulle ni vilja ge för tips eller råd till pedagoger som känner sig osäkra till att 
släppa matematikboken?  
 
 




