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Abstract 

Vårt examensarbete är en studie av hur elever uppfattar meningsfullt lärande inom 

matematiken. Våra metoder för datainsamlingen har varit baserade på kvalitativ studie 

och fallstudie. Vi samlade in information via fokusgrupper med elever i årskurs sex och 

har även intervjuat elevernas lärare och skolans rektor. Innan undersökningen studerade 

vi styrdokument och litteratur kring meningsfullt lärande. Efter elevernas samtal har vi 

analyserat resultatet, därefter har vi återvänt till klassen för att ge dem möjlighet att 

utveckla sina tidigare tankar i vårt forskningsområde. Utifrån analysen av elevernas andra 

samtal har vi kategoriserat in resultatet i fyra olika teman vilket utgör vårt resultat. Dessa 

olika teman har därefter styrt vår tematiserade litteraturstudie. De teman vi arbetet med är 

Arbetssätt, Arbetsform, Arbetsområde samt Mening och meningsfullt lärande. När det 

gäller Arbetssätt framkom det att dessa ska varieras i undervisningen, Arbetsformen 

grupparbete var uppskattad och Arbetsområdet som arbetas med bör vara roligt för att ses 

som meningsfullt. Matematik såg vissa elever som en viktig del i vår vardag samt 

värdefull inför framtiden för att få arbete. 

Nyckelord: meningsfullt lärande, fokusgrupp, fallstudie, matematik  



 

 

Förord 

Att skriva ett examensarbete i par har krävt mycket samarbete. Det handlar om att lyssna 

till och respektera varandras tankar samt tillsammans komma fram till gemensamma 

beslut. Vi vill tacka alla som har varit delaktiga. Först skulle vi vilja tacka han som varit 

till störst hjälp i vårt examensskrivande nämligen vår handledare, Steffan Lind. Han har 

alltid ställt upp, uppmuntrat oss och med sitt vetenskapliga kunnande alltid hjälpt oss i 

utvecklingen av vårt examensarbete. Utan honom hade vårt examensarbete inte blivit lika 

bra som det blev. Vi vill dessutom tacka läraren som på kort varsel gärna såg att vi kom 

till hennes klass för att utföra vår studie, samt eleverna som deltog med intressanta samtal 

och gjorde detta arbete möjligt. Slutligen vill vi dessutom tacka alla andra som varit 

delaktiga och på något sätt hjälpt och stöttat oss i vårt skrivande. 

Luleå, 2010-12-17 

Jenny Isaksson och Elin Blom 
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1. Inledning 

Vi är två lärarstuderande, Jenny Isaksson och Elin Blom som gemensamt läst mot 

grundskolans tidigare år med matematik som inriktning. Vi har gjort en fallstudie som enligt 

Merriam (1998) är en empirisk undersökning vilket gett oss möjlighet till att få en djupare 

förståelse inom vårt forskningsområde. Vi har utfört vår undersökning i Luleå Kommun, i 

årskurs sex. Vårt syfte har varit att studera elevers uppfattningar om vad som är meningsfullt 

lärande i klassrummet. I undersökningen har vi avgränsat oss till matematiken eftersom det är 

bådas inriktning. 

I vår undersökning har vi fördjupat oss kring elevers tankar eftersom de i dagens samhälle ska 

vara delaktiga i den dagliga undervisningen. ”Genom att delta i planering och utvärdering av 

den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna 

utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar”(Skolverket, 2006, s 5). 

Vi anser att en av de viktigaste grunderna i skolan är att utveckla meningsfullt lärande. Vi tror 

att en förutsättning för att eleverna ska vilja och orka lära sig ny kunskap är att de uppfattar 

mening med det dagliga arbetet i skolan. I ”Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet” (Lpo 94) (Skolverket, 2006) står det skrivet att ”Läraren 

skall… organisera och genomföra arbetet så att eleven… upplever att kunskap är meningsfull 

och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt.” (s 12). För att vi ska kunna skapa 

meningsfullt lärande anser vi att det är viktigt att undersöka och få en förståelse för elevers 

tankar kring vad de anser som meningsfullt lärande. 

Vi har skrivit detta arbete tillsammans och står därför båda två för hela dess innehåll. Vi har 

under arbetets gång båda närvarat och hjälpts åt i skrivandet. Vi har tillsammans studerat 

litteraturen och diskuterat fram det väsentliga, för att sedan gemensamt kunna dokumentera 

det i vårt arbete. Vi har däremot delat upp huvudansvaret för olika delar enligt följande: 

Tillsammans har vi båda huvudansvaret för: 

 Inledning 

 Syfte 

 Diskussion 

 Erfarenheter till framtiden 

 Fortsatt forskning 

Elin Blom har huvudansvaret för: 

 Bakgrund: Sociokulturell teori och lärande. 

 Metod: Begrepp 

 Resultat 

Jenny Isaksson har huvudansvaret för: 

 Bakgrund: Styrdokument, Mening och meningsfullt, Kunskap och inlärningssätt 

 Metod: Informationsinhämtande metod, Undersökningsgrupp, Undersökningsupplägg 

och genomförande, Databearbetning och analys 

 Tematisk litteraturstudie  
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2. Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är att ge ökad förståelse för elevers uppfattningar om 

meningsfullt lärande i klassrummet. 

2.1. Avgränsningar och preciseringar 

Vi kommer i vår undersökning utgå från en klass i årskurs sex i Luleå kommun. Eftersom vi 

båda är blivande matematiklärare har vi dessutom valt att inrikta oss på det meningsfulla 

lärandet i klassrummet inom matematiken. Vår studie är dessutom en fallstudie. 

2.2. Frågeställning 

Hur kan en lärandesituation vara för att uppfattas som meningsfull enligt eleverna? 

2.3. Rapportens disposition 

För att uppnå syftet med vår studie och erhålla svar på vår frågeställning valde vi 

inledningsvis en mer induktiv ansats. Det innebär att vi gick ut med obestämda 

litteraturstudier inom området meningsfullt lärande för att genomföra informationsinhämtning 

i empirin, det vill säga verkligheten. Vid analys av den informationen utkristalliserades fyra 

teman. Dessa teman blev därefter föremål för våra fördjupade tematiska studier, vilket ligger 

till grund för vår tolkning och diskussion. Vår studie övergick därmed till en mer deduktiv 

ansats. Studien har därmed växlat mellan en induktiv och deduktiv ansats. (Se bilaga 1) 

3. Bakgrund 

I vår bakgrund har vi valt att lyfta fram olika styrdokument och tidigare forskning som ligger 

till grund för vårt arbete. 

3.1. Styrdokument 

Vid planering av lektionsundervisningen (Skolverket, 2010) är det viktigt att styrdokumenten 

är grunden. Läroplanen skall vara vägledande i skolans dagliga arbete. 

3.1.1. Läroplan 

I läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 

(Skolverket, 2006) står det skrivet att: 

”Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust 

att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall vara att skapa de 

bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling.” (s 7). 

Skolan skall enligt Lpo 94 (Skolverket, 2006) lyfta fram och lyssna till de delaktigas 

personliga åsikter. Det är dessutom viktigt att skolans elever uppmuntras till att ta in ny 

kunskap och utvecklas harmoniskt. Denna väg skall ske genom varierat innehåll med olika 

arbetssätt och arbetsformer. 

Lärarens uppgift (Skolverket, 2006) är att se till de olika elevernas livsvärldar och utifrån 

dessa stärka elevernas lust att lära samt självtro. Det skall ske genom att läraren organiserar 

det dagliga arbetet så att eleven får möjlighet att se kunskap som meningsfullt och utveckla 

sina egna kunskaper. Det är även grundläggande att alla individer i skolan tillsammans 

planerar och utvärderar det dagliga arbetet i skolan. 

Det är rektorns uppgift (Skolverket, 2006) att se till att verksamheten arbetar efter att uppnå 

de nationella målen i de olika styrdokumenten. Det är dessutom rektorns ansvar att skolan 
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utformar en lokal arbetsplan, att olika målsättningar följs upp och utvärderas. Rektorn 

ansvarar för skolans resultat och för att skolans arbetsformer utvecklas så att eleverna får vara 

delaktiga. 

I detta vill vi lyfta fram att läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet framförhåller vikten av att skolan uppmuntrar eleverna i deras lärande. Det är 

viktigt att eleverna känner lust till att lära, att kunskapen de lär sig upplevs som meningsfull 

samt att eleverna uppmuntras till att ta in ny kunskap och utvecklas harmoniskt. Under denna 

väg är det viktigt att eleverna görs delaktiga i det dagliga arbetet. Det är viktigt med varierad 

undervisningen samt att läraren ser till elevernas livsvärldar för att hjälpa dem i deras 

personliga utveckling. Det är dessutom rektorns ansvar att detta följs upp. 

3.1.2. Kursplan 

”Gemensamt för alla ämnen i grundskolan är att de skall förmedla glädje att skapa och lust 

att fortsätta lära.” (Skolverket, 2010, s 1). 

I detta vill vi lyfta fram vikten av att inspirera eleverna i deras lärande så att det bildar ett 

intresse för att utveckla sina kunskaper. 

3.1.3. Kursplan för matematik 

I grundskolans kursplan för matematik står det skrivet att: ”Utbildningen syftar till att 

utveckla elevens intresse för matematik...” (Skolverket, 2000, s 1). 

Matematikundervisningen (Skolverket, 2000) skall vara meningsfull, den skall ske både 

teoretiskt och praktiskt där eleverna ska skapa förståelse, insikter och lösa olika problem. 

Skolan skall även sträva efter att eleven får intresse för matematik, utvecklar en tro på sig 

själv och får möta matematiken på olika sätt. Eleverna ska inse matematikens värde i olika 

kulturer och verksamheter. 

I detta vill vi lyfta fram vikten av att eleverna uppfattar matematiken som meningsfull. En 

viktig del av skolans arbete är att försöka skapa ett intresse för matematik hos varje enskild 

elev, samt att eleverna ser värdet av den. Det är dessutom viktigt att eleverna får möta 

matematiken på varierande sätt så att eleverna får olika möjligheter att utveckla sina 

kunskaper. 

3.1.4. Övriga styrdokument och rektorns kommentarer 

Skolan (Luleå kommun, 2010) genomför årligen en enkätundersökning i vissa årskurser inom 

grundskolan. I enkätundersökningen får eleverna bland annat besvara hur de uppfattar sitt 

inflytande, trivsel och lust att lära.  

I skolans lokala arbetsplan (Luleå, 2010) står det skrivet att skolans personal ska tillvarata 

elevernas idéer, nyskapande och problemlösningsförmåga för att få en ökad förståelse kring 

deras lärande. En verksamhetsidé som skolan har är att de ska skapa ett tryggt och socialt 

sammanhang, där alla elever får möjlighet att utveckla sitt tänkande kring lärande och 

kunskaper. Det är viktigt att se till varje enskild elevs behov och skolan skall vara en plats där 

de kan utvecklas efter sin förmåga. Det är även viktigt att eleverna tar ansvar för sitt eget 

lärande. Eftersom eleverna ska ta eget ansvar bör de ha möjlighet att påverka planering, 

arbetssätt och arbetsformer. I arbetsplanen lyfts dessutom variation fram som en viktig 

förutsättning för lärande. 

Rektorn uppfattar att variation samt entusiasmerande lärare är en grund till meningsfullt 

lärande. Det är viktigt att inte enbart använda läromedel utan att variera med exempelvis 
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matematik utomhus, samt genom varierande arbetssätt i klassrummet. För att öka elevernas 

möjlighet att trivas på skolan är det viktigt att eleverna får vara delaktiga i 

planeringsprocessen i den mån de kan, beroende på ålder och mognad.  Det är en viktig grund 

att eleverna känner trivsel på skolan samt i den klass de går, för att de ska ta till sig lärandet. 

Det är viktigt att eleverna får förståelse för betydelsen av matematik, samt känner utmaning 

för att utveckla ett intresse för matematiken. Skolans planerade organisation är en sak men i 

slutändan handlar det endast om elevernas upplevelser och om hur de tar in informationen de 

får. (Personlig kommunikation, skolans rektor, 2010-12-06) 

I detta vill vi lyfta fram hur viktigt det är med bearbetning och utveckling. Luleå kommuns 

engagemang i enkätundersökning visar på att de bryr sig om elevernas uppfattning och ser 

dessa som en del i utveckling. Skolans rektor och den lokala arbetsplanen påpekar dessutom 

vikten av variation, eget ansvar och elevdeltagande i bland annat planering. Arbetsplanen 

lyfter fram vikten av att se en elevs enskilda behov och förutsättningar för lärande. Rektorn 

pratar om hur resultatet i slutändan endast handlar om hur eleverna upplever och tar in 

informationen de får. 

3.2. Sociokulturell teori och lärande 

”Det sociokulturella perspektivet lägger vikt vid att barnet föds in i en social värld som är 

utformad via historiska och kulturella processer och som har existerat före barnets födelse 

och kommer att bestå efter dess död” (Hundeide, 2006, s 5). Det är dessa processer 

(Hundeide, 2006) som styr och utgör mönster för hur utvecklingen av barnet kan ske. Språket 

är en viktig resurs för lärandet eftersom det är genom kommunikationen som vi får tillgång till 

en kulturell mångfald och som sociokulturella resurser förs vidare. Vi lär oss om livet och 

formar oss själva genom kommunikationen. Vidare skriver Hundeide om de tre dialogerna i 

barns utveckling och däribland om den meningsskapande och utvidgande dialogen vilken 

syftar på barnens perspektiv och dess miljö. Den innebär bland annat att vi vuxna bör vara på 

samma nivå som barnen för att de ska ta till sig av vägledningen. Vi kan då tydligare förstå 

barnen, samtidigt som det är viktigt att vi som vägledare även ser barnens värld i deras 

perspektiv. När en vuxen går in i barnens värld är det viktigt att ta deras initiativ och yttrande 

på allvar. 

Det sociokulturella perspektivet (Dysthe, 2003) bygger på en konstruktivistisk syn på 

lärandet, vilket innebär att eleverna tar in kunskap genom att själva skapa och konstruera 

kunskap. Eleverna lär sig alltså från omgivningen. Genom olika personer och verktyg får den 

lärande stöd eller hjälp under sin läroprocess. Vidare skriver Dysthe att kunskap skapas 

genom samarbete. I stället för att betrakta kunskap som något överfört och lärande som en 

internaliseringsprocess ser man lärande som en gemensam kunskapskonstruktionsprocess 

(Dysthe, 2003, s 52) vilket enligt den sociokulturella teorin innebär att eleverna inte tar in 

kunskap från någon annan utan att eleverna genom en ständig process får kunskap, främst i 

samspel med andra människor. 

”En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt 

tänkande/handlande är således att man intresserar sig för hur individer och grupper 

tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Och just samspelet mellan 

kollektiv och individ är i fokus i ett sådant perspektiv.” (Säljö, 2010, s 18). 

Redskap (Säljö, 2010) har en särskild betydelse i det sociokulturella perspektivet. Med 

redskap menas de språkliga eller fysiska resurserna som vi använder när vi lever i vår värld. 
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3.3. Mening och meningsfullt 

Enligt Nationalencyklopedin (1996) definieras ordet mening som åsikt, en besläktad betydelse 

är uppfattning. Ordet meningsfull har en djupare innebörd än ordet mening. Köhler (2006) 

preciserar ordet mening om hur människor upplever något. Ordet meningsfullt är något som 

ska leda till något positivt.  

3.4. Kunskap och inlärningssätt 

Det finns (Läroplanskommittén, 1992) olika perspektiv på kunskap. Den konstruktiva 

aspekten innebär att vi använder kunskap för att förstå vår värld. Ett annat sätt att se på 

kunskap är en kontextuell aspekt, vilket innebär att vår kunskap finns i en kontext och i vår 

omgivning där den blir förståelig. Slutligt finns det den funktionella aspekten som innebär att 

vi använder kunskapen som ett redskap. I lärandet finns det fyra olika kunskapsformer som 

samspelar med varandra. Dessa kunskapsformer är fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Faktakunskaper är kunskaper som till exempel information och regler som vi har 

eller har haft. Förståelsekunskap innebär att vi kan begripa och uppfatta mening av fenomen 

på kvalitativt skilda sätt. Färdighet innebär att vi har kunskap om hur någonting ska 

genomföras och att vi dessutom kan genomföra det. Förtrogenhetskunskap är en kunskap som 

vi inte ser. Den innefattar våra sinnen som ger oss möjlighet att utföra bedömningar av 

omgivningen. 

”Var och en av oss utvecklar ett personligt inlärningssätt, men få är tillräckligt medvetna om 

hur man lär sig.” (Nilsson, 1989, s 29). Det finns (Nilsson, 1989) olika sätt för oss människor 

att uppfatta information. Dessa olika sätt är uppdelade i visuell, auditiv och kinestetisk 

inlärning. Den visuella inlärningen innebär att du som människa lär dig bäst via synen. I 

exempelvis ämnet matematik lär sig dessa människor bäst genom att studera text, diagram och 

bild. En auditiv människa lär sig bäst via hörseln. Diskussion och samtal är lärorikt för dessa 

människor. Kinestetisk inlärning innebär att du som människa behöver arbeta med kroppen. 

4. Metod 

4.1 Begrepp 

Vårt arbete har en teoretisk förankring där vissa begrepp är en viktig del av studien. 

Uppfattning ligger till grund för vårt arbete eftersom det är just elevernas uppfattningar som 

vi vill studera och analysera. Lind (2000) skriver att ordet uppfattning är grundläggande inom 

kvalitativ forskning. Inom fenomenologin ser forskaren på hur människor uppfattar världen. 

Våra metoder för datainsamlingen är baserade på kvalitativ studie och fallstudie. 

Informationsinhämtning sker genom fokusgrupper. 

4.1.1. Kvalitativ studie 

Det har blivit mer komplicerat att hitta en gemensam definition av kvalitativ studie (Eskola, 

2010; Barbour, 2007). Kvalitativ forskning handlar om att granska människors livsvärldar. 

Det behöver inte enbart handla om den enskilda människan utan kan även handla om 

organisatorisk verksamhet, samt sociala- och interaktiva relationer. I en kvalitativ studie söker 

forskaren en djupare förståelse för undersökningsområdet. Vid användning av kvalitativ 

forskning kan forskaren observera, analysera skrifter, intervjua, göra inspelningar och 

transkription. Det förekommer att dessa metoder kombineras. För att få fram ett djupare och 

säkrare resultat är det bra att använda sig av flera av dessa metoder. 
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I vår studie är det eleverna som är aktörerna. Enligt Lind (2000) är det aktörerna som styr den 

kvalitativa studien samtidigt som forskaren riktar in aktörerna på det område som ska 

studeras. Studien är beskrivande och intresserar sig för processer i den naturliga miljön. I en 

kvalitativ studie är det viktigt att inte enbart se på området som studeras utan även omgivande 

faktorer så som samhället och organisationer. 

I en kvalitativ intervju (Trost, 2010) ställer forskaren enkla och raka frågor som får breda 

svar. Det medför att forskaren får ett rikt underlag för senare analys. Inom kvalitativa studier 

utgör resultatet oftast olika kategorier, med andra ord delas resultatet upp i olika passande 

grupper. Enligt Trost är inga undersökningar inom beteende- och samhällsvetenskaperna helt 

kvalitativa. Oftast blir en studies datainsamling både kvantitativ och kvalitativ. Det är svårt att 

helt säga att en studie är kvalitativ. 

Två grundläggande krav (Groth, 2007) på vetenskaplig forskning är validitet och reliabilitet. 

Validitet handlar om ifall vi har undersökt det som var avsett att undersöka. Reliabilitet 

handlar om vår undersökning är trovärdigt genomfört. När det gäller den kvalitativa intervjuns 

validitet ser vi på resultatet efter analys av den inhämtade informationen. När det gäller 

validiteten i vår undersökning så har vi enligt resultatet fått fram den information som var 

avsett i förhållande till vårt syfte. 

4.1.2. Fenomenologi 

Inom fenomenologin (Lind, 2000) fokuserar forskaren på den aktuella situationen. Fokus är 

på hur aktörerna handlar i situationen samt hur de visar sina upplevelser genom uttryck. Inom 

kvalitativ forskning är ordet uppfattning väsentligt. Begreppet uppfattning är omfattande och 

det är möjligt att se på ordet ur olika perspektiv. Husserl var en fenomenolog som såg 

fenomen i sin helhet och därigenom på hur människor uppfattar världen. Han menade att våra 

uppfattningar är grunden till vårt kunnande och vetande. Enligt hans huvudbegrepp kan det 

vara subjektivt vilket innebär att vi människor tillägnar oss en uppfattning eller objektivt 

vilket innebär att vår uppfattning ändras utifrån de kunskaper vi vet och får in. När vi talar om 

begreppet uppfattning är det en skillnad på ifall vi benämner det med uppfattningar av eller 

uppfattningar om. Uppfattningar av innebär vår grundförståelse av ett område. Uppfattningar 

om menas att människan värderar sina medvetna reflektioner. 

4.1.3. Fallstudie 

Ett exempel på hur fallstudie kan definieras är: ”A case study is an empirical inquiry that 

investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, especially when the 

boundaries between phenomenon and context are not clearly evident.” (Merriam, 1998, s 27). 

En fallstudie (Merriam, 1998) utifrån ett pedagogiskt perspektiv handlar oftast om praktiska 

problem utifrån ett helhetsperspektiv. Fallstudie som metod innebär att forskaren får en djup 

förståelse hur en viss situation kan tolkas utifrån olika personer. Det finns olika huvudsakliga 

kännetecken, bland annat partikularistiska, deskriptiva och heuristiska. Partikularistisk 

innebär att forskaren studerar ett visst fenomen som till exempel en händelse eller en person. 

Studiens fokus är passande vid vardagliga problem eftersom metoden uppmärksammar 

problemet utifrån ett helhetsperspektiv. Deskriptiv innebär att slutproduktens innehåll är 

övergripande och kompakt. En fallstudie ska vara bred, innehålla flera variabler och gärna äga 

rum över en längre tid. Heuristisk betyder att fallstudiens läsare får en djupare förståelse kring 

problemet som studerats. Läsaren kan därigenom få ett nytt perspektiv på problemet. 

Vår studie har en partikularistisk aspekt eftersom vi har studerat elevernas uppfattning kring 

meningsfullt lärande i vår studie, deskriptiv aspekt med tanke på den breda informationen 
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som vi kunde samla in i undersökningen och heuristisk aspekt eftersom informationen ger 

våra läsare möjlighet till djupare förståelse för vårt undersökningsområde. 

4.1.4. Fokusgrupper 

Fokusgrupper innebär (Larsson, 2007) att välja ut personer för att genom samtal eller 

diskussion få fram information utifrån egna frågeställningar. Genom fokusgrupper får 

forskaren ta del av en stor mängd olika uppfattningar. Många gånger kan forskaren överraskas 

över hur mycket information som kan samlas in på kort tid. Enligt Bergh (2002) får forskaren, 

genom fokussamtal fram deltagarnas upplevelser, attityder och tankar. För att samtalet ska 

fungera bra bör antalet deltagare vara mellan fyra och tolv, däremot är ett lägre antal deltagare 

mer rekommenderat. Skillnaden mellan gruppintervju och fokusgrupp är att forskaren under 

gruppintervju ställer frågor till deltagarna. I fokusgrupper är forskare mer passiv, han eller 

hon låter samtalet flyta på av sig själv – det är med andra ord forskaren som ställer frågan 

men deltagarna som leder samtalet framåt. Fördelarna med fokusgrupper (Halkier, 2010) är 

att forskaren får information om gruppens upplevelser, attityder och tankar. En annan fördel 

är att gruppens tankar sammanställs och utvecklas genom samtalet. En tredje fördel med 

fokusgrupper är att forskaren får snabb information inom området och behöver då inte lägga 

ned tid för att sammanställa information som exempelvis observationer och fältstudier kräver. 

Nackdelar med fokusgrupper är att forskaren får svårare att förstå den enskilda personens 

upplevelser, attityder och tankar. En annan nackdel är att forskaren inte själv får upplevelser 

inom forskningsområdet. Det är deltagarna som berättar om sina erfarenheter, genom 

exempelvis observationer får forskaren möjlighet att se och observera allt som händer. En 

tredje nackdel är att forskaren måste ta hänsyn till hur gruppen påverkar varandra i den sociala 

interaktionen. 

4.2. Informationsinhämtande metod 

Våra metoder för datainsamlingen är baserade på kvalitativ studie och fallstudie. Eleverna 

fick först en enskild uppgift där de skulle rita och skriva. Därefter utförde vi samtal i 

fokusgrupper, vilka spelades in för senare analys. Genom samtal i fokusgrupper (Larsson 

2007) fick vi fram elevernas uppfattningar inom vårt område. Vårt resultat grundar sig 

därigenom på elevernas upplevelser, attityder och tankar. I varje fokusgrupp var det tre till 

fyra elever som deltog. För ett bättre resultat rekommenderas ett lägre antal deltagare inom 

varje grupp eftersom eleverna då får större möjlighet att komma till tals. Vi valde dessa 

informationsinhämtande metoder för att få ett rikt underlag för vår senare analys och på så sätt 

få en djupare förståelse för vårt område. Vi vill i vår studie (Merriam, 1998) skapa en djupare 

förståelse för hur vårt forskningsområde upplevs utifrån elevernas perspektiv, vilket är 

centralt inom fallstudier. 

Av etiska skäl har vi behållit skolans och elevernas anonymitet, vi har dessutom raderat 

inspelningarna efter analys av fokussamtalen. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är 

individskyddskravet uppdelat i fyra huvudsakliga krav. Närmare bestämt informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. De har för oss, till största del, inneburit att 

vi berättat om studiens syfte, hur undersökningen ska gå till och hur resultatet ska användas, 

fått samtycke i att genomföra studien, informerat om elevernas anonymitet i undersökningen 

och berättat om elevernas frivilliga deltagande. 

4.3. Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen går i årskurs sex och består av 25 elever. Just nu är arbetet med 

matematik fokuserat på att skapa förståelse och grundläggande kunskaper. Fokus i klassen 

ligger på kommunikation, de försöker lösa olika problem gemensamt. Läraren uppfattar att de 
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ofta arbetar med matematik på varierande sätt och sällan arbetar med matematikboken. 

(Personlig kommunikation, läraren i klassen, 2010-12-06). 

4.4. Undersökningsupplägg och genomförande 

Vi besökte en klass i årskurs sex. Eleverna fick i helklass muntlig information kring vårt 

upplägg och vår undersökning. 

Elevernas första uppgift var att utifrån frågan ”Hur tycker du att en mattelektion ska vara för 

att du ska se den som meningsfull och lärande?” skriva och rita sina upplevelser, attityder och 

tankar . Genom att ställa (Lind, 2000) en enkel och rak fråga fick vi ett brett svar. Innan vi 

ställde frågan förklarade vi ordet meningsfull för att eleverna skulle få förståelse för 

begreppet. Eleverna utförde uppgiften enskilt och fick cirka 30 minuter på sig efter vår 

genomgång. 

Nästa steg i undersökningen var att ta ut eleverna i olika fokusgrupper. Grupperna bestod av 

tre till fyra elever. Det var läraren som delat in eleverna i passande grupper, eftersom läraren 

känner eleverna bättre och vet vilka elever som går ihop med vilka. Vårt syfte med 

gruppindelningen var att alla elever skulle våga prata och lyfta fram sina åsikter. Under 

fokussamtalen fick eleverna använda sig av den första uppgiften som samtalsunderlag. Vi 

ställde återigen frågan ”Hur tycker du att en mattelektion ska vara för att du ska se den som 

meningsfull och lärande?”. Eleverna fick genom fokussamtalen (Larsson 2007) möjlighet att 

lyfta fram sina uppfattningar för att samtala och utveckla dem tillsammans med gruppen. Vi 

som forskare var under fokussamtalen till största del väldigt passiva. Förutom den första 

frågan ställde vi så lite frågor som möjligt så att eleverna fick möjlighet att själva leda 

samtalet framåt utan att bli påverkade av oss. Samtalet (Eskola, 2010; Barbour 2007) spelades 

in på band för att underlätta vår analys. Efter det första samtalet analyserade vi elevernas 

diskussioner. Vi tog ut det väsentliga och återvände därefter till klassen för ett nytt samtal i 

fokusgrupperna där eleverna fick möjlighet att utveckla sina tankar ytterligare. 

4.5. Databearbetning och analys 

Vårt resultat är en produkt av analysen vi utfört utifrån empiriska rön. 

Vi har under vår analys haft bandinspelningen från fokussamtalen som utgångspunkt. Det 

första vi gjorde var att lyssna igenom samtalen från båda träffarna ett flertal gånger för att 

analysera och sortera bort sådan information som inte var relevant till vårt syfte. Vid analysen 

(Kvale, 2009) använde vi oss av metoden meningskoncentrering. Det innebär att vi utifrån 

elevernas samtal gjorde en sammanfattning av elevernas uppfattningar. Utifrån 

sammanfattningen (Trost, 2010) bildade vi olika kategorier. Vi fick fram fyra kategorier: 

 Arbetssätt 

 Arbetsform 

 Arbetsområde  

 Mening och meningsfullt lärande 

Vi har valt att lägga den tematiska litteraturstudien före resultatet, trots att den tematiska 

litteraturstudien är grundat utifrån resultatet. Vi hoppas att ge en teoretisk grund genom att 

lägga den tematiska litteraturstudien före resultatet. I resultatet har vi tydligt gett en 

beskrivning som utifrån analysen vi utfört sammanfattar det eleverna samtalat om. Vi har 

bearbetat och analyserat resultatet genom metoden: samstämmighets- och olikhetsmetoden. 

Svenning (2003) skriver att ”Samstämmighetsmetoden innebär att forskaren letar efter 
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likheter i annars olika fall” (s 162) vidare skriver han dessutom att ”Olikhetsmetoden innebär 

motsatsen. Här letar forskaren efter olikheter i annars likartat material” (s 162). Det innebär 

att vi jämfört det eleverna samtalat kring och har sökt efter likheter och skillnader, samt fått 

uppfattning om vad några elever anser, vad de flesta eleverna anser och så vidare. 

5. Tematisk litteraturstudie 

Vår tematiska litteraturstudie är grundat på resultatet. Vi har utifrån vår analys av elevernas 

upplevelser fått fram fyra teman. Utifrån de olika temana gjorde vi en fördjupad 

litteraturstudie. 

5.1 Olika arbetssätt 

Arbetssätt (Ahlström, 1996) innebär den metod som används för att uppnå de mål som är 

uppsatta. De handlar om på vilket sätt arbetet skall ske för att eleverna skall tillägna sig olika 

kunskaper och förmågor. 

Matematikboken (Johansson, 2006) är formad för att ge eleverna goda kunskaper. Meningen 

med matematikboken är att den ska ge utbildning samt vara kopplad till kulturen eleverna 

lever i. Matematikböcker är många gånger upplagda genom olika svårighetsnivåer. För 

regeringen har matematikboken väckt mycket diskussioner. År 1946 började argumentationer 

av skolkommittén att ta form kring att skolan i för hög utsträckning använde sig av 

matematikboken. Matematikboken kan idag ses utifrån två olika vinklar, dels som ett objekt 

och dels som ett verktyg för läraren. ”Therefore, in order to understand the processes of 

teaching and learning mathematics, it is essential to increase the awareness of textbooks and 

how they are used.” (Johansson, 2006, s 24). 

5.2. Olika arbetsformer 

Arbetsformer (Ahlström, 1996) innebär på vilket sätt organisationen av undervisningen sker. 

Klassen kan arbeta tillsammans, delas upp i grupper, i par eller arbeta enskilt. Läraren kan 

dessutom välja att undervisa hela klassen, en del av klassen eller undervisa individuellt. 

Variation av dessa arbetsformer är att rekommendera. 

Under årskurs fyra till sex (Sackerud, 2009) blir läromedlet en mer central roll under 

matematikundervisningen och läraren får en roll som är mer handledande. Arbetet med 

matematik utförs till stor del enskilt och arbete i grupp är sällsynt. Oftast utförs grupparbeten 

utifrån matematikbokens gruppuppgifter. 

”Gruppsammansättningen kan ha större betydelse än man i första hand tror.” (Emanuelsson, 

1995, s 73). I högre åldrar (Emanuelsson, 1995) är det mer vanligt att eleverna själva får välja 

grupper. När detta sker händer det oftast att de olika eleverna väljer att arbeta med kompisar. 

Eftersom de olika rollerna i gruppen då redan är fastställda kan det leda till mer prat och skoj 

under tiden som uppgiften ska lösas. I värsta fall kan eget val av grupper leda till dålig 

arbetsdisciplin samt dålig ordning. Utifrån elevers kunskaper inom matematik har de olika 

förmågor att diskutera och förklara matematik. En elev med god kunskap kan många gånger 

förklara på ett bättre sätt än en elev med mindre kunskap i matematik. Delaktigheten i ett 

grupparbete skiljer sig dessutom från elev till elev beroende på bland annat status. Genom 

grupparbete (Ahlström, 1996) får eleven goda förutsättningar för att träna sig i att 

argumentera, reflektera, lära sig nya begrepp samt lösa problem i grupp. 

Enskilt arbete (Ahlström, 1996) ger eleven bra möjlighet i att utveckla sin förmåga att arbeta 

med matematiken. Enskilt arbete kan vara ett problem när arbetet inte blir individualiserat. 
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Det är ett dilemma för de elever som inte klarar av att lösa problem på egen hand, samt för de 

elever som vill utmanas inom matematiken. 

5.3. Olika arbetsområden 

”Lärarens funktion är, förutom att skapa en positiv miljö, att hitta lämpliga kreativa 

aktiviteter som leder mot de uppsatta målen och att hjälpa eleverna att utveckla sitt tänkande 

och kunnande.” (Ahlström, 1996, s 71). Det är viktigt (Ahlström, 1996) att variera sig i 

skolans arbete, samt låta elevernas livsvärld vara en del av organisationen. Det är dessutom 

viktigt att använda olika typer av problem. Matematiken bör kopplas till andra ämnen, 

vardagen och samhället. Undervisningen bör lyfta fram matematiken på olika sätt. Det är 

dessutom viktigt att eleverna ser hur de olika kunskapsområdena är sammanlänkande. Nivån 

på arbetsområdet bör dessutom individualiseras efter elevernas enskilda kunskaper i den mån 

som det är möjligt. 

5.4. Mening och meningsfullt lärande 

En viktig del av undervisningen (Emanuelsson, 1995) är att läraren är tydlig samt diskuterar 

med eleverna om de olika arbetssätten och arbetsformer som ska användas. Ett bra argument 

för att skapa motivation är att dra kopplingar till yrkeslivet. ”Att eleverna har ett motiv eller 

ett incitament för sitt lärande är nämligen ett grundläggande villkor för verklig inlärning.” 

(Gran, 1998, s 21). Många elever anser (Emanuelsson, 1995) att de inte använder sig av 

matematiken under sin vardag. Det är viktigt att eleverna får samtala kring användandet av 

matematik för att de ska få en annan uppfattning av matematikarbetet. Många elever (Stenhag, 

2010) har oftast en kritisk tanke till vad de olika delarna inom matematiken ska vara bra till. 

Det kan bero på att kunskap i dagens samhälle finns till oändlighet. Tiden är en begränsande 

faktor och det är därför viktigt att eleverna får svar på varför de ska ägna sin viktiga tid till att 

lära sig olika kunskaper. Det är viktigt att tillsammans med eleverna diskutera vad som ska 

göras och varför. Det kan dock vara svårt att svara på denna fråga eftersom de vanligaste 

områdena som förekommer i vardagen endast är de fyra räknesätten addition, subtraktion, 

multiplikation och division. Det är inte bra att ständigt påpeka att matematikundervisningen är 

bra för senare studier. Ett starkt argument är ”… att ämnet främst motiveras med att det fyller 

ett långsiktigt funktionellt behov för individen och samhället; matematikstudierna ska ge 

eleven förutsättning för att bli en produktiv samhällsmedborgare.” (Stenhag, 2010, s 35). 

Andra argument (Stenhag, 2010) är att den utmanar och ställer krav på vår förmåga att tänka 

samt att vi får en möjlighet att uppleva det positiva med matematik. 

Vissa matematiklärare (Boesen, 2006) utgår från sig själva samt sitt eget intresse för och 

erfarenheter i matematik. Denna utgångspunkt kan bli mer till nackdel än till nytta eftersom 

lärare måste inse att vissa elever helt enkelt inte är eller kommer bli intresserade av 

matematik. Elevens visade intresse för matematiken kan lura lärare eftersom det kan handla 

om deras egen prestation och inte om intresse för ämnet. 

6. Resultat 

Något som genomsyrat alla samtal är att alla grupper uppfattar att meningsfullt lärande ska 

vara roligt. Vi har nedan valt att dela upp vårt resultat i de olika temana. Klassen som består 

av 25 elever var uppdelad i sju grupper. 

6.1. Arbetssätt 

Alla grupper lyfte fram vikten av variation i undervisningen för att se en mening med lärandet 

i matematik: ”Lite variation inte bara sitta i matteboken” (Elevcitat, 2010-12-07). 
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Sex grupper uppfattade den muntliga undervisning i helklass som viktig för deras lärande: 

”Mer muntliga lektioner skulle göra den rolig” (Elevcitat, 2010-12-06). De vill att den ska 

vara tydlig, innehållsrik, intressant och grundlig, samt inte gå för fort fram: ”Då berättar 

lärare hur man ska göra och vad man ska göra” (Elevcitat, 2010-12-07). Den sjunde gruppen 

uppfattade däremot den muntlig undervisning som ointressant eftersom den var för lätt och 

tog för lång tid, de uppfattade dessutom det enskilda arbetet som mer givande. En grupp lyfte 

fram vikten av elevens eget ansvar under en muntlig lektion: ”Jag tycker att det är viktigt att 

man är alert och typ hänger med och är delaktig och försöker att alltid lyssna” (Elevcitat, 

2010-12-07). 

Sex stycken grupper uppfattade arbetet med matematikboken som tråkigt. De uppfattade den 

som lätt och enformig. En av dessa grupper såg dock meningen med matematikboken trots att 

den var tråkig: ”Matten blir meningsfull när man jobbar i matteboken, det är en bra sak att 

lära sig men jag tycker att det är jättetråkigt” (Elevcitat, 2010-12-06). Av dessa sex grupper 

var det en elev som uppfattade att matematikboken kunde vara ett hjälpmedel för lärandet i 

matematik. Eleven kunde genom matematikbokens informationssidor förstå hur tänkandet 

utfördes. En annan elev lyfte dessutom fram lärarens roll vid arbete i matematikboken:  

”Till exempel det står i vår bok hur man ska jobba. Men sen så om vår fröken eller lärare 

säger samma sak fast gör det mycket tydligare. Man kan ju inte ställa en fråga till en bok 

till exempel. Sen så om det är något som man inte förstår så är läraren där och hjälper” 

(Elevcitat, 2010-12-06). 

Olika arbetssätt som sammanfattningsvis ett fåtal grupper lyfte fram som meningsfullt arbete 

med matematik och som de gärna skulle arbeta med är genom film, dator, rörelser, sång, 

drama, bilder, lekar och utomhus: ”Roliga övningar för att göra det roligt” (Elevcitat, 2010-

12-06). 

6.2. Arbetsform 

Sex grupper uppfattade grupparbeten som en väldigt givande arbetsform. De lyfte fram 

fördelar som att det är bra att få lyssna till andras tankar, reflektioner och lära känna andra i 

klassen: ”Grupparbete är roligt” (Elevcitat, 2010-12-07), ”Därför då får man höra mer än en 

tanke” (Elevcitat, 2010-12-07). Det som två av dessa grupper dessutom lyfte fram var att 

elever genom grupparbeten lätt kan låta de andra gruppmedlemmarna utföra arbetet, den ena 

gruppen ställde sig positivt till detta och den andra gruppen ställde sig negativ: ”Om man gör 

det i grupp då kan man liksom bara luta sig tillbaka och låta de andra göra jobbet åt mig” 

(Elevcitat, 2010-12-06). En annan viktig del som de flesta av dessa sex grupper lyfte fram var 

betydelsen av gruppindelning. Ifall indelningen av grupper inte är genomtänkt ökar risken för 

tjafs. Två av dessa grupper lyfte dessutom fram att de gärna jobbade i grupp under arbetet i 

matematikboken. 

En grupp uppfattade att mängden elever i klassrummet påverkade arbetsron. 

6.3. Arbetsområde 

Två grupper samtalade kring att de olika delarna inom matematiken kan upplevas olika. 

Ibland är den meningsfull, ibland är den ointressant och ibland är den mittemellan: ”En del är 

roligare och en del är tråkigare” (Elevcitat, 2010-12-07). 

Alla grupper uppfattade att meningsfull matematik ska vara rolig, de menade att om det är 

roligt då lär de sig bättre: ”Man ska ha roligt när man lär sig” (Elevcitat, 2010-12-07), ”Det 

ska vara intressant och roligt” (Elevcitat, 2010-12-07). Vidare samtalade dessa grupper kring 
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hur viktigt det är att arbetsområdet uppfattas som intressant: ”Varje gång man gör en ny sak 

så är det intressant i början men sen när man kan det så blir det tråkigt igen” (Elevcitat, 

2010-12-06). 

Sex grupper uppfattade att meningen med matematiken stärktes ifall de utmanades under sitt 

vardagliga arbete. Tankar kring detta var vidare att det var viktigt att utmanas på rätt nivå och 

vikten av att kunna grunderna innan de utmanande på nästa nivå: ”Att man får lära sig från 

grunden. Så man vet hur man ska räkna ut det så man börjar med lätt och sen det svåra” 

(Elevcitat, 2010-12-07). 

Tre grupper uppfattade förståelsen som grundläggande inom matematiken. De samtalade 

kring att det var viktigt att förstå grunderna eftersom förståelsen leder till att de lättare 

kommer ihåg kunskapen de lärt sig: ”Jag tycker det är roligt när man förstår nå nytt och får 

en sån här aha-upplevelse att man lär sig nå nytt” (Elevcitat, 2010-12-06), ”Man ska vara 

noga med varje tal” (Elevcitat, 2010-12-06), ”Man måste få förståelse för talet så att man 

inte bara fortsätter, så man förstår det man gör” (Elevcitat, 2010-12-06). 

Sex grupper lyfte fram ett område ”Kilskrift” som de nyligen arbetet med. Det uppfattades 

som roligt och lärorikt. Kilskrift undervisades på ett kreativt sätt av lärarstuderande. Detta 

område var dessutom nytt för eleverna och gav dem ett nytt sätt att tänka: ”Vissa saker som 

kilskrift är kul när man jobbar för man jobbar på ett helt annat sätt” (Elevcitat, 2010-12-07). 

En grupp lyfte fram att problemlösning är ett meningsfullt arbetsområde eftersom det leder till 

nya sätt att tänka. De samtalade framförallt om en situation för två år sedan när två 

lärarstuderande hade arbetat med problemlösning på ett nytt och kreativt sätt. En annan grupp 

lyfte dessutom fram vikten av att arbeta med matematiken utifrån olika problem kopplat till 

deras vardag: ”Man kan lära sig från omgivningen. Men att man kanske mäter golvet och 

gångrar det”, ”För att få ut arean”, ”Ja precis hur stort klassrummet är” (Elevcitat, 2010-12-

07). 

6.4. Mening och meningsfullt lärande. 

När vi pratade om ordet meningsfullhet var det många elever som valde att samtala kring 

meningen med matematik, det vill säga vad de anser sig ha för nytta av den. Fyra grupper 

uppfattade matematik som en viktig faktor kring framtiden och vardag. Kring detta samtalade 

de om matematikens betydelse för utbildning och arbete: ”Jag tycker att matematik är viktigt 

för då kan man ja när man ska jobba på en affär när man blir stor då kan det vara bra att 

kunna multiplikation, division, addition, och subtraktion” (Elevcitat, 2010-12-06), ”Lektioner 

leder till kunskap som leder till bra betyg som gör det lättare att få arbete som leder till bra 

lön” (Elevcitat, 2010-12-06). Det var två av dessa grupper som hade en bredare uppfattning 

om matematikens betydelse i vardagen: ”När man ska bygga hus måste man mäta” (Elevcitat, 

2010-12-08). En av dessa grupper hade dessutom en god uppfattning om matematikens 

betydelse i vår historia: ”Ett exempel fast det här är historia men ändå utan matten hade 

aldrig elen funnits och då hade jag frusit just nu”, ”Annars hade de här grekiska filosoferna 

inte haft något att göra” (Elevcitat, 2010-12-08). De andra två grupperna kom fram till att 

användningen av matematiken i vardagen var att den var viktig när de skulle handla på en 

affär. 

Det var en grupp som hade olika tankar kring matematikens mening. En i gruppen uppfattade 

matematiken som meningsfull medan de andra två inte såg någon mening, de uppfattade att 

det endast var ett tråkigt skolämne som de var tvungna till. En elev lyfte i detta fram: ”Jag har 

ju aldrig haft nytta av matte hittills” (Elevcitat, 2010-12-07), motargument: ”Jag tror att du 
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har det, det är bara att du inte tänker på det” (Elevcitat, 2010-12-07). De två elever som hade 

svårt att se mening kring matematik uppfattade den som tråkig och enformig: ”Jag hatar 

matte och jag kommer alltid att hata det” (Elevcitat 2010-12-06). 

En viktig faktor för att skapa meningsfullt lärande är genom arbetsro. Det var tre grupper som 

samtalade kring detta, de uppfattade att det var viktigt att tänka på att själv vara tyst och sköta 

sitt eget: ”Jag har lärt mig mycket matte när det har varit tyst och när jag kan koncentrera 

mig” (Elevcitat, 2010-12-06). En grupp lyfte fram förslag att få lyssna på musik under 

lektionerna eftersom detta skapade arbetsro och de fick lättare för att koncentrera sig: ”Jag 

minns när jag hade problem med matte då fick jag lyssna på musik under lektionerna” 

(Elevcitat, 2010-12-06). 

7. Diskussion 

7.1. Metoddiskussion 

Vi har i metoddelen strävat efter att tydligt beskriva hur vi har gått tillväga för att genomföra 

undersökningen. Utifrån vårt tydliga upplägg hoppas vi att läsaren ska få en uppfattning om 

studiens validitet och reliabilitet. 

Vi utförde en kvalitativ studie i fokusgrupper. Vår studie är en fallstudie vilket enligt Merriam 

(1998) innebär att forskaren utifrån olika personer får en djupare förståelse kring det 

studerade området. Det finns dessutom fyra olika huvudsakligt kännetecken nämligen 

partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och induktiva. Dessa har för oss inneburit att vi 

studerade olika personers tankar kring vår frågeställning. Vårt område var elevers uppfattning 

kring meningsfullt lärande. En fördel med fallstudie är att problemet uppmärksammas utifrån 

ett helhetsperspektiv och vår slutprodukt är därför övergripande och kompakt. Även våra 

läsare får en bredare förståelse kring området. Vår forskning grundar sig dessutom på 

forskningsmaterial och vi har i vårt arbete gjort nyttiga upptäckter för vår framtida roll som 

lärare. Kvalitativ studie är enligt Eskola (2010) och Barbour (2007) svårare att definiera. För 

oss har en kvalitativ studie inneburit att vi granskat elevernas livsvärdar och vi har fått en 

djupare förståelse kring vårt undersökningsområde. Eleverna har styrt den kvalitativa 

undersökningen samtidigt som vi riktat in eleverna på området som vi ska studera. Vår studie 

är beskrivande och fokus ligger på processen i den naturliga miljön. 

Vi började med att i helklass be eleverna förklara begreppet meningsfull. Eleverna hade svårt 

med att förklara detta begrepp. Vi fick endast en tanke kring detta: ”Det är något viktigt” 

(Elevcitat, 2010-12-06). Vi fick därför förklara detta begrepp fastän tanken var att elevernas 

idéer skulle förklara begreppet. Det var svårt för många elever att utföra den enskilda 

uppgiften. 

Vi gav läraren i uppdrag att utföra gruppindelningen eftersom hon har en bra överblick över 

vilka elever som kan samtala bra tillsammans. Gruppindelningen ledde till att eleverna oftast 

hade gemensamma åsikter och sällan kom med motargument. Halkier (2010) skriver att 

fördelarna med fokussamtal är att vi som forskare får information om gruppens upplevelse, 

attityder och tankar, samt att gruppens tankar sammanställs och utvecklas genom samtalet. 

Några av nackdelarna är däremot att vi som forskare får svårt för att uppleva den enskilda 

personens åsikter och tankar, samt att det är svårt att veta hur gruppen påverkar varandra i den 

sociala interaktionen. En annan nackdel med att endast utföra fokussamtal är att vi inte har får 

någon upplevelse av hur arbetssätt, arbetsform och arbetsområden sker i denna klass. Det 

enda vi har att utgå från är elevernas, rektorns och lärarens samtal. Klassens lärare delade upp 
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eleverna, tre till fyra i varje grupp, vilket Bergh (2002) dessutom rekommenderade eftersom 

färre antal deltagare bidrar till att samtalet ska fungera bättre. 

Under våra fokussamtal i liknelse med tidigare forskning (Bergh, 2002) samtalade eleverna 

kring sina upplevelser, attityder och tankar. Grupperna förde till största del samtalen framåt 

och deras diskussioner sammanställdes och utvecklades. Under fokussamtalen har vi som 

forskare varit passiva så att eleverna fått leda samtalen framåt. Under våra fokussamtal var det 

i de flesta fall lätt för oss att vara väldigt passiva för att låta eleverna styra samtalen framåt. 

Däremot var det två grupper där vi inte kunde vara lika passiva eftersom samtalen annars 

stannade upp. Vi blev tvungna att leda samtalet vidare genom att be eleverna berätta om sina 

tankar från den enskilda uppgiften och be dem utveckla dessa tillsammans i gruppen. 

Efter att vi utfört ett fokussamtal med varje grupp och analyserat dessa återvände vi till 

grupperna för att de skulle få möjlighet att utveckla sina tankar och idéer. 

De första samtalen utförde vi under en måndag. Under helgen som varit hade det varit 

klassfest och vissa konflikter hade uppstått. Andra samtalet utförde vi på eftermiddagen under 

en tisdag och onsdag. 

7.2. Resultatdiskussion 

När det handlade om meningsfull matematik för eleverna uppfattade alla elever att 

matematiken ska vara rolig. Elevernas samtal ledde till många olika förslag på roliga och 

lärorika lektioner. Självklart är det viktigt (Nilsson, 1989) att ta hänsyn till att varje person 

utvecklar sitt personliga inlärningssätt och det finns dessutom olika sätt för varje människa att 

uppfatta information på. Det är enligt både Lpo 94 (Skolverket, 2006) och Kursplanen för 

matematik (Skolverket, 2000) viktigt att organisera det dagliga arbetet så att eleverna får 

möjlighet att se kunskap som meningsfull. 

7.2.1. Arbetssätt 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Hundeide, 2006) är kommunikationen viktig för 

eleverna. De flesta eleverna uppfattade muntlig undervisning som en viktig del av lärandet 

och de arbetade gärna tillsammans med andra för att lyssna till deras tankar, reflektioner samt 

för att känna gemenskap. Eleverna ansåg dessutom att muntlig undervisning ska vara tydlig, 

innehållsrik, intressant och grundlig, samt inte gå för snabbt framåt. En elev lyfte fram att det 

är lättare att få en förståelse för området genom en muntlig undervisning eftersom de då har 

möjlighet till att ställa frågor och funderingar. En grupp uppfattade däremot den muntliga 

undervisningen som ointressant eftersom den är för lätt och tar för lång tid. Ett annat problem 

med muntlig undervisningen som endast en grupp tog upp är det egna ansvaret. Det är lätt 

hänt att vissa elever börjar tänka kring annat och inte följer med i den muntliga 

undervisningen. Skolans lokala arbetsplan tog upp vikten av eget ansvar. 

Många elever uppfattade att roligt lärande kan ske genom bland annat variation och 

delaktighet i planeringen. Enligt Lpo 94 (Skolverket, 2006), rektorn och den lokala 

arbetsplanen är variation i undervisningen en viktig förutsättning för lärandet. Lpo 94 

(Skolverket, 2006) anser att eleven genom varierande arbetssätt och arbetsformer ska 

uppmuntras till att ta in ny kunskap och utvecklas harmoniskt. Rektorn ansåg att variation 

leder till att eleverna får möjlighet att lära sig matematik på nya och lärorika sätt. Vidare 

ansåg både Lpo 94 (Skolverket, 2006), den lokala arbetsplanen och rektorn att elevernas 

delaktighet i planeringsprocessen är viktig. Lpo 94 (Skolverket, 2006) ansåg att skolan ska 

lyfta fram och lyssna till de delaktigas personliga åsikter. Den lokala arbetsplanen tar upp att 
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eleverna på grund av ansvaret de ska ta, bör ha möjlighet att påverka planeringen i 

undervisningen. 

Johansson (2006) anser att matematikboken används i för hög utsträckning. Matematikboken 

kan idag användas som objekt eller verktyg och bör infatta olika svårighetsgrader. Den bör 

dessutom vara kopplad till elevernas kultur och vara formad för att ge eleverna kunskap. Det 

var sex grupper som uppfattade matematikboken som tråkig, lätt och enformig. Trots att 

läraren påpekade att de sällan arbetar i matematikboken så uppfattade de flesta eleverna att så 

inte är fallet. Vissa elevers uppfattning var att det är viktigt med en matematikbok som har 

tydliga bilder. En elev lyfte dessutom fram ett upplevt problem med matematikboken, att det 

inte går att komma med funderingar och frågor till den. En grupp uppfattade dock att 

matematikboken kunde vara meningsfull trots att den var tråkig och en elev uppfattade 

matematikboken som ett hjälpmedel för förståelse. Rektorn ansåg att det är viktigt att inte 

enbart använda matematikboken utan variera undervisningen. 

7.2.2. Arbetsform 

Ahlström (1996) menar att klassen kan arbeta tillsammans, delas in i grupper eller arbeta 

enskilt. Läraren kan dessutom undervisa genom dessa indelningar, däremot är variation av 

dessa arbetsformer rekommenderade. Sex grupper uppfattade att grupparbete är en viktig 

arbetsform eftersom de då får möjlighet att lyssna på andras tankar och reflektion samt 

bekanta sig med andra. Ahlström (1996) skriver att eleverna genom grupparbete får goda 

förutsättningar för att träna sig i att argumentera, reflektera, lära sig nya begrepp samt lösa 

problem i grupp. Gruppens indelning enligt Emanuelsson (1995) har oftast en större betydelse 

än vad vi tror eftersom fel val av gruppen kan leda till dålig ordning och dålig arbetsdisciplin.  

Två grupper samtalade kring att grupparbete ibland leder till att vissa elever lätt kan låta de 

andra gruppmedlemmarna utföra arbetet. Många elever uppfattade gruppindelningen som en 

betydelsefull del. För att våga samtala inför andra är det dessutom viktigt att alla i klassen 

känner sig trygga, vilket även rektorn och den lokala arbetsplanen uppfattar som en viktig del 

i lärandet. Även Lpo 94 (Skolverket, 2006) påpekar att skolan skall sträva efter att alla elever 

känner en gemenskap som ger trygghet och vilja, samt lust att lära. 

Eleverna samtalade kring många olika arbetsformer. Ahlström (1996) anser dessutom att det 

är viktigt att enskilt arbete är individualiserat, eftersom det leder till att eleverna får möjlighet 

att utveckla sin förmåga att arbeta med matematiken. Det är viktigt att eleverna på egen hand 

får träna sig i att lösa problem. 

7.2.3. Arbetsområde 

En viktig del av matematiken är enligt Ahlström (1996) att den utmanar eleverna på rätt nivå, 

att läraren hittar lämpliga kreativa aktiviteter som leder mot de uppsatta målen och hjälper 

eleverna att utveckla sitt tänkande och kunnande. Det är dessutom viktigt att anpassa 

undervisningen efter elevernas kunnande så att arbetet individualiseras. De flesta eleverna 

uppfattade utmaning på rätt nivå som en viktig förutsättning för deras lärande. De uppfattade 

även grunderna som en viktig del av lärandet för att kunna utvecklas. Vidare var det hälften 

av grupperna som uppfattade förståelsen som en viktig del eftersom det då är lättare att 

komma ihåg de kunskaper som de har lärt sig. 

Sex grupper lyfte fram kilskrift som något lärorikt och roligt. Detta område var nytt för 

eleverna och gav dem ett nytt sätt att tänka. Många elever ansåg att arbetet med kilskrift var 

kul och lärorikt eftersom de undervisades på ett kreativt sätt. En grupp lyfte dessutom fram 

problemlösning som de för två år sedan arbetat med. Det var även denna gång lärarstuderande 

som undervisade matematiken på ett nytt och kreativt sätt. Eleverna fick genom detta nya sätt 
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att tänka. Ahlström (1996) anser att undervisningen bör lyftas fram på olika sätt. Enligt 

kursplanen för matematik (Skolverket, 2000) är det viktigt att eleverna utvecklar ett intresse 

för matematik och får möta den på olika sätt. 

7.2.4. Mening och meningsfullt lärande 

Elever har i undersökningen haft svårigheter med att se meningen med matematikens 

användning i vardagen. Emanuelsson (1995) och Stenhag (2010) menar att det är viktigt att 

vara tydlig i undervisningen samt diskutera med eleverna vad som ska göras och varför. Det 

är däremot inte helt enkelt att motivera eleverna eftersom de vanligaste områdena som 

förkommer i vardagen är de fyra räknesätten. Det är inte bra att ständigt använda argumentet 

att det är bra för senare studier, utan istället kan vi bland annat påpeka att matematiken är bra 

för individens framtid i samhället. Boesen (2006) påstår däremot att det är viktigt att veta att 

alla elever helt enkelt inte kan se någon mening eller intresse med matematiken eftersom det 

är olika från person till person. Fyra grupper uppfattade meningen med matematik för 

utbildning och arbete. Två grupper har en djupare uppfattning om matematikens betydelse i 

vardagen medan de andra två har en svagare bild. En grupp har dessutom en historisk syn på 

matematiken. Kursplanen för matematik (Skolverket, 2000) skriver att eleverna ska inse 

matematikens värde i olika kulturer och verksamheter. 

Läraren lyfte fram att eleverna jobbar mycket med förståelsen vilket dessutom tre grupper 

lyfte fram som grundläggande inom matematiken. En viktig del med förståelsen som även 

dessa tre grupper samtalade kring är att det är lättare att minnas kunskaper som de har förstått. 

Enligt Läroplanskommittén (1992) finns det olika aspekter att se på kunskap nämligen 

konstruktiv, kontextuell och funktionell. Enligt vår undersökning uppfattade ungefär hälften 

av klassen matematiken ur en funktionell aspekt eftersom de uttryckte att de såg matematik 

som ett verktyg för framtiden, de hade svårt för att koppla matematik till hur den användes i 

vardagen och i vår omgivning. Två personer såg ingen mening alls med matematiken. Stenhag 

(2010) påpekar att elever som inte får en förståelse till varför de ska ägna sin dyrbara tid till 

de olika områdena i matematiken oftast får en kritisk tanke till ämnet. Det kan vara svårt att 

påpeka varför eleverna ska tillägna sig all den kunskap som matematik innebär. I annat fall är 

det bra att använda argument som att matematik tränar den mentala kapaciteten, fyller ett 

långsiktigt funktionellt behov, utmanar och ställer krav på vår förmåga samt att vi får en 

möjlighet till att uppleva det positiva med matematik. 

En viktig faktor till meningsfullt lärande är arbetsro vilket tre grupper lyfte fram. De 

samtalade kring sitt eget ansvar i detta och en elev tog upp hur givande det är att lyssna på 

musik under arbetets gång. Eleverna lyfte dessutom fram vikten av att själv vara tyst för att 

skapa arbetsro. 

8. Erfarenheter till framtiden 

Vi har under arbetets gång fått en djupare insikt kring vilken betydelse det har att göra dessa 

undersökningar med elever. Vi kommer i vår framtid utföra liknande undersökningar i våra 

klasser för att kunna utveckla vår undervisning på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att ta 

hänsyn till elevernas tankar. Även om vi kanske inte gör det som en undersökning kan vi i 

undervisningen låta eleverna ha stor delaktighet genom att exempelvis lyfta fram deras åsikter 

och låta dem vara delaktig i planeringen. 

De flesta eleverna ansåg att matematiken ska vara rolig. Vi har båda läst inriktningen 

matematik och har genom den fått information om att matematikundervisning till grunden ska 

planeras för att vara lärorik och inte rolig. Vi anser att det är en utmaning att som lärare kunna 
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skapa lärorika lektioner som samtidigt uppfattas som roliga och meningsfulla för eleverna. 

Utifrån eleverna tolkar vi att roliga uppgifter inte måste innebära livliga lektioner som till 

exempel lek, utan att eleverna kan känna att matematiken är rolig när de lär sig på exempelvis 

olika sätt, när den är utmanande och när de får en förståelse. 

Vi anser att det är intressant att eleverna gärna väljer att arbeta med muntlig undervisning 

vilket dessutom innebär att de gärna arbetar utifrån ett sociokulturellt lärande. Precis som den 

sociokulturella teorin anger tror även vi att människor lär sig bäst genom att kommunicera. En 

annan fördel, bortsett från alla fördelar som eleverna tagit upp med kommunikation är 

exempelvis att en elev som inte förstått ett visst område kan lyssna på andra elevers olika 

tankesätt och genom detta få möjlighet till att tillägna sig det tankesätt som passar eleven bäst. 

Vi anser att en problematik inom muntlig undervisning att individualisera den. Det som kan 

vara bra att tänka på är att uppmana varje enskild elev att samtala utifrån individualiserade 

samtalsämnen. Endast en grupp tog upp vikten av att vara delaktig under den muntliga 

undervisningen. Vi tror att det är viktigt att i helklass samtala kring hur viktigt det är att vara 

delaktig och alert under den muntliga undervisningen. Eleverna bör medvetandegöras över 

hur deras eget deltagande är en förutsättning för deras egen kunskapsutveckling. 

Vi tror att användningen av matematikboken uppfattas olika av lärare och elever. Många 

elever uppfattade matematikboken som enformig kanske var det därför arbetet med den 

uppfattades som tråkigt. Genom att de flesta eleverna uppfattar matematikboken som lätt 

uppmärksammas vi på hur viktigt det är med individualisering av boken så att eleverna 

upplever att de utmanas på rätt nivå. Det finns ett stort hav av matematikböcker och det är 

därför viktigt att hitta en matematikbok som passar till klassen som undervisas. Vi tycker att 

det är viktigt att använda matematikboken på rätt sätt och i rätt mängd. 

Vi anser att det är viktigt att presentera varje nytt område som lärorikt och intressant. Det är 

viktigt att planera noggrant så att arbetet blir varierande, utmanande och väcker förståelse. 

Vi tror att det är viktigt att eleverna får förståelse för matematik genom de fyra olika 

kunskapsformerna eftersom dessa samspelar med varandra. Vi tror att det kan ske genom att i 

undervisningen samtala kring betydelsen, använda olika vardagssituationer och olika typer av 

problem. Det är dessutom viktigt att koppla matematiken till vardagen, samhället och andra 

ämnen så att eleverna ser mening och sammankoppling samt får en förståelse kring varför 

kunskap är viktigt. Vi tror att elevens vilja att söka förståelse ökar ifall de känner en mening 

med kunskapen de ska lära. 

Det är viktigt att diskutera med eleverna hur de lär på bästa sätt för de kan ha fler idéer på hur 

arbetsro kan skapas. Vi anser att det är en bra tanke eftersom det är elevens eget val om de ska 

svara på bänkkamratens samtal. Däremot anser vi att diskussion för att hjälpa varandra inom 

matematik är oerhört viktigt. Det är bra att eleverna får utveckla sitt sätt att prata matematik. 

Det är därför viktigt att eleverna lär sig skillnad på vilket prat som tillåts, vilket prat som inte 

tillåts samt att diskutera med låg röst. 

8.1. Sammanfattningsvis 

Utifrån vår undersökning uppfattade vi att elever lär bäst på olika sätt. Vi känner inte att vi 

kan dra någon slutsats av hur de flesta elever lär sig bäst. Det kan vi koppla till att vi enligt 

forskning tar in information på olika sätt. Vissa elever lär sig bäst genom visuellt, auditivt och 

kinestetiskt inlärning. Många elever ville också ha en variation på dessa olika sätt att lära. Vi 

uppfattar att det bästa arbetssättet är variation så att alla olika inlärningssätt stimuleras. 
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Eleverna ansåg att en meningsfull lektion ska vara rolig vilket vi anser kan tolkas på olika 

sätt. Elevernas tankar kring matematiken skiljer sig på olika sätt och det är upp till läraren att 

ta reda på hur klassen lär sig på bästa sätt. 

Några nyckelord som många elever lyfte fram var utmaning på rätt nivå och variation. 

Något som denna klass tog upp som meningsfullt lärande var främst muntlig undervisning. 

Det är dessutom viktigt att undervisningen är lärorik och presenteras på ett intressant sätt. 

Arbetet med matematikboken är något som många elever ansåg som enformigt och trist. Det 

kan därför vara bra att matematikboken är individualiserad och används i lagom utsträckning, 

samt på olika sätt exempelvis genom diskussionsuppgifter i grupp. 

Avslutningsvis anser vi att en annan viktig del är att eleverna lär sig se mening med 

matematiken. För många elever är det viktigt att få en förståelse kring varför de ska lära sig de 

olika delarna. Genom att skapa mening är det lättare för eleverna att vilja arbete med 

matematiken och sträva efter en förståelse. 

9. Fortsatt forskning 

Vi rekommenderar att fortsatt forskning kring meningsfullt lärande kan handla om: 

 Matematikbokens roll i skolarbetet. Vi har märkt att detta läromedel har väckt 

diskussioner eftersom användningen kan vara negativt i exempelvis för stor utsträckning. 

I vår undersökning uppmärksammade vi även att arbetssättet uppfattades som negativt av 

de flesta eleverna, därför skulle det kunna vara en förutsättning för förbättrad 

matematikundervisning att ifrågasätta detta arbetssätt och fundera över användningen av 

dessa läromedel. 

 

 Fortsatt forskning kring elevers upplevelser om meningsfullt lärande i alla skolans 

årskurser. Detta eftersom vi lärde oss väldigt mycket av att genomföra denna 

undersökning och vi fick ihop mycket lärorik information. Att ta reda på elevers 

uppfattning kring meningsfullt lärande ger en god möjlighet till en utvecklad 

undervisning som lär eleverna på bästa möjliga sätt. 

 

 Hur undervisningen ska individualiseras på bästa sätt. I vår undersökning märkte vi att 

eleverna kunde ha motsatta åsikter i vissa punkter till hur de lär sig bäst och denna olikhet 

är en utmaning att möta som lärare. Vi tycker att det är viktigt att lärare får möjlighet till 

fördjupad information kring bästa sätt att möta den enskilda individen för att stötta denna 

i sin kunskapsutveckling med utmaning eller extra hjälp. 
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Relationen mellan teori och empiri 

 

”Figur 4. Relationen mellan teori och verklighet illustrerad av några centrala begrepp” 

(Patel; Davidson, 2003, s 25). 
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