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Sammanfattning: 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur elever ser på ämnet matematik och 

matematikundervisning. Vår ambition har även varit att få syn på vad elever finner lustfyllt 

och mindre lustfyllt med matematiken och matematikundervisning. 

Utgångspunkten till det valda ämnet är att många elever som slutar grundskolan inte når upp 

till betyget Godkänd i matematik (SOU, 2004). Med hjälp av enkätfrågor ställda till 30 

stycken elever i år 4, varav 7 elever som ingår i en mindre undervisningsgrupp under 

matematiklektioner, försökte vi finna svar på våra frågor. De 7 elever som ingår i den mindre 

undervisningsgruppen har även svarat på enkäten utifrån hur de upplevde 

matematiklektionerna när de var integrerade i den stora undervisningsgruppen. Vårt syfte med 

detta har varit att göra en jämförelse mellan de olika gruppernas upplevelse. 

Resultatet av enkätundersökningen visade att majoriteten av eleverna i den mindre 

undervisningsgruppen tycker att matematik är "så där", vilket handlar om att eleverna 

upplevde matematik både som roligt och tråkigt. Hälften av dessa elever tyckte inte om 

matematikundervisningen när de ingick i stor undervisningsgrupp, men som de däremot gör 

när de ingår i liten undervisningsgrupp. Drygt hälften av eleverna i stor undervisningsgrupp 

tycker om matematik och hälften av dessa elever gav svaret att de tycker om 

matematiklektionerna, andra hälften tyckte ”så där” om matematiklektionerna. 

I litteraturstudien kom vi bland annat i kontakt med Sjöbergs studie (2006) där 13 elever som 

efter avslutad grundskola inte nått upp till betyget godkänd i matematik, fick ge sin syn på 

varför de ansåg att de hamnat i matematiksvårigheter. En annan studie som också visade 

intresse var Engström (2006) som i sin avhandling har tittat på hur datorn kan användas som 

redskap i matematikundervisning. 

Det framkom även i litteraturstudien att orsakerna till elevers matematiksvårigheter kan 

orsakas av vilken förmåga som läraren har att förmedla matematikkunskaper till elever. Vi 

alla är olika och lär oss på olika sätt. Samt att miljön har en stor inverkan. 

 

Nyckelord: 

Matematik, Elever, Arbetsro, Lustfyllt, Undervisningsgrupper, Specialundervisning. 
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1. Inledning 

Vi som har genomfört denna studie är Carina Gradin och Sara Ogembo. Vi utbildar oss på 

lärarutbildning vid Stockholms universitet och läser inom AUO 3 med specialpedagogik som 

examensarbete inom lärarprogrammet, med en förhoppning om att vara färdiga lärare med 

speciallärarkompetens VT 2009. 

Carina är utbildad Marte Meo-terapeut och har under 23 år arbetat med personer med 

kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar. Sara är utbildad undersköterska och har sedan 

1997 arbetat inom särskolan med barn som har behov av särskilt stöd. 

I denna studie har vi valt att ställa enkätfrågor till elever i grundskolans tidigare år.  

I vår undersökning ställde vi frågor till 23 elever som under matematikundervisningen ingår i 

stor undervisningsgrupp och 7 elever som under dessa lektioner ingår i mindre 

undervisningsgrupp. Våra frågor till dem har handlat om matematik och 

matematikundervisning. Syftet har varit att få syn på vilka aktiviteter inom ämnet matematik 

som dessa elever finner lustfyllt och mindre lustfyllt. Vi har även velat få syn på om dessa 

undervisningsformer skiljer sig från varandra och i så fall på vilket sätt. 

Anledningen till att vi finner detta intressant att studera är att de antal elever som inte når upp 

till betyget Godkänd i ämnet matematik har ökat (SOU, 2004). Vi funderar på vad detta 

orsakas av. Vi vill utgå ifrån eleverna för att få deras syn på matematik. Med en förhoppning 

om att få syn på vilka eventuella brister och fördelar som elever i studien ser med 

matematikundervisningen. 

1.1 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur elever ser på matematik och matematikundervisning. 

1.2 Frågeställningar 

Hur ser elever på matematik? 

Hur ser elever på matematikundervisning? 

Är det skillnad på hur elever ser på matematik och matematikundervisning som ingår i liten 

resp. storundervisningsgrupp? 
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2. Kursplaner i Matematik 

I kursplanen för matematik framställs och tydliggörs de generella anvisningar från Lpo 94. 

Lärarens uppgift i ämnet matematik är få elever att klara de strävans mål som finns. I 

kursplanen kan man förstå vad grundskolans uppgift är: Exempelvis att utveckla elevernas 

förmåga att ta ett beslut som är väl uttänkt i sin vardag (Skolverket, 2002). 

Den utbildning som elever får ska förbättra elevers kunnande för matematik både när det 

gäller att kommunicera och uttrycka sig i meningsfulla och skapa viktiga insikter och 

lösningar utifrån olika dilemman. Informationen ska elever sedan kunna använda sig av som 

redskap. Elever ska söka efter förståelse på ett aktivt och öppet sätt i de situationer som 

uppstår. I utbildningen ska elever få möjlighet att upptäcka känslan till att glädjas och få 

motivation till att följa med i undervisningen och lösa problem (a.a. 2002). 

Elever ska ges möjlighet att utforska värden, mönster och finna sambandet mellan dem  

(a.a. 2002). Utbildningen ska innehålla en balans mellan kreativt arbete och problemlösande 

processer. Elever skall få förståelse för olika matematiska begrepp, metoder och utveckla 

förmågan att se samband. Detta gäller alla elever även dem som behöver extra stöd och 

utmaningar (a.a. 2002). 

 
2.1 Styrdokument 

 
Det är skolans uppdrag att anpassa undervisningen utifrån alla elevers förutsättningar och 

behov. Varje individ ska finna sin unika personlighet och på så sätt kunna medverka i 

samhällslivet genom att ta sitt eget ansvar på det bästa sättet. Lärandet ska främjas så att varje 

individ stimuleras till att skaffa sig kunskaper som är sakliga och allsidiga 

(Utbildningsdepartementet, 2006). 

 

Skolan skall sträva efter att varje elev: 

 

• ”utvecklar nyfikenhet och lust att lära”, 

• ”utvecklar tillit till sin egen förmåga”, 

•” lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att 

-  formulera och pröva antaganden”. 

-  ”reflektera över erfarenheter och” 
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-  ”kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden” 

                                                                    (Utbildningsdepartementet, 2006, s9) 

Grundskolan har som uppnående mål ansvar att varje elev när skolan är genomgången ska 

kunna kontrollera matematiskt tänkande och tillämpa det i sitt vardagsliv 

(Utbildningsdepartementet, 2006). 

3. Bakgrund 

3.1 Litteratur 

Den litteratur som vi i texten som följer har koncentrerat oss på handlar bl.a. om vad lust är 

Sanderoth (2002), och på vilka olika sätt som vi lär oss Imsen (2004) och Boström (1997). 

Vidare har vi läst Sjöbergs (2006) avhandling som tar upp hur elever ser på matematik som 

själva är i matematiksvårigheter. Vi har fördjupat oss i Engströms (2006) avhandling som 

handlar om datorn och hur den kan användas i matematikundervisningen. Vi har även läst 

Nordin- Hultman (2005) som handlar om barnsidentitetsskapande utifrån den pedagogiska 

miljön. 3 rapporter kommer vi att presentera som berör undervisningen och på vilket sätt som 

den kan främja lärandet. En av dessa rapporter har författats av Reys & Reys (1995), den 

andra av Lindqvist (2003) och slutligen en rapport av Strässer (2005). 

Det finns olika perspektiv att se på hur lärandet sker och på hur inlärningen bäst bör gå till. De 

perspektiv som vi i texten kommer att beröra är det Sociokulturella perspektivet samt det 

Behavioristiska perspektivet vars beskrivningar kommer senare i vår text. 

 

3.1.1 Vad menas med lust 

 

Sanderoth (2002) beskriver att lust är ett begrepp som har funnits i skolsammanhang sedan 

länge, dock utan att vara formulerade i styrdokumenten. När läroplanen omarbetades 1998 

skrevs begreppet in i styrdokumenten. Lust kännetecknas av att för stunden ha känsla av 

lycka, nyfikenhet och välbefinnande som gör att man vill fortsätta med aktiviteten. 

Sanderoth (2002) tar också upp Freud som menar att människan bör finna en balans mellan 

lust och olust. Känslorna uppstår i den kognitiva förmåga samt parallellt med det som händer i 

verkligheten. När ett barn blir positivt bemött blir barnet mer aktiv i sin lärande roll. 

Omgivningen underlättas då miljön i klassrummet ger en vilja att lära sig.  
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Eleverna smittar av sig känslorna på varandra och öppnar en process i livet. Sanderoth (2002) 

menar att lärarna har ett stort ansvar att ge ett positivt bemötande. Tråkigt nog så finns det 

barn som inte upplever de positiva känslorna utan har mist sin förmåga att tro på sig själv då 

undervisningen inte har fäst sig. 

 

3.1.2 Inlärning 

 
Elever tar in kunskap på olika sätt, enligt Imsen (2004) så finns det fem olika sätt att stimulera 

barn. Genom att känna till dessa fem så kan det vara lättare för lärare att hitta vägar och 

redskap för att etablera kunskap hos elever.  

Fem faktorer: 

 Miljömässiga: Värmen i klassrummet och ljudnivån. 

 Emotionella: Motivation och tålamod 

 Sociala: tycker om att arbeta ensam eller arbeta i grupp 

 Fysiologiska: Tiden då man lär sig, är hungrig 

Sinnen man använder: visuella, auditiva, taktila och kinestetiska 

 Mentala: Bearbeta och sköter information 

(Imsen, 2004) 

Lena Boström yttrar (1997) att barn lär sig utifrån sina sinnen. Det som styr hur inlärningen 

sker har med arv och den miljö som man befinner sig i. Sinnena är:  

 Auditivt: Då elever lär sig genom att de lyssnar och pratar för sig själv. 

 Visuella: Då elever lär sig genom att se 

 Taktil: Då elever behöver få känna  

 Kinestetisk: Då eleven behöver göra 

Taktil och Kinestetisk hör ihop (Boström, 1997). 

3.2 Elever i matematiksvårigheter 

I Gunnar Sjöbergs (2006) studie, som är en longitudinell studie, följer han 200 elever från år 

5 till och med avslutad kurs i matematik A på gymnasiet. I sin studie fokuserade han främst 

på de 13 elever som varit i störst svårigheter i matematik. Hans syfte och ambition har varit 

att få en så omfattande bild som möjligt över elevers matematiksvårigheter. Som metod för att 

få syn på detta har han använt sig av enkätundersökning, interjuver och deltagande 
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observationer. Studien behandlar bl.a. elevers upplevelse av skolan. Under studiens gång 

beskriver eleverna hur de under provsituationerna i skolan har upplevt nervositet och press, 

vilket kan ha bidragit till att studieresultaten inte har blivit det förväntade. Vad Sjöberg med 

sin studie vill framhäva är att vi som lärare inte skall tro att provräkning ger en totalbild över 

elevers matematikkunskaper. Med provräkning får vi inte klart för oss är på vilket sätt som 

elever reflekterar runt matematik, det vi får syn på är hur väl elever skriftligt kan uttrycka sina 

svar (Sjöberg, 2006). 

Vad studien mer tar fasta på är att eleverna i undersökningsgruppen inte hade permanenta 

matematiksvårigheter. Det vill säga att eleverna inte hade svårigheter i matematik under hela 

sin skolgång utan detta problem är något som har tillkommit. Eleverna har av olika 

anledningar tappat taget om matematiken, vilket har gett eleverna kunskapsluckor att ta igen 

för att kunna uppnå betyget Godkänd i ämnet matematik (a.a. 2006). 

Lärarna behöver tillämpa olika strategier för att kartlägga elevers matematikkunskaper. Ett 

sådant redskap kan vara muntliga framföranden, laborativt arbete och gruppuppgifter. Om 

eleverna ges möjlighet att samspela och kommunicera matematik kan de få syn på sina egna 

och andras tankeoperationer, som kan leda till att de upptäcker nya samband där nya 

hypoteser och slutledningar kan göras (a.a. 2006). Får elever även reflektera och självskatta 

arbetsinsatsen, så kan det förstärka och främja den kognitiva utvecklingen (a.a. 2006). 

Andra vinster som Sjöberg ser med grupparbeten är att eleverna när de diskuterar med 

varandra använder ett språk som för dem är lättbegripligt och väl förankrat utifrån deras 

livsvärld. Däremot så upplever eleverna lärarnas matematiska förklaringar som svårbegripliga 

och formella, vilket gör det svårt för elever att ta till sig matematiken (a.a. 2006). Vad 

eleverna själva såg som en svårighet för att ta till sig matematiken, var att de upplevde 

grupperna som stora och stökiga. Vilket bidrog till en dålig arbetsmiljö där de hade svårt att 

koncentrera sig (a.a. 2006). 

3.2.1 Datorn som redskap 

Lil Engström (2006) har i sin avhandling valt att titta närmre på vilket sätt man kan använda 

sig av datorn i matematikundervisningen. Hon menar att datorn i sig som redskap i 

undervisningen till viss del kan ersätta läraren då datorn kan bekräfta eleven på om denne är 

på rätt eller fel väg i sitt handlande. Hon menar att datorn i sig kan fungera som 

kommunikatör åt elever. Hon vill dock framhålla att datorn inte helt kan ersätta läraren.  
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För att elever skall kunna använda datorn på ett utvecklande sätt förutsätter att lärarna själva 

har goda datakunskaper (a.a. 2006). Datorn i sig har idag ofta en central plats hos elever och 

deras vardag. Vilket den inte har i samma utsträckning hos lärarna då datorn utifrån lärarens 

livsvärld är ett förhållandevis nytt arbetsredskap. Samhället har förändrats till att bli ett 

mediesamhälle, vilket gör att undervisningen bör anpassas till detta faktum och därmed 

inkludera datorn i undervisningen (a.a. 2006). Bra dataprogram kan i 

matematikundervisningen vara ett redskap för elever att visuellt och konkret klargöra olika 

matematiska begrepp så att elever lättare kan ta till sig, förstå och se matematiska samband 

(a.a. 2006). 

3.2.2 Pedagogens roll 

I Barbara och Robert Reys (1995) rapport menar författarna att lärarna är de som bär på det 

stora ansvaret att skapa en undervisning som för elever känns engagerande och meningsfullt 

för att de skall kunna ta till sig och kognitivt förstå matematiken. För att skapa en så 

utvecklingsbefrämjande undervisning som möjligt förutsätts att undervisningsmiljön skapar 

möjligheter för elever att diskutera, konkretisera, reflektera runt matematik så att elevers 

matematiska färdigheter förankras (Reys B & Reys E, 1995). 

3.2.3 Förmedlandet av matematik 

Ulla Lindqvist (2003) gjorde en undersökning för skolverkets räkning. Denna granskning 

gjordes med hjälp av klassrumsobservationer. Inspektörerna upplevde att eleverna oftast fick 

arbeta med matematikuppgifter som för eleverna inte var kopplade till deras livsvärld. Vilket 

bidrog till att uppgifterna upplevdes som meningslösa för eleverna. Det var ett räknande utan 

verklighetsförankring. Detta ser forskare i matematikdidaktik kan få konsekvensen att 

eleverna inte kan applicera sina matematiska kunskaper och erfarenheter till verkliga 

situationer. Orsaken till att eleverna inte kan applicera matematikkunskaperna till verkliga 

livet tror forskare beror på att elever tidigt får övergå från sitt informella matematiska språk 

och sätt att lösa matematik och övergå till det formella matematiska språket och 

lösningsstrategier med termer som inte är förankrat hos elever (Lindqvist, 2003). 

För att utveckla och främja elevers matematiska utveckling behövs engagerade och kunniga 

lärare som har förutsättningen och förmågan att lyfta matematiken och koppla den till elevers 

livsvärld. Samt förmedla olika strategier och redskap som eleverna kan använda för att lösa 

olika matematiska uträkningar (Lindqvist, 2003). 
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För att kunna anpassa undervisningen till alla elever i klassen behöver lärarna först kartlägga 

varje elevs kunskapsnivå för att en anpassning till undervisningen skall vara möjlig. Om 

undervisningen är anpassad utifrån eleverna kan dessa finna förståelse och mening i 

matematikundervisningen. Om eleverna finner mening i undervisningen kan detta bidra till 

ökad motivation för elever, som stärker självkänsla och tron på den egna förmågan vilket 

gynnar elevens lust att anta nya utmaningar. (Lindqvist, 2003) För att eleverna skall få 

motivationen till att lära förutsätts att läraren har förmågan att anpassa undervisningen på 

olika sätt utifrån alla elever i klassen då det inte finns ett rätt sätt att undervisa på. ”Bra lärare 

har en bred repertoar av undervisningsmetoder”(Lindqvist, 2003, s10). 

Vetenskapsrådet gav i uppdrag åt Strässer (2005) att göra en forskningsöversikt över hur det 

kommer sig att döva barn har svårt att lära sig matematik. Eleverna i studien går i en skola för 

döva barn och använder sig av teckenspråk och svenska som språk. Tidigare studier har visat 

att döva elever behöver längre tid på sig att förstå och räkna matematik. 

Strässer (2005) intervjuade elever som går sitt nionde år, samt intervju av lärare på skolan. 

Han använde metoden observation genom att videofilma några lektioner för att lättare kunna 

återge episoder. I Sverige visade det sig att eleverna får mycket stöd från sina föräldrar genom 

att de samlar på sig flera böcker och verktyg hur deras barn lättare ska lära sig ämnet. 

I stora skolor finns det material som böcker och datorer för att elever lättare skall kunna hitta 

vägar som underlättar deras lärande. De små skolorna har inte lika mycket sortiment som de 

större skolorna, detta bidrar till att elever i de mindre skolorna inte lyckas lika bra. Här 

kommer det fram att elever som utför matematik i mindre grupp lär sig ämnet bättre mot 

elever som ingår i storgrupp. Det som är avgörande för om undervisningen skall lyckas är att 

bra verktyg och material finns tillgängligt. Det har också kommit fram att lärarna inte alltid 

har haft verktyg att demonstrera hur matematik ska användas och utföras, för att presentera 

fruktbara strategier åt elever. Eleverna fick för sig att matematik bara handlade om siffror och 

hur man räknar ut aritmetik = rent räknande som addition, subtraktion, division och 

multiplikation (Strässer, 2005, 09-04-20). 

Matematikböcker som är nya innehåller, utifrån resultatet av rapporten Strässer (2005), texter 

om hur matematik kom till. Exempel: Varför ska vi lära oss matematik? Äldre böcker har inte 

sådana texter som förklarar matematik och där med ger lärdom som kan kopplas till 

verkligheten. Studien visar att matematiklektionerna oftast handla om att lösa uppgifter som 

finns i matematikböckerna.  
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Strässer (2005) föreslår att vidare studier i framtiden bör inrikta sig på hur mycket elever får 

diskutera och lösa problem tillsammans i grupp. För att där med få syn på hur mycket elever 

pratar matematik (a.a. 2005). 

3.2.5 Barns identitetsskapande  

Nordin- Hultman (2005) beskriver i sin avhandling att hon har studerat tre elever som hon 

mött för länge sedan i sitt arbete som psykolog i förskola och skola. Dessa tre elever hade 

bedömts att ha behov av särskilt stöd. Här uttalar författaren att barnsidentitetsskapande får 

förutsättningar i den pedagogiska miljön. Med det menar hon att varje rum bör har en 

planerad struktur, där material ligger synligt på hyllor och bord som är placerade. 

När barnen kommer in i rummet får de genast ett intryck och en tanke om vad de ska göra, de 

får även en känsla för hur de ska vara i just det specifika rummet. Barn skapar utifrån rummet 

sin identitet beroende på vad aktiviteten är. De pedagogiska miljöerna präglas oftast av 

homogena grupper och därför saknas det omväxling av material som är riktade mot att barn 

lär sig på olika sätt Det som är viktigt att ha med sig är kunskapen om att alla barn har olika 

bakgrunder och erfarenheter som präglar dem i olika miljöer. (Nordin- Hultman, 2005) 

3.3 Teoretiska perspektiv  

Vygotskij levde mellan 1896-1934. Under de år som han levde studerade och undervisade han 

i psykologi och pedagogik. De tankar som Vygotskij kom att utveckla var en syn på lärandet 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där människor i interaktion är i fokus. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet menar man att utvecklingen sker när människor i grupp skapar 

eller hittar på något tillsammans, som de sedan efteråt tänker och återger i huvudet själv. 

Detta menar man skapar en utvecklingsprocess hos människor.  

Vygotskij (1995) anser att barn lär sig genom att ha någon annan i närheten som vägleder dem 

vidare i deras egna tankeprocesser. Detta gynnas av att barnet exempelvis har en vuxen, eller 

ett annat barn som har kommit längre i sin utveckling sittandes med i diskussion. Då uppstår 

det ett samspel och interaktion som leder barnet vidare i sin kognitiva utveckling. Denna 

kognitivaprocess är något som Vygotskij kom att kalla den proximala utvecklingszonen 

(Vygotskij.1995).  
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Ett annat perspektiv att se på hur lärandet kan gå till är det behavioristiska perspektivet. En av 

förespråkarna för detta perspektiv är Skinner (2006). Han utgår ifrån tre olika teorier som 

beskriver inlärningen. Dessa tre kan inte användas separat utan balanserar varandra.  

          ”Vi lär genom att vara aktiva” (Learning by doing)  

            ”Vi lär av erfarenhet” 

           ” Vi lär oss av våra misstag”(trial and error) 

(Skinner, 2006, s14-15) 

Vad Skinner (2006) menar med att vara aktiv är att om inlärning ska ske så behöver 

utförandet upprepas flera gånger. Med att kombinera aktiviteten med erfarenheter så kan 

elever associera detaljer som binder samman uppgift med händelse. Den tredje teorin 

beskriver hur en uppgift kan bli felaktig och genom att få ett straff så kan beteendet ändras 

allteftersom. Eleverna vill undvika straffet och genom att lära sig det beteende som 

eftersträvas så slipper de straff och kommer vidare (a.a. 2006). 

Skinner (2006) beskriver med begreppet instrumentell betingning = användning av redskap 

via kontroll som utger belöningar och straff. Skinner antyder att undervisningen behöver ge 

omedelbar positiv och negativ respons. 

Exempelvis genom en undervisningsmaskin i t ex: Matematik 

Elever får responsen på en gång genom att svara rätt eller fel. Vid rätt svar så får eleven gå 

vidare till nästa uppgift och på så sätt blir det positiv förstärkning. Är svaret fel så får de 

försöka igen (Skinner, 2006). Genom att sammanlänka den naturliga miljön som gör att elever 

lär sig utan undervisning och den givna responsen kan det uppkomma två effekter efter 

varandra. Effekterna skapar operanta beteenden som ingriper varandra, med det menas att 

elever är målinriktade samt har egen vilja att klara av uppgiften. Läraren tar stöd av 

undervisningsmaskinen. Härmed menar Skinner att elever i dag med bara en lärare i 

klassrummet inte hinner få den gensvar som de behöver, då det kan ta flera dagar innan 

eleverna får tillbaka t ex matteboken (a.a. 2006). 

Skinner (2006) beskriver en negativ förstärkning som tvingar elever till att lära sig genom  

”Aversiv förstärkning” som handlar om att bestraffa ett felaktigt beteende eller handling. Att 

bestraffa på detta sätt var vanligare för 50 år sedan då man kunde använda sig av rotting eller 

björkris för att slå eleverna när eleverna betedde sig fel (Skinner, 2006). Eleverna försöker att 

undkomma straff genom att ändra sitt beteende. Aversiv förstärkning kan nuförtiden innebära 

låga betyg, lärarens missnöje eller kamraternas kritik.  
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Skinner (2006) utgår ifrån att varje positiv förstärkning ökar skickligheten och ger en 

förändring som bidrar till att eleven i dagens situation slipper lärarens missnöje i 

klassrummet. 

Enligt Skinner (2006) så behövs det frambringa nya små mål som höjer ribban lite i taget för 

att motivationen ska underhållas i komplicerade situationer. Det gäller att skapa sekvenser 

utifrån vad eleven behöver detta kan göras genom att skapa program som sakta höjer 

svårighetsgraden och samtidigt tillträder i rätt ordning. Eleven behöver dessutom vara väl 

förberedd på vad som ska komma. 

4. Metod och material 

4.1 Metod för undersökning 

För att finna svar på sina frågor i en studie kan man gå tillväga på olika sätt. En av dessa 

vägar är gör en kvalitativ undersökning där man använder sig av intervjuer med berörda 

personer får svar på deras syn på frågan. En kvalitativundersökning kännetecknas av fokus 

ligger på respondenterna upplevelse (Bell, 1996). Frågorna vid en intervju kan vara ställda så 

att respondenten kan svara ja eller nej på frågan, detta kallas en strukturerad intervju. En 

ostrukturerad intervju ger respondenten möjlighet att tala fritt. Denna typ av intervju kräver 

att intervjuaren har stor erfarenhet av arbetet men intervjuer för att intervjuaren inte skall 

påverka respondenten för mycket. Vidare tar transkribering av en sådan intervju lång tid (a.a. 

1996). 

Ett annat redskap för att finna svar på sina frågor i sin studie är genom enkätundersökning. 

Frågorna är då färdigformulerade, dessa frågor kan vara öppna eller slutna. Öppna frågor ger 

respondenten möjlighet att själv formulera sitt svar. Slutna frågor ger respondenten möjlighet 

att fylla i redan på förhand formulerade svarsalternativ. Syfte med enkätundersökning är en 

önskan om att få svar från flera personer (Bell, 1996). Vi har valt att undersöka hur elever ser 

på matematikundervisningen i grundskolans tidigare år. För att ta reda på detta kommer vi att 

uppsöka skolor där vi vet att matematikundervisningen sker i stor resp liten 

undervisningsgrupp. Detta för att förutom att ta reda på vad eleverna upplever som bra och 

dåligt med matematikundervisningen även göra en jämförelse mellan dessa grupper. 

Anledningen till att vi valt enkätundersökning istället för att intervjua är att: Intervjuer tar 

lång tid att bearbeta, dessutom kan intervjuaren med gester, tonfall ect påverka respondenten 

och dennes svar (a.a. 1996). För att minska risken för detta väljer vi att använda oss av 
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enkätundersökning i vårt arbete. Nackdelarna som vi utifrån litteraturen ser med 

enkätundersökning är att det undertiden som enkäterna besvaras inte finns möjlighet att 

besvara eventuella frågor och oklarheter från respondenterna, vilket är en av vinsterna med att 

intervjua personer muntligt och personligen (a.a. 1996). För att möta upp dessa problem väljer 

vi att fysiskt vara närvarande när respondenterna svarar på enkätfrågorna, då de ges möjlighet 

för respondenterna att få muntligt förtydligande om oklarheter uppstår.  En annan risk med 

enkätundersökningar är att det ofta blir bortfall då inte alla respondenter väljer att svara på 

frågorna (a.a. 1996). Detta ger oss ytterligare en anledning till att närvara undertiden som 

enkäten besvaras då vi direkt kan få tillbaka de besvarade enkäterna. 

4.2 Urval och undersökningsgrupper 

De elever som vi valt att vända oss till finns på vår VFU skola. Anledningen till att vi väljer 

denna skola är att vi sedan tidigare vet om att olika undervisningsgrupper finns på skolan. 

Detta ger oss möjligheten att även göra en jämförandestudie. 

4.3 Genomförande av undersökning 

Under genomförandet kommer enkäterna levereras av oss själva på skolorna. 

Tiden kommer att bokas in då det passar för eleverna att fylla i enkäterna. Innan eleverna får 

svara på enkäten så kommer ett brev gå hem till föräldrarna där de får möjlighet att välja om 

de vill att deras barn skall delta i studien. I brevet kommer de forskningsetiska principerna att 

framgå. Inför eleverna kommer vi muntligt att förklara att det är frivilligt för dem att delta i 

enkätundersökningen och om de väljer att delta så är det helt anonymt. 

4.4 Vilka enkätfrågor 

Enkätfrågorna är av kvantitativkaraktär då frågor bla rangordnas från ”jätteroligt” till 

”jättetråkigt”: I en kvantitativundersökning är man mer intresserad av vad flertalet av 

respondenterna anser i en viss fråga (Trost, 2001).  

Trost (2001) menar att syftet med svarsalternativen är att det ska komma ut så mycket 

material som möjligt, så att det lättare kan utvärderas. Knepiga ord kan ge respondenten svårt 

att förstå och skapa en olust känsla till enkäten. 
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4.5 Enkätanalys 

Efter att enkäter har samlas in ska det genomföras en sammanställning av vad eleverna har 

svarat. All information ska då sorteras igenom och få en betydelse. Svaret på frågorna 

kommer att ordnas med en hjälp av en matris som består av rubriker, under varje rubrik 

kommer svaren från respondenten att visas. 

Det har betydelse för bearbetningen av materialet att skribenterna har en lätthanterlig matris. 

Anledningen till att ha en lätthanterlig matris är för att transkriberingen skall underlättas för 

skribenten och där med även gör resultatet lättöverskådligt (Bell, 1996). 

4.6 Etiska Principer 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver inom Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning fyra 

stycken etiska principer som varje respondent ska ha kännedom av. 

De är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiella kravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att alla ska bli informerade vad enkätens syfte och vad 

uppgiftsnämnarens uppdrag är i undersökningen. De som deltar kan när som helst avbryta sin 

medverkan utan att det ska uppstå olägenheter.  

Samtyckeskravet medför att alla deltagare ska veta att de själva kan bestämma över sin 

medverkan. Alla får ta del av undersökningens resultat och överskåda att deras andel stämmer 

överens.  

Konfidentiella kravet innebär att medverkandets uppgifter kommer att behandlas med största 

anonymitet. Det betyder att alla uppgifter ska bevaras så att inga utomstående ser dess stoff. 

Alla namn ska vara uppdiktade samt kommuner och skolor ska inte benämnas med namn eller 

ingå med en detaljerad beskrivning så att det går att lista ut var respondenten arbetar. Efter 

sammanställning kommer allt material förstöras.  

Med nyttjandekravet så ska alla som medverkar veta att all information endast skall användas 

i forskningsändamål. Materialet i enkäten är bara för vårt eget arbete (Vetenskapsrådet 2002). 
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6. Resultat av enkätsvar 

6.1 Introduktion 

Tabellerna nedan redogör för de sammanlagda svaren som eleverna gav utifrån 

enkätundersökningen. Det totala antal elever som besvarade enkäten var 30 stycken. Varav de 

elever som under matematiklektionerna ingår i mindre undervisningsgrupp består av sju 

elever. Denna grupp har även svarat på enkäten utifrån hur de upplevde lektionerna när de var 

integrerade i den stora gruppen. 

Under rubrik ”Liten undervisningsgrupp” Döljer sig de sju elever som under 

matematiklektionerna får undervisning i mindre grupp av speciallärare.  

Under rubrik ”Liten undervisningsgrupp 2” Döljer sig de sju elevernas upplevelse av hur 

matematikundervisningen såg ut när de ingick i stor undervisningsgrupp. Under rubriken 

”Stor undervisningsgrupp” representeras de 23 elever som ingår i den stora 

undervisningsgruppen i matematikundervisningen. 

 

6.2 Redovisningen av enkätsvar 

 
Här följer redovisningen av de svar som eleverna gav på enkäten. 

 
1) Tycker du om matematik? 

 

 

Svarsalternativ: Ja Sådär  Nej 

Liten 

undervisningsgrupp 

2 5  

 

Liten 

undervisningsgrupp 2 

2 4 1 

Stor 

undervisningsgrupp 

13 10  

 

 

Resultatet visar att hälften av eleverna gillade matematik och hälften tyckte ”sådär” om 

ämnet. Resultatet visade även att en av eleverna inte alls gillade matematik när denna ingick i 

stor undervisningsgrupp. 
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2) Tycker du om matematiklektionerna? 

 

 

Svarsalternativ: Ja Sådär  Nej 

Liten 

undervisningsgrupp 

4 3  

Liten 

undervisningsgrupp 2 

1 3 3 

Stor 

undervisningsgrupp 

11 12  

 

 

Detta resultat visar att hälften av de tillfrågade eleverna tyckte om matematiklektionerna och 

hälften av dem tycket ”sådär” om matematiklektionerna. Resultatet skilde sig något för de 

elever som idag ingår i mindre undervisningsgrupp. När de ingick i stor undervisningsgrupp 

så tyckte tre av sju inte om lektionerna och tre av sju tyckte sådär. En av eleverna tyckte att 

undervisningen även var rolig i storundervisningsgrupp. Resultatet utifrån denna grupp visar 

att majoriteten tycker bättre om undervisningen i liten undervisningsgrupp. 

 

3) Kan du arbeta ifred under matematiklektionerna? 

 

 

Svarsalternativ: Ja Ibland  Nej 

Liten 

undervisningsgrupp 

1 6  

Liten 

undervisningsgrupp 2 

1 2 4 

Stor 

undervisningsgrupp 

19 4  

 

Majoriteten av eleverna ansåg att det kunde få arbetsro under matematiklektionerna. De elever 

som ingår i mindre undervisningsgrupp ansåg majoriteten att de ibland fick arbetsro under 

matematiklektionerna. Vad resultatet mer visar är att fyra av de sju elever som idag ingår i 

liten undervisningsgrupp under matematiklektionerna upplevde att när de ingick i den större 

gruppen inte fick arbetsro. 
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4) Vad tycker du om att räkna i matematikböckerna? 

 

 

Svarsalternativ Jätte roligt Roligt Så där Tråkigt Jätte tråkigt 

Liten 

undervisningsgrupp 

1 3 1 2  

Liten 

undervisningsgrupp 

2 

 3 3  1 

Stor 

undervisningsgrupp 

5 13 4 1  

 

 

Resultatet utifrån frågan visar att majoriteten av eleverna gillar att räkna i matematikböckerna 

både vad det gäller elever i den stora respektive lilla undervisningsgruppen. Däremot tangerar 

svaret från elever i den lilla undervisningsgruppen att gå åt det mer negativa hållet utifrån 

elevernas upplevelse av räknandet i böcker när de ingick i stor undervisningsgrupp. 

 

 

5) Hur ofta får du göra det? 

 

 

Svarsalternativ Varje gång Flera gånger 

i veckan 

En gång i 

veckan 

En gång i 

månaden 

Aldrig 

Liten 

undervisningsgrupp 

 6 1   

Liten 

undervisningsgrupp 

2 

6 1    

Stor 

undervisningsgrupp 

4 19    

 

Majoriteten av eleverna i stor och liten undervisningsgrupp i matematik upplevde att de fick 

räkna i matematikböckerna flera gånger i veckan. I stort sett alla elever i den lilla 

undervisningsgruppen upplevde att de fick räkna i böckerna varje gång i när de ingick i den 

stora undervisningsgruppen. 
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6) Vad tycker du om att spela matematikspel? 

 

 

Svarsalternativ Jätte roligt Roligt Så där Tråkigt Jätte tråkigt 

Liten 

undervisningsgrupp 

3 3 1   

Liten 

undervisningsgrupp 

2 

 3 3 1  

Stor 

undervisningsgrupp 

10 8 5   

 

Resultatet visar att de flesta elever tycker att det är roligt eller mycket roligt att spela 

matematikspel. Vad man kan se är att eleverna i den mindre undervisningsgruppen tycker mer 

om matematikspel när de är i den lilla gruppen i förhållande till hur de upplevde det när de var 

i den större gruppen. 

 

 

7) Hur ofta får du spela matematikspel? 

 

Svarsalternativ Varje gång Flera gånger 

i veckan 

En gång i 

veckan 

En gång i 

månaden 

Aldrig 

Liten 

undervisningsgrupp 

1 1 3 2  

Liten 

undervisningsgrupp 

2 

   1 6 

Stor 

undervisningsgrupp 

  3 18 2 

 

 

De flesta av elever i den stora undervisningsgruppen ansåg att de fick spela matematikspel en 

gång i månaden. Eleverna i den lilla undervisningsgruppen ansåg att de fick spela spel en 

gång i veckan eller oftare. Däremot ansåg samma elever (sex av sju) att det aldrig fick spela 

matematikspel när de var i den stora gruppen. 
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8) Tycker du att det är roligt att använda datorn till matematiklektionerna? 

 

Svarsalternativ Jätte roligt Roligt Vet inte Tråkigt Jätte tråkigt 

Liten 

undervisningsgrupp 

2 5    

Liten 

undervisningsgrupp 

2 

2 3 1  1 

Stor 

undervisningsgrupp 

6 6 11   

 

 

Många av eleverna i den stora undervisningsgruppen visste inte om de gillade att använda 

datorn i matematikundervisningen skälet till detta var att de inta hade provat att använda 

datorn i matematikundervisningen. Trots detta ansåg majoriteten att det var roligt eller mycket 

roligt att använda datorn i matematikundervisningen. 

 

 

9) Hur ofta får du göra det? 

 

 

Svarsalternativ Varje gång Flera gånger 

i veckan 

En gång i 

veckan 

En gång i 

månaden 

Aldrig 

Liten 

undervisningsgrupp 

1  5 1  

Liten 

undervisningsgrupp 

2 

  1  6 

Stor 

undervisningsgrupp 

  1 5 17 

 

 

Resultatet utifrån denna fråga visar att majoriteten av eleverna i den stora 

undervisningsgruppen ansåg att de aldrig fick använda datorn i matematikundervisningen. 

Majoriteten av eleverna i den lilla undervisningsgruppen ansåg att det fick använda datorn i 

undervisningen en gång i veckan. 
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10) Vad tycker du om grupparbeten i matematik? 

 

 

Svarsalternativ Jätte roligt Roligt Så där Tråkigt Jätte tråkigt 

Liten 

undervisningsgrupp 

1 5  1  

Liten 

undervisningsgrupp 

2 

 5 1 1  

Stor 

undervisningsgrupp 

6 15 2   

 

 

De flesta elever i stor och liten undervisningsgrupp anser att det är roligt med grupparbeten i 

matematik. En elev i den lilla undervisningsgruppen ansåg grupparbeten som tråkiga i stor 

och liten undervisningsgrupp. 

 

 

11) Hur ofta får du göra det? 

 

 

Svarsalternativ Varje gång Flera gånger 

i veckan 

En gång i 

veckan 

En gång i 

månaden 

Aldrig 

Liten 

undervisningsgrupp 

2  4 1  

Liten 

undervisningsgrupp 

2 

  2 4 1 

Stor 

undervisningsgrupp 

 1 6 15 1 

 

 

De flesta elever i den stora undervisningsgruppen ansåg att de fick grupparbeta i 

matematikundervisningen en gång i månaden. Medan eleverna i den lilla 

undervisningsgruppen ansåg att de fick grupparbeta en gång i veckan eller oftare. Däremot 

ansåg de att det fanns färre tillfällen till grupparbeten när de ingick i den stora 

undervisningsgruppen. 
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7. Diskussion av enkätfrågor 

7.1 Inledning  

I texten som följer diskuterar vi resultaten under olika rubriker. Uttrycket ”sådär” förekommer 

i texten det står för både bra och dåligt. Detta gick vi igenom med eleverna när det var tid för 

dem att besvara enkäterna (se rubrik enkätens genomförande). 

7.2 Enkäternas genomförande. 

När vi kom ut till skolan där vi skulle lämna ut enkäterna så började vi med den lilla 

undervisningsgruppen som består av sju elever i år 4. Dessa elever var förberedda på att vi 

skulle komma och de hade fått tillåtelse av sina föräldrar att delta. Alla elever ville själva vara 

med. Vi informerade om de etiska principerna, att det var helt frivilligt att delta i studien och 

att de fick avsluta när som helst. Vi informerade även om att enkäterna skulle besvaras 

anonymt. När det så var tid för eleverna att besvara frågorna stötte vi genast på patrull då den 

första frågan löd: Tycker du om matematik? Svarsalternativen var Ja och Nej. ”Men”: sa en 

av eleverna. ”Tänk om jag tycker ”så där” om matematik. Vad skall jag skriva då”? Vi 

bestämde oss för att varje fråga som man bara kunde svara Ja eller Nej på fick ytterligare en 

kolumn med ett ”så där”. Definitionen av detta ”så där” bestämde vi tillsammans med 

eleverna skulle betyda mitt emellan, både bra och dåligt. Denna kunskap är något som vi tar 

med oss vidare då det kan förhålla sig så att saker och ting kan upplevas ”så där” eller ”jag 

vet inte”. 

7.3 Matematik och undervisning 

Resultatet av studien visar att majoriteten av elever som ingår i liten undervisningsgrupp 

tycker att matematik är ”så där”. Vad som mer framkommer är att drygt hälften av eleverna i 

liten undervisningsgrupp anser att matematiklektionerna är roliga. Vidare syns att knappt 

hälften av dessa elever inte gillade matematikundervisningen när de ingick i 

storundervisningsgrupp detta till trots att de i huvudsak gillade matematik. 

Vi kan se att lite mer än hälften av de elever som ingår i stor undervisningsgrupp tycker om 

matematik och de gillar i huvudsak matematiklektionerna. Det är en liten tendens åt det 

negativa hållet ds. att de tycker lite sämre om matematik lektionerna i förhållande till ämnet 

matematik. Vad är det som gör att eleverna i den ”lilla undervisningsgruppen” anser att 
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matematik är ”sådär” men att matematiklektionerna är ”roligt”? Svarar de som de gör i 

lojalitet mot läraren eller är det så att deras tidigare negativa erfarenheter av 

matematiklektionerna präglar deras syn på matematik som ämne? Eller förhåller det sig så att 

läraren i den lilla undervisningsgruppen har förmågan att anpassa undervisningen till eleverna 

och därmed lyckas med att skapa en lust hos eleverna inför matematiklektionerna. Om så är 

fallet så stödjer det Sanderoths (2002) tankar om lärarens och miljöns påverkan på elevernas 

förmåga att ta till sig och finna lust till lärande. Hon menar att om eleven blir positivt 

bekräftad så uppmuntrar det eleven till att vilja lära sig mer. 

7.4 Arbetsro 

Eleverna i ”liten undervisningsgrupp” anser att de ibland kan få arbetsro under 

matematiklektionerna, däremot så svarade drygt hälften av eleverna att de inte fick någon 

arbetsro när de var i stor undervisningsgrupp. 2/3 av eleverna i den stora 

undervisningsgruppen anser att de får arbetsro och 1/3 av eleverna i denna grupp anser att de 

ibland får arbetsro. Däremot var det ingen elev i stor undervisningsgrupp som ansåg att de 

inte alls fick arbetsro. 

Vad är det som orsakar dessa skilda upplevelser? Då vi inte har tagit reda på om eleverna i 

studien har några diagnoser så stannar våra tankar till att endast bli funderingar. Eleverna har 

av någon anledning blivit hänvisade till att ingå i liten undervisningsgrupp, Vilket kan ha sina 

orsaker utifrån elevernas förmåga till att koncentrera sig som kan missgynna deras förmåga 

till att lära i stora undervisningsgrupper. Då vi utifrån våra erfarenheter har kunnat se och 

uppleva att stora undervisningsgrupper kan vara stimmiga då det är många elever som 

behöver lärarens bekräftelse och stöd. Detta är något som även Sjöberg (2006) fastslår i sin 

avhandling då eleverna i hans studie framhåller de stora undervisnings grupperna som ett skäl 

till deras svårigheter att ta till sig matematiken. Kan det förhålla sig så att eleverna i dessa 

grupper känner av att de inte hänger med/ räknar lika fort som de övriga eleverna i klassen 

vilket i sig kan skapa en stress som gör att eleverna har svårare att koncentrera sig i dessa 

grupper? Tiden som läraren har att stötta eleverna kan vara knapp, vilket kan göra att alla 

elever inte får det stöd som de i behöver. De kan även vara så att eleverna inte tillåts att tala 

med varandra för då störs resten av klassen så att fråga en kamrat om hjälp inte är möjligt. 

Ett annat skäl kan vara att undervisningen inte är anpassad med material som dessa elever 

behöver för att de skall kunna ta till sig matematiken. Vi tänker då främst på konkret material 
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som eleverna kan behöva för att tydligare se och uppleva matematiken. Som exempel till detta 

kan vi ta arbetet med vikt. För att inte bara teoretiskt veta att ett hekto väger mindre än ett kilo 

kan man dessutom behöva få väga vikterna i händerna för att få känslan och upplevelsen av 

att ett kilo känns tyngre än ett hekto. I exemplet som vi här redovisade får eleven möjlighet att 

använda sitt auditiva sinne om läraren talar om vad som skall göras, sitt visuella sinne då 

eleven ser tyngderna, det taktila - och kinestetiska sinne då eleven får ta på och bära på 

tyngderna. (Boström, 1997) 

Vidare fundera vi över vad det är som gör att eleverna i den storundervisningsgruppen 

upplever att de får arbetsro. Är detta ett faktum eller påverkas deras svar av att de satt i 

klassrummet när det var tid för att besvara enkätfrågorna. Sanderoth (2002) menar att om 

undervisningsmiljön är anpassad för elever så skapar det positiva erfarenheter som stimulerare 

elevers vilja att utvecklas och lära nytt. Kan det förhålla sig så att eleverna i den stora 

undervisningsgruppens svar grundas på att de inte har något att jämföra med, då de inte har 

fått möjlighet att få undervisning i mindre undervisningsgrupp? Eller är det så att läraren i 

denna undervisning trots klasstorleken har förmågan att anpassa undervisningen till varje elev 

i klassen? 

Samtidigt som vi funderar över varför eleverna i den lilla undervisningsgruppen anser att de 

bara ”ibland” får arbetsro trots att de är sju elever i denna grupp. Vår slutsats blir här att det 

inte alltid behöver vara elevantalet som är avgörande om eleverna skall få arbetsro eller ej. 

Det kan likväl handla om hur gruppkonstellationen ser ut. Det kan även förhålla sig så att 

eleverna i denna grupp är känsligare för ljud och intryck. Vad Strässer (2005) får fram i sin 

studie är att elever lättare lär sig i mindre undervisningsgrupper men endast om 

undervisningsmaterialet är anpassat till eleverna. Vi undrar också utifrån elevernas svar om 

arbetsro i den lilla undervisningsgruppen, om de har hörselkåpor. Om det är så att eleverna 

har svårt med ljud så kan detta avhjälpas med hjälp av hörselkåpor som redskap. Om eleverna 

får hörselkåpor kommer då deras svar att se annorlunda ut? Eller har de redan hörselkåpor och 

de ändå anser att de ibland anser sig få arbetsro. Är det så att undervisningsmiljön är sådan att 

den skapar för mycket intryck som gör att eleverna har svårt att finna arbetsron? 

Vad som framkommer i vår studie är trots allt att eleverna i den lilla undervisningsgruppen 

anser att de får bättre arbetsro i den lilla gruppen i förhållande till den stora 

undervisningsgruppen. Om eleverna har redskap i den lilla undervisningsgruppen som gör att 
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de lättare kan koncentrera sig, är det då möjligt att ta med dessa redskap till den stora 

undervisningsgruppen? I Lpo 94 står att skolan skall anpassa undervisningsmiljön till alla 

elever på skolan. 

7.5 Undervisningsmaterial 

7.5.1 Matematikböcker  

Alla elever i studien visar att de tycker att det är roligt att räkna i matematikböckerna. 

Skillnaden ligger i hur ofta de olika grupperna anser att de får arbeta i matematikböckerna. 

Eleverna i den stora undervisningsgruppen anser att de får jobba i böckerna” flera gånger i 

veckan”. Vilket eleverna i den lilla undervisningsgruppen anser att de får göra ”varje gång” 

som de var i den stora gruppen. Däremot upplever eleverna att de i den lilla 

undervisningsgruppen får räkna i matematikböckerna ”flera gånger i veckan” som utifrån 

studiens rangordning är något mindre tillfällen i förhållande till ”varje gång” (se enkäten 

bilaga 2) . 

Vad är det som gör att eleverna tycker om att räkna i matematikböckerna? Kan det bero på att 

de får mer individuell hjälp av lärarna och att de gemensamma genomgångarna auditivt gör 

att det blir lättare för dem att förstå matematiken? Kanske är matematiklektionerna på en för 

eleverna bra tidpunkt under dagen som gör att de kan koncentrera sig bättre och det gör att 

matematikböckerna verkar mer intressanta. De elever som är kvar i stor undervisningsgrupp 

kan ha lättare att lära sig visuellt, medan eleverna i den lilla undervisningsgruppen behöver 

stimulera flera sinnen för att kunna ta till sig matematiken. (Imsen, 2004) 

Majoriteten av eleverna i den stora undervisningsgruppen tycker att det är roligt att arbeta i 

matematikböckerna, vilket de även får göra flera gånger i veckan. Vi undrar om deras svar har 

sina orsaker utifrån att de inte har så mycket annat att jämföra med, i förhållande till den lilla 

undervisningsgruppen? Det vi utifrån denna studie tycker oss se är att eleverna i den lilla 

undervisningsgruppen får använda sig av fler verktyg i matematikundervisningen, som gett 

dessa elever en bredare repertoar av redskap i sitt möte med matematiken. 

Vad forskare i matematikdidaktik ser risker med, är att eleverna genom att oftast räkna i 

matematikböckerna får svårigheter att applicera de matematiska lösningsstrategierna till 
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verkligheten. Om elever inte får öva praktiskt, finns risken att de inte ser samband mellan 

teori och praktik (Lindqvist, 2003).  

Lindqvist (2003) skriver vidare att om elever får utöva matematik även praktiskt och känner 

lust till att räkna skapar det motivation för eleven att fortsätta räkna och utforska nya 

matematiska områden. Sjöberg (2006) har i sin studie fått fram att eleverna i studien inte hade 

permanenta svårigheter att lära sig matematik, utan deras kunskapsluckor var av tillfällig 

karaktär. Eleverna kan ha varit borta från skolan under en period när nya strategier och 

moment i matematikundervisningen avhandlades, som eleverna sedan hade svårt att ta igen. 

Lindqvist (2003) beskriver också att elever som inte arbetar med matematikuppgifter som är 

kopplade till elevens livsvärld kan få känslan av att matematiken är värdelös och tråkig. Det 

är viktigt att lärarna använder sig av strategier och verktyg som för eleverna är förankrade 

utifrån deras verklighet. Vuxna behöver sätta sig in i barnens värld för att hitta de redskap 

som gör att barnen kan finna lust och motivation till att lära sig matematik. 

7.5.2 Matematikspel 

Eleverna i den lilla undervisningsgruppen tycker att det är ”roligt” eller ”mycket roligt” att 

spela mattespel. Däremot så upplevde de inte att det var lika roligt att spela spel när de var i 

den stora undervisningsgruppen. Vad vi inte får klart för oss är om spelen var desamma i de 

båda grupperna eller om spelen var olika och på vilket sätt som de i så fall var olika. Kan det 

ha varit gruppkonstellationen som inte var bra? Vygotskij (1995) menar att det gynnar elevers 

kognitiva utveckling om grupperna är heterogena så att elever som ligger högre i sin kognitiva 

utveckling och elever som lägre i denna utveckling får samspela runt matematik. Detta för att 

eleverna ska få stimulans av varandra för att motiveras att gå vidare i sin kognitiva 

utvecklingsprocess. Om detta är ett faktum så borde det förhålla sig så att eleverna i den lilla 

undervisningsgruppen skulle ha upplevt matematikspelandet som lustfyllt även när de ingick i 

stor undervisningsgrupp. Eller har detta med själva undervisningsmiljön att göra? Kan det 

förhålla sig så att eleverna när de ingår i den lilla undervisningsgruppen känner sig mer lugna 

och därmed kan uppskattar matematikspelandet på ett annat sätt. Det kan förhålla sig så att 

eleverna i den lilla undervisningsgruppen upplevde att matematikspelen var något för svåra 

för dem när de spelade spel i den stora undervisningsgruppen. Att spelen är mer anpassade 

utifrån elevernas kognitiva förmåga i den lilla undervisningsgruppen.  
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Har elevernas upplevelse att göra med att läraren i den lilla undervisningsgruppen har större 

möjligheter att var med och vägleda eleverna vidare i spelet. Vidare funderar vi på om 

eleverna i denna gruppkonstellation har skapat sig en annan identitet som gör att det har fått 

ökad tilltro till sin egen förmåga vilket stämmer likväl överens med det som Nordin-Hultman 

(2005) benämner i sin avhandling. 

Om det nu är så att matematikspelen var densamma i båda grupperna så kan en orsak till 

elevernas sämre erfarenhet av matematikspelandet i den stora undervisningsgruppen orsakas 

av den tidigare tanken, om elevernas upplevelse av att känna sig pressade i den stora gruppen. 

Detta kan skapa en osäkerhet till den egna förmågan som i sig kan bidra till att uppgiften 

känns mindre lustfylld, eller har elevernas upplevelse att göra med att det sällan ansåg att de 

fick spela spel under lektionerna i den stora undervisningsgruppen. Studien visar att eleverna 

(sex av sju) upplevde att de aldrig fick spela matematikspel i den stora undervisningsgruppen, 

vilket kan göra att eleverna inte kan uttrycka sig om detta. Men å andra sidan så kan det vara 

så att eleverna spelar dessa spel på fritids eller hemma som gör att de har en upplevelse av att 

det är roligt, men att de sällan aldrig fick göra det under matematiklektionerna i stor 

undervisningsgrupp. 

Eleverna i den stora undervisningsgruppen tycker även de att matematikspel är jätteroligt eller 

roligt. Studien visade att majoriteten upplevde att de fick spela matematikspel en gång i 

månaden, är det detta som gör att de upplever aktiviteten så rolig för att den sker så sällan. 

Om det skulle vara så borde ju elevernas upplevelse av räknandet i böckerna tangera till att bli 

sämre då det utifrån studien upplevde att de fick göra detta flera gånger i veckan. Det kan ju 

även vara så som vi tidigare skrev att eleverna spelar denna typ av spel på fritiden men att 

skolan har missat att använda sig av detta redskap som för eleverna känns lustfyllt i 

matematikundervisningen. 

7.5.3 Datorn 

Vår tolkning av resultaten från eleverna i den lilla undervisningsgruppen blir att eleverna 

gillar att använda datorn i matematikundervisningen. Däremot så upplever de att de aldrig fick 

använda datorn under undervisningen i storgrupp. Vilket de anser att de får göra en gång i 

veckan i den lilla gruppen. Som Strässer (2005) skriver orsakas av att läraren i den lilla 

undervisningsgruppen är speciallärare och där med har andra kunskaper och alternativa 
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redskap för att möta och tillgodo se elevernas behov. En annan orsak kan vara att det är lättare 

att skapa material till färre antal elever i förhållande till att ta fram datorer till 23 elever. 

Det kan även förhålla sig så att pedagogen i den stora undervisningsgruppen inte har 

tillräckliga datakunskaper för att förmedla en undervisning via datorn till eleverna, vilket är 

en förutsättning för att datorn skall kunna användas som redskap i undervisningen. (Engström, 

2006) Hälften av eleverna i den stora undervisningsgruppen svarade att de inte vet om de 

gillar att använda datorn i matematikundervisningen Vad vi utifrån resultatet kan se är att 

majoriteten anser att de aldrig får använda datorn i matematikundervisningen varför denna 

fråga blir svår före dem att besvara. 

Engström (2006) beskriver i sin avhandling att det finns vinster att använda datorn i 

matematikundervisningen. Dels kan denna till viss del ersätta läraren då datorn i sig har en 

bekräftande funktion då den kan vägleda eleven om den i sitt handlande är på rätt eller fel 

väg.  Att få omedelbar bekräftelse på om eleven är på rätt eller fel väg i sitt handlande är 

något som Skinner (2006) förespråkar. Han menar att om det tar tid innan eleverna får respons 

så hindras elevens utveckling. Vilket vi kan koppla till dagens skola då det kan ta tid innan 

läraren har rättat elevernas matematikböcker. Det å sin sida försenar responsen till eleverna 

vilket kan vara ett hinder för eleverna att gå vidare i sin tankeprocess. Det kan även bli så att 

eleven lär in fel strategier som sedan behöver läras om (Skinner, 2006). 

Däremot så kan inte datorn helt ersätta pedagogen då den inte verbalt kan kommunicera och 

synliggöra tankestrukturer. Vidare menar författaren att datorn i sig både konkret och visuellt 

kan synliggöra olika lösningsstrategier och begrepp för eleverna (Engström, 2006). Vilket 

styrks av Boström (1997) som menar att genom sinnena så lär vi oss.  Att använda sig av 

datorn i undervisningen handlar förutom att anpassa undervisningen till eleverna och deras 

livsvärld att anpassa undervisningen utifrån samhället och dess utveckling. Vi lever idag i ett 

mediesamhälle, i skolans uppdrag ligger att utbilda elever så att de kan delta i samhället (Lpo 

94), där datorn idag har en central plats (Engström, 2006). 

7.5.4 Grupparbeten 

Majoriteten av eleverna oavsett grupptillhörighet tycker att grupparbeten i matematik är 

”roligt” eller ”jätteroligt”. Eleverna i den lilla undervisningsgruppen upplevde att de oftare 

fick jobba i grupp mot vad eleverna i storgrupp upplevde, där majoriteten ansåg att de fick 

grupparbeta ”en gång i månaden”. Vilket överrensstämde med eleverna i liten 
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undervisningsgrupps upplevelse av undervisningen när de ingick i den stora 

undervisningsgruppen. Att använda sig av grupparbeten i undervisningen främjar elevernas 

förmåga till att reflektera och kommunicera sina tankar som där med gynnar den kognitiva 

utvecklingen (Sjöberg 2006). Detta är en förutsättning för att eleverna skall förankra sina 

matematiska kunskaper (Reys & Reys, 1995), då eleverna i samspel med varandra ges 

möjlighet att diskutera matematik så kan de använda ett språk med termer som är förankrat 

utifrån deras livsvärld (Sjöberg, 2006). Detta kan vara en svårighet för läraren då denna är 

formad utifrån sin livsvärld med akademiskt språk och terminologi vilket kan göra det svårt 

för eleverna att ta till sig vad läraren säger (Lindqvist, 2003). Vilket även Sjöberg (2006) 

uttalar då det är lättare när elever diskuterar med varandra för att de själva använder ett språk 

som de känner till och är uppvuxna med. 

Utifrån ett sociokulturelltperspektiv så är detta med kommunikation och samspel en 

förutsättning för att eleven skall kunna gå vidare från en kunskapsnivå till en annan. Det är 

extra gynnsamt om eleverna som ingår i gruppen befinner sig på olika kognitivanivåer då den 

elev som kommit längst i den kognitiva utvecklingen kan stötta och utmana de andra eleverna 

att gå vidare i sin tankeprocess. Den kunskapsnivå som eleven lämnar och sedan befinner sig i 

innan den går över till nästa kunskapsnivå är något som Vygotskij (1995) kallar den 

proximala utvecklingszonen. 

8 Avslutande diskussion 

Sammanfattningsvis kan sägas att vi uppfattar att eleverna i den stora undervisningsgruppen 

är mer positiva till matematik i förhållande till eleverna i den lilla undervisningsgruppen. Men 

att båda grupperna tycker om matematikundervisningen. Eleverna i den lilla 

undervisningsgruppen är mer positiva till undervisningen i den lilla undervisningsgruppen 

mot hur de såg på undervisningen när de var i storundervisningsgrupp. Däremot så finner 

eleverna i den stora undervisningsgruppen större arbetsro under lektionerna mot vad eleverna 

i den lilla undervisningsgruppen upplever. Även om eleverna i den lilla 

undervisningsgruppens upplevelse av arbetsro har ökat i förhållande till hur de såg på sin 

situation när de ingick i storundervisningsgrupp under matematiklektionerna. Vad studien mer 

visar är att eleverna i den lilla undervisningsgruppen oftare fick använda redskap som 

matematikspel, datorn och grupparbeten i sin undervisning. Detta trots att eleverna i de båda 

grupperna i huvudsak uppskattade dessa aktiviteter. 
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Vad som förvånade oss var att eleverna i den stora undervisningsgruppen sällan eller aldrig 

fick använda datorn under matematiklektionerna. Orsakerna till detta kan handla om lärarens 

okunskap och skolans ekonomiska situation. Det kan förhålla sig så att lärarna inte har fått 

utbildning och redskap för att kunna använda och förmedla kunskaper till eleverna via datorn 

i denna typ av undervisning. Samt att skolan inte har ekonomiska resurser att vidareutbilda 

lärarna. Fler tankar som vi får utifrån studien är på vilket sätt som lärarna tar vara på 

elevernas intressen och det som eleverna finner lustfyllt. Samt på vilket sätt som pedagogen 

anpassar undervisning utifrån detta. Eller tar man inte hänsyn till detta i lektionsplaneringen? 

9. Vidare forskning 

Arbetet med studien har väckt nya frågor. Det vore intressant att vidare undersöka hur lärarna 

på skolorna gör för att ta reda på vad eleverna finner lustfyllt. Samt på vilket sätt som man tar 

vara på det som eleverna finner intressant och på vilket sätt som man anpassar undervisningen 

efter detta. Eller är detta något som lärarna inte tar hänsyn till i sin lektionsplanering? Varför 

gör man inte det i så fall? 
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Bilaga1: Missivbrevet 

 

Hur ser elever på matematik? 

Hej mitt namn är Carina Gradin (jag har tidigare vikarierat i XXX då som matte/ no lärare). 

Nu skriver jag tillsammans med min studiekamrat Sara Ogembo en C-uppsats. Där vi, med 

hjälp av enkätfrågor, vill få klart för oss hur elever ser på matematik. Samt på vilket sätt som 

de tycker att de lär sig matematik bäst. 

Nu till frågan: Får Ert barn vara med i studien? 

Vad ni behöver veta är att eleverna kommer att få svara på frågor från en enkät som jag och 

Sara har utformat. Enkäten kommer att behandlas konfidentiellt. Med andra ord den är 

anonym, ingen förutom eleverna själva kommer att veta på vilken skola som studien är gjord. 

Det kommer även vara andra skolor som är inblandade i studien. Vilket gör att resultatet inte 

bara kommer vara baserat på elever från XXX. 

När studien är avslutat och vår examen är klar så kommer enkäterna att rivas och kasseras. 

Om någon elev inte vill delta i studien så är det bara att avstå. Det är inget tvång. Skulle det 

vara så att ni av någon anledning inte vill att ert barn deltar i studien så är det bara att kontakta 

klassläraren (då helst i början på vecka 16). 

 

Med vänlig hälsning  

Carina Gradin och Sara Ogembo 
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Bilaga 2, Enkät 

Matematik, roligt eller tråkigt 

 
Lämna gärna endast ett svarsalternativ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tycker du om matematik? 

 

Svar:  JA______ Så där _________ NEJ______ 

 

 

 
 

 

2. Tycker du om matematiklektionerna? 

 

Svar:  JA______ Så där_________ NEJ______ 

 

 

 
 

3. Kan du arbeta i fred under matematiklektionerna? 

 

Svar: JA______ Så där________ NEJ______ 

 
 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vad tycker du om att räkna i matematikböckerna? 

 

          Jätte roligt                                               Tråkigt 

                                                                     

                                  Vet inte 

          Roligt                                       Jätte tråkigt     
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5. Hur ofta får du räkna i matematikboken? 

 

           Varje gång 

       Flera gånger i veckan 

             En gång i veckan 

              En gång i månaden 

            Aldrig                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      6. Vad tycker du om att spela matematikspel? 

           Jätte roligt                                               Tråkigt 

                                                                     

                                  Vet inte 

            Roligt                                       Jätte tråkigt     

                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hur ofta får du spela matematikspel? 

       Varje gång 

       Flera gånger i veckan 

             En gång i veckan 

              En gång i månaden 

            Aldrig                     
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8. Tycker du det är roligt att använda datorn till matematiklektionerna? 

     Jätte roligt                                               Tråkigt 

                                                                              

                                   Vet inte 

            Roligt                                        Jätte tråkigt     

                                                                  
 

 

 

 

 

 

9.  Hur ofta får du göra det? 

            Varje gång 

       Flera gånger i veckan 

             En gång i veckan 

              En gång i månaden 

            Aldrig                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Vad tycker du om grupparbeten i matematik? 

     Jätte roligt                                               Tråkigt 

                                                                              

                                   Vet inte 

            Roligt                                        Jätte tråkigt     
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Tack för din medverkan 

 

Carina och Sara 

 

11.  Hur ofta får du ha grupparbeten? 

            Varje gång 

            Flera gånger i veckan 

                      En gång i veckan 

                     En gång i månaden 

                   Aldrig                     
      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


