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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka fyra lärares syn på varför de tror att den 
traditionella undervisningen i matematik är så vanlig i Sverige samt vilka hinder 
de anser att det finns för att kunna bedriva annan typ av undervisning. Jag har 
använt semistrukturerade intervjuer med fyra lärare i årskurserna F-3 som 
undervisar i matematik. Resultatet visar att på grund av brist på tid, intresse och 
pengar så är det många som använder sig av det läromedel skolan köper in och i 
detta tillämpar en traditionell undervisning. 
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1   Inledning 

Den traditionella matematikundervisningen går att hitta i de flesta klassrum. Detta är 
den typ av undervisning där en lärare vill förmedla ett innehåll till eleverna och 
eleverna förväntas lära sig metoder för att förstå detta. Eleverna får sedan arbeta med 
liknande uppgifter som läraren gått igenom i en lärobok (Boaler, 2011). Denna metod 
menar Boaler leder till passivitet hos eleverna och därför bör den traditionella 
undervisningen kompletteras med andra metoder för att möjliggöra en bred utbildning 
för våra elever. Skolverket (2003) belyser vikten av en varierad 
matematikundervisning där läraren ansvarar för att använda olika metoder för samma 
innehåll. Detta för att kunna tillgodose elevernas olika sätt att lära och nå alla elever 
med olika förutsättningar att lära sig innehållet vilket går att läsa i läroplanen för 
grundskolan (Skolverket 2011).  En problemställning utifrån Skolverket (2003) är då 
att risken finns att de elever som inte lär bäst genom en traditionellt utformad 
undervisning tappar motivationen till ämnet och därmed inte längre har en positiv 
inställning till matematiken. Den traditionella undervisningsmetoden är enligt Boesen 
et al. (2014) vanligt förekommande och återkommer i matematikundervisningen år 
efter år.  

Jag kommer med denna studie belysa vad några lärare anser är anledningen till att den 
traditionella undervisningen är vanligt förekommande och vad de anser hindrar dem 
från att använda en mer varierad undervisning. Denna studie är intressant då några 
lärare kan ge svar på dessa frågor och ge en inblick i vad som kan vara de 
bakomliggande orsakerna till varför, och hur går det att arbeta för att få in en mer 
varierande matematikundervisning som gynnar fler elever? 

Det är inte min avsikt att i denna studie avfärda den traditionella undervisningen, utan 
att få svar på frågan om varför denna undervisningsmetod är så vanlig som den är och 
vad som hindrar läraren från att låta undervisningen styras av andra metoder. 

1.1   Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare för årskurs F-3 ser på varför 
”traditionell undervisning” i matematik är så vanlig i Sverige. Detta syfte 
operationaliseras genom forskningsfrågorna: 

1.   Vilka faktorer anser några lärare ligger till grund för att traditionell 
undervisning i matematik är vanligt förekommande? 

2.   Vilka hinder för annan form av matematikundervisning än den traditionella ser 
några lärare i grundskolan? 

2   Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en redogörelse för synen på begreppet ”traditionell 
matematikundervisning”, hur matematikundervisningen påverkas av den traditionella 
undervisningen följt av hur en mer varierande matematikundervisning skulle kunna 
gynna elevernas lärande. 
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2.1   Traditionell matematikundervisning 

Traditionell matematikundervisning beskrivs som undervisning där läraren tar en 
ledande roll i klassrummet (Boaler, 2011). Den kännetecknas av att läraren, med en 
genomgång, går igenom det matematiska innehållet som eleverna ska lära sig och att 
eleverna därefter får följa upp med att arbeta individuellt med uppgifter som speglar 
den lärarledda genomgången. Valet av metod bidrar till att eleverna ser på 
matematiken som ett innehåll de kan iaktta, för att sedan härma när de räknar i 
läroboken. Eleverna missar därmed att faktiskt lära sig innehållet och vilka metoder de 
ska använda sig av för att förstå. Boaler menar att denna typ av undervisning 
uppmuntrar till ett passivt lärande. Elever i den svenska skolan lär sig, till stor del, att 
förlita sig på repetition och utantillkunskaper i samband med att de lär sig något nytt 
(Skolverket, 2016), vilket då påvisar hur den traditionella undervisningen i matematik 
formar våra elever i deras sätt att se på matematik.  

Skolinspektionen (2009) lyfter problematiken kring den traditionella 
undervisningsmetoden då denna typ av undervisning endast ger eleverna undervisning 
i begränsade delar av ämnet där enskilt arbete dominerar under lektionerna. Detta 
medför att eleverna inte ges förutsättningar att utveckla olika typer av förmågor inom 
matematiken. Ahlström (1996) belyste även samma problematik där eleverna utifrån 
en traditionell undervisning går miste om att analysera och lösa problem tillsammans 
och därmed argumentera för valda lösningar samt använda och befästa matematiska 
begrepp. Vilket enligt Boaler (2011) gör att eleverna går miste om möjligheten att 
diskutera olika matematiska metoder med varandra. Detta då en metod kan verka 
logisk vid en genomgång av läraren, men förståelsen kommer först om eleverna ges 
möjlighet att återberätta för någon annan och höra vad andra har uppfattat. I och med 
detta får eleverna ett kvitto på om de förstått eller ej. I och med att läroboken som 
metod används uppstår en problematik. Detta på grund av att läraren i många fall 
väljer att använda läroboken som metod av anledning att tiden inte räcker till 
(Berggren & Lindroth, 1998). Istället bör fokus ligga på att hitta den metod som passar 
bäst för det innehåll som ska läras ut och anpassas till elevernas olika förutsättningar. 

Boaler (2011) belyser problematiken i ett tyst klassrum under en matematiklektion och 
att det tysta klassrummet enligt vissa lärare kan verka optimalt. Under tystnad ges inte 
eleverna möjligheten att diskutera matematiska begrepp och metoder med varandra. 
Ett tyst klassrum under en matematiklektion kan alltså vara något som bör undvikas i 
hennes mening. Rukavina, Zuvic-Butorac, Ledic, Milotic och Jurdana-Sepic (2012) 
hävdar att majoriteten av de deltagande elever i deras studie föredrar att arbeta med 
laborativa metoder där eleverna får möjlighet att interagera med varandra framför en 
traditionell undervisning. De menar att det är viktigt att inkludera liknande 
klassrumsaktiviteter mer frekvent i matematikundervisningen. 

2.2  En varierad matematikundervisning 

Att elever lär på olika sätt är nog alla eniga om och det är något som läraren måste vara 
medveten om. Läraren bör därmed anpassa sin undervisning för att samtliga elever ska 
få samma möjlighet att befästa ny kunskap.  

Palmer (2011) menar att den professionella läraren måste kunna tänka på flera olika 
sätt gällande matematikundervisningen. Läraren behöver ”ha ett stort förråd av 
perspektiv, tankesätt och metoder att välja mellan för att på djupet förstå barns 
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matematiska tänkande och utforskande” (Palmer, 2011 s.15). För att den traditionella 
matematikundervisningen inte ska ta över som metod för undervisningen är det viktigt 
att läraren är medveten om vikten av att variera sina valda undervisningsmetoder och 
inte låsa sig till bekvämligheten i att använda läroboken och den handledning de blir 
tilldelade med denna (Berggren & Lindroth, 1998).  

Boaler (2011) visar på ett samband mellan att eleverna får möjligheten att arbeta 
tillsammans och därmed sätta ord på sina tankar med ett bättre resultat hos eleverna. 
De elever som deltog i studien uppvisade också en högre motivation till 
matematikämnet. Al-absi (2013) visar med sitt resultat att elever som fått undervisning 
med laborativt material presterar bättre än de som undervisats traditionellt. 

I användandet av alternativa metoder i sin matematikundervisning har Löwing (2006) 
uppmärksammat att i arbetet med exempelvis  laborationer ligger vikten på att utforma 
ett bra innehåll för lärandet, snarare än att metoden används för att fylla ut något som 
inte är helt genomtänkt. Det är alltså viktigt att som lärare ha kunskapen om hur 
metoden bör användas och i vilket syfte för att det ska ge en positiv inverkan hos 
eleverna (Berggren & Lindroth, 2004; Rydstedt & Trygg, 2010). Berggren och Lindroth 
(2004) belyser vikten av att inkludera en mer laborativ matematikundervisning där 
eleverna får arbeta med problemlösande aktiviteter. De menar att den laborativa 
matematiken bland annat väcker elevernas intresse, utmanar elever på olika nivåer, 
möjliggör för elever att arbeta tillsammans och gör matematiken roligare. Det svåra 
med att arbeta laborativt är, enligt Berggren och Lindroth (2004), att hitta rätt nivå att 
utgå ifrån. De menar att det är viktigt att utmana eleverna på en nivå som är tillräckligt 
svår för att de ska känna sig utmanade, men inte svårare än att samtliga elever ska 
kunna lösa problemet på en konkret nivå. Att arbeta med olika typer av IKT-metoder 
är vanligt i skolan, men används de på rätt sätt? Gärdenfors (2010) belyser vikten av 
att läraren måste besitta kunskap kring hur materialet bör användas och i vilket syfte 
det ska användas. Han menar nämligen att korrekt användning av IT i klassrummet 
kan bidra till att öka elevernas motivation och förståelse till det undervisande ämnet. 

3   Metod  

Metoddelen inleds med en redogörelse för urvalet och följs av en beskrivning av 
metodvalen jag gjort. Kapitlet avslutas med en beskrivning av analysmetoden. 

3.1   Urval 

Då denna studie syftar till att undersöka lärarens syn på den traditionella 
undervisningen samt vad de anser hindrar dem till att bedriva annan typ av 
undervisning har en semistrukturerad intervju använts.  

I valet av de respondenter som deltog i denna studie utgick jag ur ett 
bekvämlighetsurval, där jag tillfrågade de lärare som var nära att tillgå (Bryman, 2011). 
Efter kontakt med den skolan jag tidigare haft kontakt med fanns det fyra lärare som 
var intresserade av att ställa upp. 

Dessa fyra lärare är samtliga kvinnor i åldern 34-41 och undervisar i olika årskurser 
mellan förskoleklass upp till årskurs 2. Lärarna arbetar på en kommunal F-9 skola i en 
mellanstor kommun i mellansverige, där de undervisar i bland annat matematik. 
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Samtliga lärare har en liknande utbildning där de är behöriga lärare från förskola upp 
till årskurs 6 och har arbetat som lärare 3-10 år. 

3.2  Datainsamlingsmetod 

För att få fram relevant information valde jag att intervjua mina respondenter enskilt 
i form av semistrukturerade intervjuer där jag fick deras svar på mina forskningsfrågor 
direkt i intervjun. Detta då den semistrukturerade intervjun öppnar upp ett samtal 
kring intervjufrågorna och låter respondenten dyka djupare ner i svaren istället för att 
ställa ledande frågor med kortare svar. Intervjun genomfördes med hjälp av en 
intervjuguide (bilaga 1) som stöd för att skapa ett samtal mellan mig och respondenten, 
vilket enligt Bryman (2011), är viktigt då intervjun får möjlighet att röra sig i olika 
riktningar. Intervjuguiden fungerade som ett stöd som såg till att jag som intervjuare 
fick med alla de delar som jag behövde för min studie. Det var även viktigt att jag tillät 
intervjun att byta riktning och att jag som intervjuare kunde ställa nya frågor beroende 
vart intervjun ledde oss, men med ett fokus på att få fylliga och detaljerade svar av 
respondenten (Bryman, 2011). Intervjuguiden användes även för att göra studien giltig 
då jag använde guiden som ett hjälpmedel för att se till att mäta det som skulle mätas 
(Bryman, 2011). I och med att jag valde att arbeta med en semistrukturerad intervju 
gavs respondenten möjlighet att ge välutvecklade svar. Jag valde därför att spela in 
samtliga intervjuer som sedan transkriberades för att få med allt som respondenten sa 
under intervjun. 

3.3  Analysmetod 

För att kunna komma fram till ett resultat utifrån mina intervjuer har jag i tre steg 
analyserat den insamlade datan utifrån intervjuerna. I ett första skede gjordes en 
sammanfattning av intervjuerna för att på så sätt få en överblick av det sagda, en 
kategorisering av innehållet utifrån olika teman i intervjuerna samt en transkribering 
för att ordagrant kunna citera respondenterna. I sammanfattningen lyssnades 
ljudfilerna igenom och genom att skriva ner respondenternas svar, utan att 
transkribera, fick jag en sammanfattning av våra intervjuer som innehöll de primära 
områden jag eftersökte. Denna sammanfattning gjordes för att spara tid i min analys 
av data och för att säkerställa att jag genom intervjuerna fått svar på mina 
forskningsfrågor. Jag har sedan gått igenom respondenternas svar i den 
sammanfattade versionen och inspirerad av Johansson och Svedner (2010) letade jag 
efter återkommande teman och delade in svaren utefter dessa teman i fyra olika 
kategorier. Detta gjorde jag då det bidrar till att min kommande presentation av mitt 
resultat blir enkelt och överskådligt. Efter detta kunde en transkribering göras för att 
då i min analys även få med respondenternas tonfall, pauser etc.  

Genom att analysera de insamlade data jag hade i den sammanfattade versionen av 
min transkribering kunde jag se återkommande svar från respondenterna. Min fråga 
om traditionell undervisning och varför den är vanlig utgick ifrån tre olika teman. Mina 
olika teman skapades genom att i min analys av respondenternas svar fanns det 
återkommande svar inom alla respondenters utsagor som gick att koppla samman med 
varandra. Dessa teman var skolfaktorer, lärarfaktorer samt historiska faktorer. Dessa 
tre stack ut då de genom intervjun var återkommande hos respondenterna och blev då 
huvudpelare för mitt resultat. Utifrån dessa teman gick jag vidare i min analys och 
letade efter vad respondenterna belyser i sina intervjuer inom varje tema och 
sammanställde det till en tabell (Tabell 1). Genom ett svar som detta, ”Det krävs också 
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ett intresse hos mig som lärare och att man är insatt i andra metoder för att inte endast 
förhålla sig till en traditionell undervisning.” (R3), från en av mina respondenter och 
liknande svar från andra respondenter, valde jag att lägga in som ett tema gällande 
läraren, alltså lärarfaktorer. Detta då ett intresse för ett varierande arbetssätt och 
kunskap om olika metoder ligger hos läraren själv. Som följd på just detta tema kunde 
jag även i min tabell belysa att det är just intresset som är det centrala i 
respondenternas svar.  

För min andra fråga om vilka hinder läraren ser för att kunna bedriva annan typ av 
undervisning utfördes en likadan analys. De tre teman som togs fram i denna fråga var 
skolfaktorer, lärarfaktorer samt ekonomiska faktorer. Dessa teman går i samma linje 
som för min första fråga vilket gjorde att jag sammanställde båda frågorna i samma 
tabell (Tabell 1) där huvudkategorin presenteras och definieras samt tydliggörs med 
ett exempel från intervjuerna och en förklaring för varje kategori. 

3.4  Etiska överväganden 

Jag har under min studie förhållit mig till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 
principer, som även respondenterna fått ta del av. I denna del diskuterar jag hur jag 
förhållit mig till dessa principer genom min studie och vad principerna betyder. 

Informationskravet innebär att alla inblandade ska informeras om 
undersökningens syfte. Jag har förhållit mig till informationskravet genom att meddela 
mina respondenter då jag genom ett informationsbrev (bilaga 2) gett samtliga 
deltagande information om studiens syfte. 

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i min studie har rätt att bestämma över 
sin medverkan. De lärare som ställt upp på intervju fick i god tid ta del av studiens syfte 
och den intervjuguide jag utgick från. De fick själva välja om de ville vara delaktiga i 
min studie och fick informationen om att deras deltagande var frivilligt och kunde 
avslutas när helst de önskade. 

Konfidentialitetskravet innebär en säkerhet gällande sekretess för de inblandade. 
Både före och efter intervjun har jag vart tydlig med att den information 
respondenterna ger mig inte kommer kunna sammankopplas med varken namn eller 
den skola de arbetar på. 

Nyttjandekravet innebär att det material jag samlar in endast får användas till denna 
studie. Jag har förhållit mig till nyttjandekravet genom att uppmärksamma mina 
informanter om att den information jag får från dem i samband med våra intervjuer 
endast kommer att användas i denna studie och att insamlad och lagrad data tas bort 
när studien är färdigställd. 

4   Resultat 

Tabell 1. Följande tabell med fyra olika kategorier beskriver min insamlade data 
utifrån båda forskningsfrågorna och visar inte varje enskild respondents svar. Vidare 
i denna del görs en djupare redogörelse för varje kategori med fler citat från studiens 
respondenter. 
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Kategori Definition Exempel Förklaring 

Skolfaktorer Kategorin innefattar 
det som skolan är och 
kan vara med och 
påverka för 
undervisningen 

”Tid för att planer annan typ 
av undervisning finns inte.” 
(R1) 

Planeringstiden som 
läraren efterfrågar är 
något som skolan 
ansvara för. 

Lärarfaktorer Det som läraren som 
person bidrar till 
undervisningen, 
tankar, metoder, 
intresse. 

”Det krävs också ett intresse 
hos mig som lärare och att 
man är insatt i andra metoder 
för att inte endast förhålla mig 
till en traditionell 
undervisning.” (R3) 

Att ha ett intresse 
för att hitta 
alternativa metoder 
för sin undervisning 
ligger hos läraren 
själv. 

Historiska 
faktorer 

Det som hänger med 
från förr. 

”Den traditionella 
undervisningen hänger med 
från förr tror jag, den liksom 
finns i väggarna på något sätt.” 
(R1) 

Något som går i arv i 
undervisningen som 
präglas från hur det 
var förr. 

Ekonomiska 
faktorer 

Faktorer för 
undervisningen som 
är beroende av 
pengar. 

”Vi skulle behöva fler lärare 
och pedagoger i varje klass så 
att vi kan dela upp oss mer, det 
hade vart en tillgång.” (R1). 

Fler 
lärare/pedagoger 
medför löneutgifter. 

 

4.1   Skolfaktorer 

Lärarna  upplever bland annat att bristen på tid och pengar resulterar i att 
undervisningen emellanåt kan präglas av ett traditionellt arbetssätt. Respondenterna 
belyser just detta område som något de vill ha mer av, då tid för att kunna planera en 
mer varierad undervisning hade gjort att den traditionella undervisningen inte tagit 
lika stor plats. De menar även att pengar för att använda andra metoder i 
undervisningen också kan vara en bidragande faktor till detta. 

”Tid för att planera annan typ av undervisning finns inte.” (R1) 

”Jag tror att det saknas möjligheter för att använda sig av IT i undervisningen, det finns 
inte tillräckligt med pengar för att tillgodose allas behov.” (R3) 

Det finns lärare som inte ser några stora hinder för att kunna bedriva annan typ av 
undervisning och känner sig på så sätt inte begränsade när det kommer till att tänka i 
andra banor än ett traditionellt förhållningssätt till matematikundervisningen. 

”Jag känner nog att det mesta går att göra. Självklart går det att göra ännu mer saker med 
en mindre grupp, men jag ser inte det som ett hinder för det jag faktiskt känner att jag vill 
göra idag.” (R2) 

Andra respondenter menar att skolan skapar hinder för undervisningen på så sätt att 
de känner att stora elevgrupper och klassrummets utformning kan bidra till att de inte 
kan bedriva den form av undervisning som de skulle önskat. 

”Något som jag skulle vilja ändra på är klassrummets utformning, idag är det trångt och 
osmidigt vilket gör att eleverna tappar orken.” (R4) 
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”Man skulle behöva mindre grupper för att känna att man faktiskt når ut till alla elever.” 
(R1) 

4.2  Lärarfaktorer 

Tre av fyra lärare belyser fördelen med att använda den traditionella 
undervisningsmetoden i början av sitt arbete som lärare och menar att det kan vara en 
anledning till att metoden är vanlig inom matematikundervisningen då den är en 
trygghet att falla tillbaka på. 

”Jag tror att den traditionella undervisningen där eleverna arbetar i en mattebok är vanlig 
då det är skönt som lärare att ha en grund att stå på […] jag var väldigt styrd av matteboken 
som ny lärare då jag aldrig hade undervisat i matte, jag tyckte att det var svårt att undervisa 
i matte.” (R4) 

”Det är viktigt att ha ett läromedel att förhålla sig till, och framförallt som ny lärare, det är 
liksom det man har med läromedel och lärarhandledning.” (R2) 

”Lärarhandledningen kände jag var jättebra när man var helt ny. Det var skönt att veta att 
vill jag så kan jag följa den helt slaviskt.” (R3) 

Dessa tre lärare anser alltså  att den traditionella undervisningsmetoden är både vanlig 
och väldigt viktig för en ny lärare. Utifrån dessa svar bildas uppfattningen om att 
läroboken och lärarhandledningen, alltså det läromedel som används, fungerar som 
ett stöd i början av sin lärarroll. I intervjuerna finns även uttalanden om hur läromedlet 
även används efter flera års erfarenhet. 

”Den traditionella undervisningen fungerar som en bra metod för mängdträning och är 
väldigt strukturerad. Många elever behöver ha en struktur.” (R4) 

För att bedriva en varierad undervisning i matematik anser några av respondenterna 
att det är viktigt att som lärare ta ett eget ansvar och ha ett intresse för att vilja hitta 
andra metoder för sin matematikundervisning. 

”Det krävs också ett intresse hos mig som lärare och att man är insatt i andra metoder för 
att inte endast förhålla sig till en traditionell undervisning.” (R3) 

Samtliga respondenter upplever att hinder absolut kan finnas hos läraren själv, 
framförallt gällande den personliga inställningen till matematik och intresset för att ta 
fram eget material till undervisningen. Utöver det handlar det även om hur mycket tid 
man som lärare väljer att lägga ner på att planera sin matematikundervisning. 

”Det handlar också om hur mycket fantasi, möda och tid jag har.” (R2) 

”Jag tror att tiden för att planera annan typ av undervisning inte finns att ta av ur sin 
planeringstid och därför förlitar vi oss på att vårt läromedel räcker till.” (R1) 

”Att sätta sig in i IKT-lösningar kräver tid och energi för att det ska fungera. Man måste lära 
sig hur det fungerar och det kan vara ett hinder då att det brister i intresse och att ta sig tid 
för att lära sig något nytt.” (R2) 

”Jag använder mig inte av IT i klassrummet lika mycket som andra gör, jag har inte så 
mycket kunskap om hur saker fungerar.” (R3) 
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4.3  Historiska faktorer 

Det framkommer ur intervjuerna att traditionell undervisning kan stå för tradition. 
Begreppet tradition har sitt ursprung ur det latinska ordet traditio som står för 
överlämnande eller det som överlämnas (nationalencyklopedin, 2017). 

Respondenterna menar att undervisningsmetoden går i arv och har alltid varit synlig 
och återkommande och att det kan vara därför som metoden är så pass vanlig i 
matematikundervisningen. 

”Den traditionella undervisningen hänger med från förr tror jag, den liksom finns i 
väggarna på något sätt.” (R1) 

”Jag tror att metoden hänger med från förr i tiden när det var stora klasser och få lärare, det 
var väl den traditionella undervisningen som fungerade då och håller i sig än idag.” (R2) 

4.4  Ekonomiska faktorer 

En gemensam åsikt för samtliga lärare är att IKT är bra att komplettera sin vanliga 
matematikundervisning med, men att det är något som det inte finns tillräckligt 
mycket av då det kostar mycket om alla ska ges samma förutsättningar.  

”iPads hade underlättat undervisningen och gjort den roligare. Det finns de elever som har 
svårt för att skriva i en mattebok och forma siffrorna, då kan en iPad vara ett bra 
komplement.” (R4) 

En lärare nämner även att hon ser bristen av tillräckligt många lärare som ett hinder 
för hennes undervisning. Genom att vara fler lärare i samma klass möjliggör det att 
arbeta i mindre grupper. 

”Vi skulle behöva fler lärare och pedagoger i varje klass så att vi kan dela upp oss mer, det 
hade vart en tillgång.” (R1) 

5   Diskussion och slutsatser 

I denna del börjar jag med att reflektera över mina metodval för att sedan beskriva hur 
jag förhållit mig till de forskningsetiska principerna. Jag diskuterar sedan mitt resultat 
i förhållande till den litteratur jag introducerat i bakgrunden. Slutligen redogör jag för 
mina slutsatser och ger förslag på fortsatt forskning. 

5.1   Metoddiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på hur fyra lärares tankar om varför traditionell 
matematikundervisning är så vanlig i Sverige och därmed även belysa vilka hinder de 
såg för att bedriva annan typ av undervisning. Med hjälp av den semistrukturerade 
intervjun kunde jag och respondenten föra ett samtal kring lärarens 
matematikundervisning, den traditionella undervisningen samt eventuella hinder 
läraren upplever finns för att bedriva annan typ av undervisning. Med intervjuguiden 
som hjälpmedel möjliggjordes ett öppet samtal kring dessa frågor och såg till att vi 
berörde de ämnen som behövdes för mitt syfte för studien. Intervjuguiden har även 
minimerat risken för ett alltför spretigt material (Bryman, 2011). Intervjuguiden är 
utformad utifrån 4 olika huvudteman med frågor som jag ville belysa under intervjun. 
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Jag valde att inför intervjun endast gå efter de 4 teman som fanns och inte låta mig 
styras av mina frågor tillhörande dessa. Jag valde detta då jag inte ville styra intervjun 
allt för mycket, vilket är viktigt i semistrukturerade intervjuer. Min valda metod, den 
semistrukturerade intervjun, valde jag att kombinera med att spela in mina intervjuer 
för att transkriberingen skulle bli så sanningsenlig som möjligt utifrån vad 
respondenten svarat. Denna inspelning var även intressant för mig och min studie då 
jag inte bara var intresserad av vad mina respondenter svarar, utan även hur de svarar. 
Detta är inte något jag skulle ha fått med om respondenterna fått svarat på frågorna 
via exempelvis mailkontakt eller genom att föra anteckningar. Bryman (2011) menar 
även att den inspelade intervjun är viktig inför den detaljerade analysen som blir extra 
viktig i en kvalitativ studie. I transkriberingen av intervjuerna har jag valt att inte 
transkribera hela intervjuerna utan istället har jag sammanfattat de delar som är 
viktigast för min studie. Till de delar som jag använt i mitt resultat har jag gått tillbaka 
i ljudfilen och transkriberat för att kunna citera respondenterna.  

Vidare går det att föra en diskussion gällande transparens, validitet och 
generaliserbarhet för denna studie. Genom en tydlig metodbeskrivning med så god 
insiktsmöjlighet som möjligt i hur jag gått tillväga samt den beskrivande 
analysmetoden kan en bedömning om mitt arbetes transparens göras. Jag har i min 
metodbeskrivning och analysmetod strävat mot en transparens där allt hänger ihop 
och att det finns en tydlig struktur att följa. Det är, genom min beskrivning, möjligt att 
utföra en likadan studie. En viktig aspekt menar Patel och Davidsson (2011) är att även 
om samma studie skulle göras kan inte samma resultat nås, detta då det är svårt att nå 
samma resultat i en kvalitativ studie då den fokuserar på människors beteende som 
har en tendens att kunna variera. Min transparens och kopplingar till tidigare 
forskning bidrar till en argumentation för att jag fått svar på de frågor jag ställt. Svaren 
i de intervjuer som genomförts är, genom inspelade intervjuer och transkribering, 
givna på ett sådant sätt som gör dem trovärdiga. Mitt metodval, den semistrukturerade 
intervjun, bidrog till att jag faktiskt fått svar på mitt syfte och mina forskningsfrågor. 
Dessa faktorer bidrar till att en bedömning kring min studies validitet kan göras. Den 
knappa tiden gjorde att jag fick göra ett urval av vilken eller vilka metoder som skulle 
passa in i min studie och vilka metoder jag skulle behöva välja bort. Genom att 
komplettera min studie med en enkät som skulle kunna nå flertalet lärare hade ett mer 
generaliserbart resultat kunnat uppnås. I en kvalitativ studie som denna kan inte 
resultatet appliceras på en hel population och är i den bemärkelsen inte 
generaliserbart. Dock kan resultatet ses som generaliserbart i förhållande till tidigare 
forskning och hur mitt resultat kan kopplas till det som sagts tidigare. 

5.2  Resultatdiskussion 

Jag har, utifrån de kategorier jag samlat från de återkommande teman ur 
respondenternas svar, sett både likheter och skillnader i deras uppfattning kring den 
traditionella matematikundervisningen och de hinder de upplever finns för att bedriva 
annan typ av undervisning. Här följer en diskussion kring mina två forskningsfrågor 
och dess resultat. På grund av antalet respondenter kan inte mina resultat ses som 
generaliserbara. Mitt resultat ger ändå en bild av vad lärare anser vara anledningen till 
att den traditionella undervisningsmetoden är så vanlig och följer med sedan långt 
tillbaka vilket jag tror kan vara viktiga att reflektera över som lärare rent generellt.  
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5.2.1   Varför är traditionell undervisning vanlig? 

Det framkommer att lärarna i denna studie anser att den traditionella 
matematikundervisningen är en tillgång för den nyexaminerade läraren som är i behov 
av en grund att stå på, och det kan vara en av anledningarna till att metoden är så 
vanlig. Dock menar Löwing (2006) att denna typ av undervisning bidrar till att elever 
får inlärningssvårigheter och att undervisningen inte individualiseras. Genom detta 
kan jag se hur den nyexaminerade läraren i samtliga fall av respondenternas svar 
framstår som osäker och i behov av ett stödjande material med en färdig planering, 
vilket då borde grunda sig i hur högskoleutbildningens matematikundervisning inte är 
tillräcklig för att läraren ska kunna känna sig säker i sin roll, alternativt att det har att 
göra med den verksamhetsförlagda utbildningen som ges. När en högskolestuderande 
student kommer ut under sin VFU-tid tilldelas en handledare som slussar in studenten 
i skolans värld. Som student är det lätt hänt att följa i handledarens fotspår och planera 
och tänka på samma sätt. Beroende på om den handledare studenten tilldelas arbetar 
med varierande metoder eller håller sig till en mer traditionell undervisning i 
matematik kan detta bidra till hur studenten ser på ämnet och vilka metoder och 
arbetssätt som bör användas. Berggren och Lindroth (1998) menar dock att det är 
viktigt, som lärare, att kunna ta ett steg bort från läroboken i sin undervisning och ge 
eleverna en mer varierad matematikundervisning. Detta visar även resultaten i 
undersökningen av Al-absi (2013) där elever som fått undervisning i form av laborativa 
aktiviteter visar en högre prestation och i undersökningen av Rukavina et al. (2012) 
och även Boaler (2011) blir eleverna mer positivt inställda till ämnet när de får arbeta 
laborativt där både engagemang och intresse för ämnet ökade. Resultatet visar även att 
lärarna som deltog i min studie tror att intresset hos den enskilde läraren kan vara en 
anledning till att undervisningsmetoden är vanligt förekommande och att detta kan 
vara en orsak till att det finns för lite tid för att hinna undersöka alternativa metoder 
för matematikundervisningen. Rydstedt och Trygg (2010) belyser vikten av att som 
lärare vara insatt i de metoder som ska användas för att de ska ge någon effekt på 
lärandet. De menar att lärandet beror mer på lärarens kompetens än på materialet som 
används där läraren måste veta hur materialet ska användas för att det ska vara 
effektfullt.  

5.2.2  Vilka hinder finns för att bedriva annan typ av undervisning? 

Resultatet visar att de deltagande lärarna har en uppfattning om att miljö, pengar och 
intresse kan vara hinder för att bedriva annan typ av undervisning samt att variera de 
metoder som används i dagsläget. Tid avsätts inte för att undersöka nya alternativa 
metoder och arbetssätt vilket gör att ett intresse för detta inte kan upptäckas. Palmer 
(2011) belyser vikten av att den som undervisar i matematik måste ha ett stort förråd 
av perspektiv, tankesätt och metoder att välja mellan, vilket kräver mycket tid, intresse 
och undersökning för att kunna tillgodose sig själv med. Bristen på tid sätter även 
hinder för att de lärare som har ett intresse för att utveckla sina arbetsmetoder då de 
inte får tid att utveckla dessa. Vidare menar respondenterna att miljön, alltså 
klassrumsklimatet, i form av hur klassrummet är utformat i denna skola kan vara ett 
hinder för att bedriva sin undervisning. Klassrummet är alltså utformat på ett sätt som 
inte möjliggör vissa aktiviteter då det är väldigt trångt och eleverna tappar 
koncentrationen och motivationen när de behöver dela på en väldigt liten yta 
tillsammans. Gällande att arbeta med laborativa metoder eller metoder där eleverna 
får sitta och prata med varandra behövs det en yta som tillåter detta utan att 
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arbetsmiljön ska komplicera uppgiften för eleverna, vilket det kan göra i ett trångt 
klassrum där eleverna sitter tätt och ljudvolymen automatiskt höjs. 

5.3   Sammanfattning 

Utifrån mina forskningsfrågor skapade jag ett underlag för min intervju (Bilaga 1) 
som skulle användas för att se till att mina forskningsfrågor blev besvarade. Utifrån 
respondenternas svar kan jag i efterhand se mycket likheter i deras svar gällande de 
två forskningsfrågorna jag hade. Genom min analysmetod där jag kategoriserade 
respondenternas svar kunde snarlika kategorier skapas, det enda som skiljer dem åt 
är att ett historiskt perspektiv nämns i min första fråga om varför lärarna tror att den 
traditionella undervisningen är vanlig vilket inte görs i den andra forskningsfrågan. 
Redan i första frågan finns det lärare som omedvetet även besvarar min andra 
forskningsfråga om vilka hinder de anser finns för att bedriva annan typ av 
undervisning. Dessa frågor kan därmed ses som att de går hand i hand och att 
anledningen till att undervisningsmetoden är vanlig grundar sig till stor del på de 
hinder som respondenterna belyser i intervjuerna. 

5.4   Slutsats och fortsatt forskning 

Av min studie framgår det att de fyra lärare som deltagit i min studie anser att det finns 
olika anledningar till att den traditionella undervisningsmetoden används i den grad 
den gör. Främst anser lärarna att det har att göra med att metoden är bekväm att luta 
sig mot och att det inte tar så mycket tid från den avsedda planeringstiden. Genom 
detta får inte läraren möjlighet att utveckla ett intresse inom ämnet. Detta innebär 
alltså i stora drag att på grund av att dessa lärare inte får tillräckligt med planeringstid 
och tid för att reflektera kring sin undervisning väljer ett material som redan är 
planerat och klart som underlag för sin undervisning i matematik. Utifrån dessa 
slutsatser ser jag det som relevant att forska vidare på hur tid för att planera sin 
undervisning och upptäcka nya metoder ska kunna skapas, alternativt att undersöka 
vilka andra hjälpmedel och metoder som lärare är intresserade av att använda sig av i 
sin matematikundervisning. Detta kan göras med hjälp av fler intervjuer med fler 
lärare samt enkäter för att få ett bredare resultat.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 
Tacka informanten för deltagandet 
Ge information om studiens syfte och de forskningsetiska principerna 
Informera om inspelningen av intervjun 
 
Bakgrund: 

-   Vilken utbildning har du? 
-   Hur länge har du vart verksam i yrket? 
-   I vilken årskurs undervisar du i dagsläget?  

 
Lärarens undervisning 

-   Hur undervisar du i matematik? 
-   Vad är det som gör att du väljer detta sätt? 
-   Vilka andra sätt finns att använda i undervisningen än de du använder? 
-   Skulle du vilja undervisa på något annat sätt än du gör idag? Finns det några 

hinder som inte möjliggör denna typ av undervisning? 
 
Traditionell undervisning 

-   Vad betyder traditionell undervisning för dig? 
-   Varför tror du att den vanligt förekommande? 
-   Vilka hinder kan du tänka dig att det finns för att bedriva annan typ av 

undervisning? 
 

Avslutande 

-   Tacka för deltagandet i intervjun 
-   Maila mig vid frågor 
-   Kan jag maila er om något behöver kompletteras? 
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Bilaga 2: Missivbrev 

Information om intervju som behandlar lärarens syn på 
”traditionell undervisning”.  

 

Jag heter Mathilda Hugosson och är lärarstudent vid Mälardalens högskola i 
Eskilstuna och läser nu min sjätte termin där jag kommer att utföra en studie som 
ligger till grund för mitt självständiga arbete. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning där jag som lärarstudent 
kommer att utföra en undersökning i form av intervjuer med verksamma lärare i 
årskurs 1-3. Jag kommer att undersöka vilka faktorer lärare anser ligger till grund för 
att ”traditionell undervisning” i matematik är vanligt förekommande, men även hur 
din undervisning ser ut idag och hur du önskar att den såg ut. 

I denna intervjustudie kommer jag behöva 4-5 lärare som kan tänka sig att delta. 
Intervjun förväntas ta ca 1 timme och du som ställer upp på intervjun kommer att få 
tillgång till den intervjuguide jag utgår ifrån. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Självklart förhåller jag mig till de forskningsetiska principerna 
som konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, informationskravet och 
samtyckeskravet. Den insamlade data jag får i och med dessa intervjuer kommer 
endast att användas för denna uppsats och hållas i en separat fil med lösenordsskydd. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. Vid godkänt betyg tas all 
insamlad data bort. 

 

Vänliga hälsningar  

 

Mathilda Hugosson   Handledare: Daniel Brehmer 

Mhn14019@student.mdh.se  daniel.brehmer@mdh.se 

076-8880526 
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