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Hur föredrar elever att arbeta och hur tycker eleverna att de lär sig bäst 
i fråga om arbetsform, undervisningsmaterial och undervisningsmetod? 

Linda Karlsson och Emelie Heinlo 

Sammanfattning/Abstrakt 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur elever vill arbeta med matematik. Genom hela arbetet har vi 
haft barns perspektiv som utgångspunkt. Det är elevernas upplevelser och tankar formulerade i ord 
som vi genom denna uppsats vill lyfta fram. Hur vill eleverna arbeta med matematik ifråga om 
arbetsform, undervisningsmetod samt undervisningsmaterial? Eleverna som medverkat i 
undersökningen går i årskurs 3. Data samlades in genom intervjuer med eleverna där intervjumetoden 
var både kvalitativ och kvantitativ. Frågor med fasta svarsalternativ analyserades kvantitativt genom 
statistik och andra mer öppna frågor analyserades kvalitativt genom kategorisering i olika teman.  
Delar av resultaten i undersökningen är mer framträdande. Av de 26 eleverna som medverkande i 
undersökningen tycker 23 av dem att matematik är roligt. Elevernas svar på hur de föredrar att arbeta 
skiljer sig markant med svaren på hur de tycker att de lär sig bäst. Liksom tidigare forskning visar 
denna undersökning att matematikboken är det arbetsmaterial som används mest i 
matematikundervisningen. I undersökningen beskriver eleverna att läraren har en viktig roll i 
klassrummet genom sin förmåga att förklara så att alla elever upplever att de förstår. 
Matematiklärarens roll diskuteras utifrån kompetens och förmåga att tillgodose alla elevers behov. De 
olika frågeområdena jämförs eller likställs med aktuell forskning. 

Nyckelord 
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Inledning 

Vi vill i vår framtida lärarroll ha insikt i vilka arbetsformer, undervisningsmaterial och 
undervisningsmetoder som eleverna föredrar. Med arbetsform menar vi enskilt, i grupp eller i par, med 
undervisningsmetod syftar vi på interaktionen mellan lärare-elev och elev-elev i klassrummet. Med 
undervisningsmaterial menar vi matteboken, mattespel, extrauppgift/stencil, dator, 
smartboard/whiteboard, laborativt material eller eget elevexempel. Genom insikt i hur eleverna 
föredrar att arbeta kan vi planera en undervisning utifrån detta. På detta sätt tror vi oss kunna öka 
motivationen hos eleverna och därmed öka förutsättningarna att nå målen i kursplanen för matematik 
(Läroplan för grundskolan 2011).  
 
I undersökningen har vi endast intervjuat elever och inte pedagogerna, för att resultatet skulle spegla 
elevernas egna tankar och åsikter. Undersökningen är gjord ur barns perspektiv, då eleverna själva 
utgör källan till informationen (Halldén, 2003). Våra frågeställningar utgår ifrån barns perspektiv. 
Med barns perspektiv menar vi att vi kommer att utgå från elevernas tankar och upplevelser och 
synliggöra dem genom intervjuer. Vi kommer inte se till barnets perspektiv (det enskilda barnet) utan 
kommer att i det sammanställda intervjumaterialet försöka återge elevernas generella tankar och 
upplevelser.  
 
 
Skolverket (2001-2002:221) har gett ut rapporten Lusten att lära - med fokus på matematik. Rapporten 
ger en övergripande beskrivning av vad som ökar lusten att lära inom områden som arbetsformer, 
läromedel, lärarkompetens och interaktion i klassrummet. Vår studie syftar till att ta reda på mer 
konkret vad eleverna föredrar/ej föredrar att arbeta med, i form av material, arbetsformer och 
interaktion i klassrummet. 
 
Vi kommer genomgående att använda begreppet elever när vi syftar på de barn som medverkat i 
studien.  

Syfte 

Vårt syfte är att genom barns perspektiv ta reda på hur eleverna vill arbeta med matematik, när det 
gäller arbetsform, undervisningsmaterial och undervisningsmetod och hur de tycker att de lär sig bäst i 
fråga om arbetsform, undervisningsmaterial och undervisningsmetod. 

Frågeställningar  

Hur vill eleverna arbeta med matematik och hur tycker eleverna att de lär sig bäst, när det gäller 
arbetsform, undervisningsmetod och undervisningsmaterial?  
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Tidigare forskning 

I Skolverkets rapport (2001-2002:221) Lusten att lära - med fokus på matematik, har man undersökt 
vilka faktorer som påverkar lusten att lära. Rapporten är en kvalitetsgranskning genomförd av 
skolverket 2001-2002 och är baserad på information från intervjuer och observationer, relevant 
dokumentation från kommuner och skolor samt en enkätundersökning. Vi har även tagit del av 
Skolverkets rapport – Elevgrupperingar (2001)  som ger olika infallsvinklar på skolans syften, 
uppfattningar om hur elever lär och synen på matematikämnet. Rapporten innehåller resultat och 
erfarenhet från forskning där vi främst granskat delen om hur elever lär sig matematik. Enligt 
rapporten, Elevgrupperingar (2001) finns det en föreställning om att matematik är uppbyggt i en viss 
hierarkisk ordning, där matematik måste läras stegvis, ett moment bygger på ett annat. Att 
matematikboken har en stor roll i undervisningen kan enligt rapporten bero på att den följer den 
hierarkiska ordningen. I fråga om vilket material eleverna arbetar mest med så beskriver Skolverkets 
rapport (2001-2002:221) att matematikboken har en styrande roll i matematikundervisningen, Löwing 
(2004) ger också exempel på matematikbokens inflytande i sin avhandling Matematikundervisningens 
konkreta gestaltning. I den forskning vi har tagit del av synliggörs matematikbokens dominanta och 
styrande roll i undervisningen, (Johansson, 2006:23) vi har dock inte sett exempel på några konkreta 
alternativ till matteboken i fråga om material, något vår studie delvis kommer att behandla. Eftersom 
matematikboken är baserad på aktuella kurs-/läroplaner (Johansson, 2006:23) samt är uppbyggd på ett 
lättillgängligt sätt för elever och lärare kan det vara en orsak till, men även positiv sida av, 
matematikbokens frekventa användande i skolan (Skolverket, 2001). Många elever uppskattar även 
matteboken för att den snabbt visar hur långt eleven arbetat i boken och om han/hon räknat rätt 
(Skolverket, 2001-2002:221). Att i skolan använda olika arbetsformer såsom enskilt arbete eller arbete 
i olika gruppkonstellationer ökar enligt skolverkets rapport (2001-2002:221) kvaliteten på 
undervisningen. Vidare redovisar rapporten att gemensamma samtal för begreppsbildningen och det 
matematiska tänkandet också ökar kvalitén på undervisningen. 
 
I rapporten, Lusten att lära (Skolverket, 2001-2002:221), visar resultatet av studien att angående 
lärarkompetensen och interaktionen i klassrummet, behövs en varierad och flexibel undervisning för 
att möta alla elever. Läraren beskrivs i rapporten som den viktigaste faktorn för lusten att lära. Även 
Löwing (2009-2011), tar upp vikten av lärarkompetens i rapporten Tid för matematik, hon beskriver 
att lärarens matematikdidaktiska och matematiska kunskaper är avgörande för hur undervisningen 
bedrivs. 

Teori 

På grund av att begreppet kan tolkas på olika sätt är det viktigt att det i vetenskapliga sammanhang 
framgår hur den enskilde forskaren tolkar begreppet (Halldén, 2003). Johansson (2003) beskriver att 
barns perspektiv innebär att göra barns röster hörda och hon använder sig av uttrycket ”det som visar 
sig för barnet” för att beskriva barns perspektiv. Enligt Halldén (2003) innebär barns perspektiv att 
barnen själva måste ha fått lämna sitt bidrag, utgöra källan till informationen, som skall användas 
inom exempelvis forskning eller olika studier. Johansson (2003) menar att när vi, genom interaktion 
och kommunikation, försöker förstå andra människor och deras upplevelser, inte till fullo kan se och 
förstå alla delar eftersom den egna världsbilden och erfarenheterna påverkar hur vi tolkar den andres 
utsagor och handlingar.  
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Metod 

Forskningsmetod  

Vi valde att använda intervju som metod för att samla in data, vilket Lantz (2007) beskriver som det 
lättaste sättet att få insikt i hur människor uppfattar eller känner kring ett ämne. Enligt Solberg och 
Solberg (2001) är intervju den metod som lämpar sig bäst då man vill kartlägga människors 
erfarenheter, uppfattningar, tolkningar och känslor.  

Intervjumetod 

Intervjumetoden var kvalitativ, där syftet var att eleverna skulle få uttrycka sina tankar, känslor och 
erfarenheter inom den valda kontexten (Lantz, 2007; Dalen, 2007). Delar av intervjufrågorna hade 
fasta svarsalternativ, som var lika för alla respondenter (Lantz, 2007).  

Intervjufrågor 

Intervjufrågorna som användes i vår studie var strukturerade och riktat öppna (Lantz, 2007). Lantz 
(2007) beskriver att svaren i den strukturerade intervjun kan användas som utgångspunkt för 
kvantitativ analys eftersom svarsalternativen är lika för alla intervjuade. Genom strukturerade 
intervjufrågor kan vi studera de på förhand bestämda svarsalternativens inbördes relationer (Lantz, 
2007). Den riktade öppna intervjuns syfte är att ge respondentens perspektiv av verkligheten vilket ger 
data som ökar förståelsen för människors subjektiva erfarenheter (Lantz, 2007). Dalen (2007) 
beskriver att målsättningen för en mer öppen intervju är att den som intervjuas får berätta fritt utifrån 
sin världsbild. Utifrån frågeställningarna formulerade vi centrala teman med övergripande frågor som i 
sin tur stöddes av underfrågor (Dalen, 2007). Denna arbetsgång beskrivs av Dalen (2007) som ett sätt 
att arbeta fram en frågeguide (bilaga 1) något som författaren anser vara viktigt när man använder 
intervju som metod, speciellt den mer strukturerade intervjun.  

Provintervju 

Vi genomförde provintervjuer med fyra elever, något som måste göras för att testa intervjufrågorna i 
en kvalitativ intervjustudie (Dalen, 2007). Vår första tanke med provintervjuerna var att undersöka om 
eleverna uppfattade frågorna så som vi tänkt oss. Vi utgick från Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2000) som menar att det kan vara svårt att förutsäga hur en fråga uppfattas av den intervjuade, därför 
bör frågorna testas på en eller flera elever. Ytterligare en positiv aspekt med provintervjuerna är att 
man får prova på hur man agerar som intervjuare (Dalen, 2007). Efter provintervjuerna gjorde vi vissa 
korrigeringar i frågeguiden, några av frågorna formulerades om och vissa begrepp fick läggas till. Att 
formulera om de frågor som fungerade mindre bra eller att lägga till nya begrepp är något som Dalen 
(2007) beskriver som nödvändigt.  

Urval 

Vi valde att utföra vår studie i årskurs 3. Att vi valde årskurs 3 berodde på att vi ville ha elever med 
några års erfarenhet av matematik i skolan.  I skolverkets rapport (2001-2002:221), Lusten att lära, 
framgår det att elever på mellanstadiet ofta tappar intresset och motivationen för matematik, något vi 
ansåg skulle kunna påverka elevernas vilja att uttala sig om matematikämnet och även påverkat vår 
tolkning av svaren. För att få ett så representativt resultat som möjligt valde vi att intervjua lika många 
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flickor som pojkar. Vi valde att inte ta med genusperspektivet i denna studie, vilket hade varit ett 
intressant perspektiv om vi haft mer tid.  
 
Undersökningen genomfördes på fyra olika skolor. Vi ville genomföra studien på så många skolor 
som möjligt för att få ett resultat som i större mån representerar Stockholms skolor. På grund av att vi 
hade kort om tid så valde vi skolor vi tidigare haft kontakt med i form av VFU och tidigare arbete.  
 
Skola 1: åk f-6 
Antal elever i hela skolan: ca 600 
Antal elever i intervjuad klass: 20 
Område: villor/radhus/hyreshus i Stockholms förort 
 
Skola 2: åk f-6 
Antal elever i hela skolan: ca 500 
Antal elever i intervjuad klass:25 
Område: villor/radhus i Stockholms förort 
 
Skola 3: åk f-9 
Antal elever i hela skolan: ca 450 
Antal elever i intervjuad klass: 20 
Område: villor i mindre ort 
 
Skola 4: åk f-5 
Antal elever i hela skolan: ca 600 
Antal elever i intervjuad klass: 24 
Område: villor i Stockholms förort 

Undersökningspersoner 

Totala antalet elever som intervjuades var 26 st. Eleverna i undersökningen var jämnt fördelat flickor 
och pojkar.   

Procedur  

Intervjuerna genomfördes under april 2012. Vi genomförde intervjuerna på två skolor var, detta för att 
spara tid. Varje genomförd intervju tog cirka 20 minuter. Vi inledde varje intervju med att informera 
eleverna om ramarna för intervjun, upplägg och ämne för intervjun, beräknad tid för intervjun, 
anonymitet, hur intervjun skulle dokumenteras och vad materialet skulle användas till (Lantz, 2007). 
Inför intervjuerna förberedde vi eleverna genom att skicka ut ett elev/föräldrabrev (bilaga 2), genom 
att själva presentera oss i de aktuella klasserna samt genom att respektive klasslärare informerat 
eleverna om vårt  arbete. Genom att skapa en relation baserat på ett förtroende från eleverna 
underlättas intervjuarbetet betydligt (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000). Vi genomförde våra 
intervjuer i avskilda rum utan störande inslag för att eleverna skulle kunna koncentrera sig under 
intervjun. Vikten av avskildhet under intervjuer, speciellt med barn, är något som Doverborg, 
Pramling Samuelsson (2000) och Lantz (2007) alla beskriver. Vi valde att inte spela in då vi ville 
undvika störande moment under intervjun, något som även Lantz (2007) beskriver kan påverka 
intervjusituationen negativt.  



8 
 

Analys 

Vår frågeguide innehåller frågor som kan analyseras både kvalitativt och kvantitativt. Genom de 
öppna, styrda frågorna kunde vi analysera intervjumaterialet kvalitativt, genom kopplingen mellan det 
som Lantz (2007) beskriver som det globalt upplevda fenomenet och analysen vari upplevelsen av 
fenomenet består. Applicerat på vår studie innebar detta en sammanfattning av elevernas åsikter och 
tankar och en analys kring varför de upplever vissa delar av matematiken som de gör, utifrån likheter 
och olikheter i det eleverna uttrycker. Andra frågor var formulerade med på förhand givna 
svarsalternativ, denna del av intervjumaterialet samlades in och analyserades genom statistik, i form 
av tabeller. Genom den kvantitativa analysen kunde vi också analysera samband inom frågeställningen 
och även mellan olika frågeställningar (Lantz, 2007).  

Etik 

Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna och de fyra huvudkraven, informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Informationskravet: Inför intervjuerna informerades föräldrar och elever om vilken typ av frågor som 
skulle ingå intervjun.  
 
Samtyckeskravet: Föräldrar och elever fick ta ställning om de ville ingå i studien eller inte, se bilaga 2. 
 
Konfidentialitetskravet: Varken skolor eller elever som deltog i undersökningen nämns vid namn eller 
kan på annat sätt identifieras. 
 
Nyttjandekravet: All insamlad information har endast använts till denna uppsats. Materialet har inte 
använts i något annat syfte eller lämnats vidare till annan person. All data som samlades in till studien 
transkriberades. Efter avslutad studie kasserades samtligt intervjumaterial. 
 
För att eleverna ska vara anonyma har vi använt påhittade namn på de elever som citerats i texten. 

Metoddiskussion 

Intervju som metod blev ett naturligt val då barns perspektiv var utgångspunkten för hela studien.  
Det var en fördel att materialet kunde analyseras både kvalitativt och kvantitativt. Den kvantitativa 
analysen, i form av statistik, gav en bra överblick över de generella dragen i undersökningen vilket 
underlättade den kvalitativa analysen. 
 
Begreppet validitet beskrivs av Solberg och Solberg (2001) som huruvida forskaren mätt det som 
avsågs. För att öka giltigheten på vår undersökning gjorde vi två testintervjuer var. Vi tolkade sedan 
resultatet på varandras intervjuer för att se till att vi tolkade frågorna och svaren på samma sätt. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) beskriver att det är viktigt med en gemensam referensram 
när man tolkar intervjuer, det ska vara tydligt vad de olika kategorierna och frågorna står för så att 
tolkningen skulle bli densamma om någon annan utförde den.  
 
Ett sätt att mäta reliabiliteten i undersökningen är att undersökningen ska kunna upprepas under exakt 
samma förhållanden och att en utomstående ska kunna kontrollera resultaten. Backman (2002) redogör 
för detta under begreppet replikation. Vi anser att vår frågeguide är utformad så att den kan användas 
av andra för att under samma förhållanden kunna genomföra en liknande studie. Vi är medvetna om 
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att en undersökning som ska behandla människors tankar och upplevelser aldrig kan återskapas exakt, 
endast frågorna är desamma. 
 
Det finns parametrar som kan påverka elevernas svar, att eleverna har en relation till oss och därför 
vill uttrycka sig positivt om matematik då de vet att vi ska bli matematiklärare. Elevernas relation till 
läraren kan också påverka svaren, speciellt frågorna om interaktionen i klassrummet.    
 
Svårigheten med att använda barns perspektiv i en studie som denna är att intervjuerna genomförts av 
vuxna likväl som analysen och tolkningen av intervjumaterialet. Halldén (2003) problematiserar detta 
och menar, genom att barns perspektiv ofta analyseras av forskare försvinner barns perspektiv och det 
återstår endast en tolkning gjord av vuxna (Halldén 2003).  

Resultat 

Frågeområde 1. Vad eleverna tycker om matematik och vad de skulle 
vilja ändra på 

Vad eleverna tycker om matematik som skolämne 
 
Resultatet i figur 1 nedan visar att 15 av 26 elever tycker att matematik är roligt. Det var 8 elever som 
tycker att matematik är roligt men svårt, 2 elever tycker att matematik varken är tråkigt eller roligt och 
en elev tycker att matematik är tråkigt.  

 
Figur 1. 
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Eleverna förklarar varför 
 
Elever som tycker att matematik är roligt: 
De flesta av de eleverna som tycker matematik är roligt säger att det är roligt med utmaningar och att 
det är roligt att lära sig nya saker. Andra elever anser att matte är roligt för att det är något som man är 
bra på. Några av eleverna kommenterar att matte är bra att kunna även i andra sammanhang än i 
matteundervisningen. 
 
”För jag tycker det är kul att använda hjärnan.” (Elsa) 
 
”Kul, gillar att lära olika saker som man inte vet. Man använder matte mycket också till exempel när 
man handlar.” (Kalle) 
 
Elever som tycker att matematik är roligt men svårt: 
Dessa elever uttrycker att de tycker att matematik som ämne är roligt men att det ibland kan vara svårt. 
Några av dessa elever beskriver vissa delar av matematiken som svårare men deras uppfattning 
överlag är att matte är roligt. 
 
”Det är roligt för att det inte är för lätt, man får en utmaning.” (Örjan) 
 
Elever som tycker att matematik är varken eller och elever som tycker att matematik är tråkigt: 
Elever som har svarat i dessa kategorier uttrycker sig på liknande sätt. Två elever beskriver att det är 
roligt när det är lätt och flyter på, det är inte roligt när det blir för svårt. Den elev som tycker att 
matematik är tråkigt säger: ”Om man inte kan blir det tråkigt.” (Saga) 
 
Vad eleverna skulle vilja ändra på i matematikundervisningen 
 
Fyra av eleverna kommenterar arbetsområdet inom matten, att de vill arbeta mer med vissa områden 
som till exempel multiplikation och addition.  
 
Fem av eleverna önskar att det skulle vara mer grupparbeten i matematiken, mer samarbete i mindre 
grupper.  
 
Fem av eleverna vill inte ändra något som de kan komma på, de tycker att det är bra som det är.  
Sex av eleverna vill öka eller minska tiden som ägnas åt till exempel matteboken, genomgångar och 
läsuppgifter.  
 
Tre av eleverna vill ha en större utmaning inom matten.  
 
Två vill bara kunna få mer mattekunskap utan att göra något och någon vill ha längre rast. 

Sammanfattning och slutsatser 

Alla elever vi intervjuade hade en tydlig åsikt om hur de upplever matematik som ämne. Eleverna 
kunde ge konkreta exempel på varför man tyckte som man gjorde, detta oavsett om det var en positiv 
eller negativ upplevelse.  
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Eleverna beskrev att matematik är ett viktigt ämne, en kunskap som är nödvändig för dem själva i 
framtiden. Även om några av eleverna beskrev vissa områden som svåra och vårt första intryck var att 
de hade en negativ inställning, ändrades det genom elevernas beskrivningar av det positiva i att lära 
sig.  
 
De flesta av eleverna var av uppfattningen att utmaningen är det som gör matematik roligt. Eleverna 
beskriver det som att klura, använda hjärnan, tänka till och lära sig nya saker. 
 
På frågan om det fanns något som eleverna ville ändra på, hade de flesta elever svårt att till en början 
ge exempel. Efter att de fått fundera lite så gav 21 av 26 ett svar. Många önskade att öka eller minska 
på något som normalt redan ingår i undervisningen. En del elever kunde inte komma på något. Några 
gav förslag som inte hade med matematikundervisningen att göra. Vi tolkade elevsvaren som att 
eleverna normalt inte får utrymme att påverka undervisningen i matematik och att det var därför de 
hade svårt att komma med nya och relevanta förslag. 

Frågeområde 2. Elevernas tankar kring att arbeta enskilt, i par eller i 
grupp 

Hur eleverna föredrar att arbeta 
 
Resultatet i figur 2 nedan visar att det var 10 av 26 elever som föredrar att arbeta i par och 10 av 26 
elever som föredrar att arbeta i grupp. Det var 4 av 26 elever som föredrar att arbeta enskilt, 2 av 26 
elever tycker att det inte spelar någon roll. 
 

 
Figur 2. 
 
Eleverna förklarar varför 
 
Elever som föredrar att arbeta i par: 
Alla de 10 eleverna som föredrar att arbeta i par tycker att man har hjälp av varandra. Några tycker 
också att det är bra för då kommer alla till tals, man pratar inte i munnen på varandra, till skillnad mot 
när man arbetar i grupp. 
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”För många blir rörigt, i par kan man hjälpa varandra om man inte förstår.” (Saga) 
 
Elever som föredrar att arbeta i grupp: 
Så gott som alla dessa 10 elever tyckte att det var bra att alltid kunna fråga och ta hjälp av varandra. 
Några av dessa elever nämnde vikten av samarbete.  
 
”Man får hjälpas åt, man får lära känna de man jobbar med och lära sig grupparbete.” (Isak) 
 
Elever som föredrar att arbeta enskilt: 
Samtliga elever som föredrar att arbeta enskilt anser att samarbete medför något negativt som till 
exempel att någon kan kolla på en, man måste komma överens, man får inte bestämma själv. Ett par 
av dessa beskriver att det är mer lugn och ro och man blir inte störd. 
 
När eleverna tycker att de lär sig bäst 
 
Resultatet i figur 3 nedan visar att 16 av 26 elever tycker att de lär sig bäst när de arbetar enskilt. Sex 
av 26 elever tycker att de lär sig bäst när de arbetar i par, 3 av 26 elever tycker att de lär bäst i grupp 
och 1 elev anser att det inte spelar någon roll. 
 

 
Figur 3. 
 
Eleverna förklarar varför 
 
Elever som tycker att de lär sig bäst enskilt: 
De flesta som tycker att det är bäst att arbeta ensam beskriver att det är lättare att koncentrera sig och 
man blir inte störd av någon. Man kan bestämma själv och ha mer kontroll på det man gör. 
 
”Enskilt, då koncentrerar jag mig bäst.” (Saga) 
 
”Ensam, när man är två och två kan den andra ibland säga för mycket och man får inte tänka själv, det 
får man när man jobbar själv.” (Emma) 
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Elever som tycker att de lär sig bäst i par: 
Dessa 6 elever tycker att man lär av den andra och kan hjälpas åt. Bäst samarbete. 
 
Elever som tycker att de lär sig bäst i grupp: 
Dessa 3 elever uttrycker att man lär sig av varandra och hjälps åt om det är något man inte förstår. 

Sammanfattning och slutsatser 

Vi har utifrån elevernas kommentarer i materialet kunnat se att de elever som föredrar att arbeta i 
gruppkonstellationer använder sin/sina kamrater som stöd, att de kan hjälpa varandra. Endast 2 elever 
uttrycker i denna fråga att de lär sig av sin/sina kamrater. 
 
Av 26 elever föredrar 20 att arbeta i någon form av gruppkonstellation. Men på frågan om hur 
eleverna anser att de lär sig bäst svarade16 av 26 elever att de anser att de lär sig bäst när de arbetar 
enskilt (se figur 2 och 3). Det är anmärkningsvärt att dessa två uppfattningar skiljer sig så mycket åt.  

Frågeområde 3. Elevernas inställning till de olika material som de 
arbetar med 

Material som eleverna upplever att de brukar arbeta med 
 
Resultatet i figur 4 visar att 25 av 26 elever upplever att de brukar arbeta i matteboken. En av de 26 
elever upplever att de brukar arbeta med smartboard/whiteboard. 

 
Figur 4. 
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Material eleverna föredrar att arbeta med 
 
Resultatet i figur 5 visar att 12 av 26 elever föredrar att arbeta med datorn, 6 av 26 elever föredrar att 
arbeta med matteboken och 3 av 26 elever föredrar att arbeta med smartboard/whiteboard. Det var 3 av 
26 elever som föredrar att arbeta med mattespel, 1 av 26 elever hade sudoku som eget alternativ och 1 
av 26 elever föredrog en kombination av alla sätt. 

 
Figur 5 
 
Eleverna förklarar varför 
 
Elever som föredrar att arbeta med datorn: 
Som framgår av figur 5 så föredrar nästan hälften av eleverna att arbeta med datorn. Av dessa tycker 6 
elever att det är ett roligt sätt att jobba på. Tre uttrycker att de tycker att det är praktiskt för att man inte 
behöver skriva och sudda för hand. Tre elever föredrar också datorn för att de direkt ser om det är rätt 
eller fel. 
”Då får man skriva med dator och slipper skriva för hand. Det är roligare för att det är enklare, man 
behöver inte sudda utan det är bara med en knapp.” (Urban) 
 
”Man kan se sin egen förbättring genom att spela samma datorspel flera gånger och se hur långt man 
kommer.” (Britta) 
 
”Lite roligare än vanligt.”(Julia) 
 
Elever som föredrar att arbeta med matteboken: 
Tre av dessa elever beskriver att matteboken är lättillgänglig, den finns alltid att tillgå och man kan 
komma igång snabbt.  Tre elever beskriver också att de lär sig mycket och att den är lätt och rolig.  
 
”Då kan man börja direkt och hålla sitt eget tempo.” (Angela) 
 
Elever som föredrar att arbeta med mattespel: 
Två av de 3 eleverna tycker att det är bra eftersom man umgås och samarbetar.  
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”Mattespel är roliga och man jobbar med kompisar i klassen man inte alltid brukar arbeta med.” (Rut) 
 
Elever som föredrar att arbeta med smartboard/whiteboard: 
Två av dessa elever tycker att det är ett roligt sätt att arbeta på. En elev tycker att man får bra hjälp 
genom att rita hur man tänker. 
 
”För då kan man rita hur man tänker om man inte kan förklara, man kan använda bild som hjälp.” 
(Örjan) 
 
Övrigt:  
”Variation av alla är bäst. Man lär sig mer om man gör olika saker.” (Helge) 
 
Material som eleverna tycker mindre om att arbeta med 
 
Resultatet i figur 6 visar att 9 av 26 elever tycker mindre om att arbeta med smartboard/whiteboard 
och 4 av 26 elever tycker mindre om att arbeta med mattespel. Det är 4 av 26 elever som inte vet, 3 av 
26 elever som tycker mindre om att arbeta i matteboken, 3 av 26 elever som har ett eget alternativ, 
extrauppgifter/stenciler. Det var 2 av 26 elever som tycker mindre om att arbeta med datorn. 

 
Figur 6. 
 
Eleverna förklarar varför 
 
Elever som tycker att smartboard/whiteboard är mindre bra: 
Av dessa elever uttrycker 4 elever att de tycker att det är jobbigt att använda smartboarden när man 
själv ska gå fram och göra något inför resten av klassen. Två tycker att den är krånglig och tar tid.  
 
”För då tänker jag om vi ska gå fram och då kan jag föra fel.” (Sofia) 
 
Elever som tycker att mattespel är mindre bra: 
Eleverna uttrycker att de inte lär sig något samt att det kan vara krångligt och inte så roligt. 
 
”Jag brukar inte lära mig så mycket av det.” (Örjan) 
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Elever som tycker att matteboken är mindre bra: 
Eleverna upplever inte matteboken som särskilt varierande eller variationsrik samt att den är svår eller 
krånglig. 
 
”Bara matte, mycket uppgifter, krångligt.”(Rut)  
 
Elever som tycker att datorn är mindre bra: 
”Jag är mer van att skriva med penna, jag är inte så van att skriva på datorn.” (Emma) 
 
”Då kan man kolla på Internet vad svaren är” (Lasse) 
 
Övrigt 
Två av eleverna tycker inte om den typ av uppgifter som brukar finnas med i 
extrauppgifterna/stencilerna. 
 
Om, när och hur eleverna brukar använda laborativt material som stöd 
 
Elever som använder laborativt material som stöd ibland: 
Av 26 elever använder 13 laborativt material ibland. De flesta eleverna beskriver att det kan vara bra 
att ha när man ska räkna ett svårare tal, som räknehjälp. 
 
”Brukar inte ha det så ofta, men det är bra att ha, till stor hjälp. Vi använder det när vi gör en 
mattekluring.” (Lina) 
 
”Inte så ofta men ibland ritar jag en mattebild på ett annat papper.  Skulle vilja använda det mer än vi 
gör nu, det blir ju lättare då.” (Natalia) 
 
”Ibland, inte så ofta. I division, i stället för att räcka upp handen kan man göra själv med material.” 
(Angela) 
 
”Ja, ibland pengar och klossar när vi räknar i matteboken, som räknehjälp.” (Sandra) 
 
Elever som aldrig använder sig av laborativt material: 
Det var 11 av 26 elever som inte använder sig av laborativt material. Två av dessa elever som inte 
använder laborativt material motiverar det med att det är bättre utan, för det är mer praktiskt att lära sig 
huvudräkning. Tre elever upplever laborativt material som krångligt och inte till någon hjälp. 
 
”Inte så mycket, jag tycker att man lär sig bättre utan. Det är mer praktiskt att lära sig huvudräkning.” 
(Helge) 
 
”Nej, förut gjorde jag det, när jag gick i ettan, men aldrig nu.” (Otto) 
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Det material eleverna tycker att de lär sig bäst med 
 
Resultatet i figur 7 visar att 18 av 26 elever tycker att de lär sig bäst med hjälp av matteboken. Det var 
4 av 26 elever som tycker att de lär sig bäst med hjälp av smartboard/whiteboard och 2 av 26 elever 
har ett eget alternativ, den ena tycker att den lär sig bäst hemifrån och den andra tycker att den lär bäst 
genom stenciler med instruktioner. Det var 1 av 26 elever som tycker att de lär sig bäst med hjälp av 
datorn och 1 av 26 elever gav inget svar. 

 
Figur 7. 
 
Eleverna förklarar varför 
 
Elever som tycker att de lär sig bäst med hjälp av matteboken: 
Av de 18 elever som föredrar matteboken tycker 7 av eleverna att de lär sig bäst genom matteboken 
för att det är nya saker och det är mycket man lär sig. Tre av dessa elever tycker att man lär sig bra av 
matteboken för att den förklarar bra och mycket även med hjälp av bilder. Två av eleverna beskriver 
att det borde/måste vara matteboken eftersom det är den de använder mest.  
 
”Matteboken för att då lär man sig mycket, man lär sig nästan allting – alla tal.” (Kaj) 
 
”Matteboken, vanligtvis är den väldigt lätt men lär sig bäst för man lär sig nya sätt att räkna.” (Lasse) 
 
Elever som tycker att de lär sig bäst med hjälp av smartboard/whiteboard: 
En av de fyra eleverna beskriver att det är bra för att man kan använda bild som hjälp. Ett par tycker 
att det gör matten roligare. 
 
”Det gör att matte blir roligare.” (Saga) 
 
Övrigt: 
En elev tycker att stenciler med instruktioner är det bästa sättet att lära och en elev tycker att den lär 
sig mest hemifrån. 
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Sammanfattning och slutsatser 

Resultatet visar att matteboken är det material som används mest. Denna uppfattning stämmer helt 
överens med våra tidigare erfarenheter och det resultat vi förväntade oss. Likväl som i fråga 2 så 
skiljer sig resultaten över hur eleverna tycker att de lär sig bäst och vilket material de faktiskt föredrar 
att arbeta med. I figur 5 kan vi se att 12 av 26 elever har svarat att de helst arbetar med datorn, men i 
figur 7 kan vi se att 18 av 26 anser att de lär sig bäst med hjälp av matteboken.  
 
Av de elever som föredrar att arbeta med datorn tycker hälften att det är roligare och den andra halvan 
tycker att den största fördelen är att slippa skriva och sudda, det blir inte lika kladdigt och man får 
direkt reda på om man gjort rätt.  

Frågeområde 4. Elevernas tankar kring interaktion och lärande i 
klassrummet 

Hur eleverna upplever att de brukar arbeta mest i klassrummet, 
gemensam diskussion, lärargenomgång eller skriftlig instruktion 
 
Resultatet i figur 8 visar att 15 av 26 elever upplever att läraren brukar ha en genomgång och 8 av 26 
elever upplever att de brukar kombinera lärargenomgång med gemensam diskussion i klassen. Det var 
3 av 26 elever som upplever att de brukar ha en gemensam diskussion i klassen.  

 
Figur 8. 
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Det sätt eleverna föredrar 
 
Resultatet i figur 9 visar att det var 10 av 26 elever som föredrar att läraren har en genomgång och 8 av 
26 elever föredrar en kombination av lärargenomgång och gemensam diskussion. Det var 6 av 26 
elever som föredrar att ha en gemensam diskussion i klassen och 2 av 26 elever föredrar att få en 
skriftlig instruktion. 

 
Figur 9.  
 
Eleverna förklarar varför 
 
Elever som föredrar genomgång av läraren: 
Eleverna som föredrar en genomgång av läraren upplever att de får bra guidning för att lättare kunna 
förstå och komma igång med det egna arbetet.  
”Då vet man hur man ska göra och då kommer man igång.” (Kaj) 
 
Elever som föredrar gemensam diskussion och lärargenomgång:  
Av de 8 eleverna beskriver 6 att de tycker att det är bra att läraren förklarar men att det också är viktigt 
att kunna fråga varandra och läraren, man lär av varandra. Två av eleverna kommenterar vikten av att 
det är lugnt i klassrummet så att alla kan komma till tals. 
 
”Först får man en tydlig instruktion och sedan kan man fråga om det var något man inte förstod.” 
(Helge) 
 
Elever som föredrar gemensam diskussion: 
Som nämnts ovan var det 6 elever som föredrog gemensam diskussion, dessa elever tycker att det är 
bra att man kan fråga direkt för att lättare gå vidare. Två av dessa elever förklarar att någon annans 
fråga kan bidra till den egna förståelsen. 
 
”Om någon frågar så får man en tydligare förklarning som kan hjälpa en att förstå.” (Örjan) 
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Elever som föredrar skriftlig instruktion:  
Av de 2 eleverna som föredrar skriftlig instruktion upplever 1 av dem att det går fortare att komma 
igång.  
 
”För att det inte tar lika lång tid.” (Einar) 
 
Sätt som eleverna tycker mindre bra om 
 
Resultatet i figur 10 visar att hela 19 av 26 elever tycker mindre bra om att få en skriftlig instruktion, 3 
av 26 elever tycker mindre bra om att ha en gemensam diskussion i klassen och 3 av 26 elever tycker 
mindre bra om att läraren har en genomgång. En av 26 elever har ett eget alternativ, lösa uppgifter i 
grupp, som den tycker mindre bra om och 1 av 26 elever gav inget svar. 

 
Figur 10. 
 
Eleverna förklarar varför 
 
Elever som tycker att det är mindre bra med skriftlig instruktion:  
Alla de 19 eleverna som tycker att en skriftlig instruktion är mindre bra upplever det som svårt att läsa 
och förstå instruktioner själv. Det kan finnas ord som man inte förstår eller att man missar något 
viktigt vilket gör det svårare att lösa uppgiften. 
 
”Inte lika tydlig instruktion som muntligt och man kan inte ställa frågor.” (Helge) 
 
Elever som tycker att det är mindre bra med gemensam diskussion: 
De 3 eleverna som tycker att det är mindre bra med gemensam diskussion beskriver lite olika hur de 
upplever gemensam diskussion i klassen. En elev tycker att det är jobbigt att prata högt inför klassen, 
en elev tycker att det går för långsamt att vänta på att andra ska prata och en elev tycker att man bara 
blir avbruten. 
 
”Då kommer någon absolut att avbryta en.” (Lasse) 
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Elever som tycker att det är mindre bra med genomgång av läraren: 
Eleverna som tycker att det är mindre bra med genomgång av läraren uttrycker att de vill ha möjlighet 
att fråga, då tycker de att de lär sig bättre och det blir roligare, inte bara lyssna och sitta tyst. 
 
”Man lär sig inte lika mycket om man bara sitter tyst.” (Isolde) 
 
Det sätt eleverna tycker att de lär sig bäst på 
 
Resultat i figur 11 visar att 7 av 26 elever tycker att de lär sig bäst genom en kombination av att 
läraren har en genomgång och gemensam diskussion i klassen och 6 av 26 elever tycker att de lär sig 
bäst genom en gemensam diskussion i klassen. Det var 5 av 26 elever som tycker att de lär sig bäst 
genom att läraren har en genomgång, 4 av 26 elever tycker att de lär sig bäst genom en skriftlig 
instruktion, 3 av 26 elever gav inget svar och 1 av 26 elever har ett eget alternativ, att arbeta enskilt 
och vid behov få enskild hjälp av läraren. 

 
Figur 11. 
 
Eleverna förklarar varför 
 
Elever som tycker att de lär sig bäst genom gemensam diskussion och lärargenomgång: 
Dessa 7 elever tycker att man kan lära sig bra räknestrategier av sina kompisar och läraren.  Läraren 
guidar till förståelse och eleven får bekräftat att det är rätt. 
 
”När läraren förklarar och vi får ge förslag. Jag får ge förslag och kompisarna kan lära sig av mig och 
jag får förslag av dem och läraren.” (Elsa) 
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Elever som tycker att de lär sig bäst genom gemensam diskussion: 
Dessa 6 elever anser att de lär sig bra genom andras frågor och resonemang, att det är lättare om man 
får fråga och får det förklarat för sig på en gång, det blir lättare att arbeta själv efter den gemensamma 
diskussionen. 
 
”Diskussion i grupp är bra då hör man hur andra tänker, det är det bästa” (Lina) 
 
Elever som tycker att de lär sig bäst genom lärargenomgång: 
De fem elever som tycker att de lär sig bäst genom lärargenomgång uttrycker att läraren förklarar på 
ett lätt sätt så att man förstår och att de sen vet hur man ska göra. 
 
”Läraren brukar förklara så bra hur man ska göra, bästa sättet att lösa ut talet.” (Sandra) 
 
Elever som tycker att de lär sig bäst genom skriftlig instruktion: 
Eleven upplever lugn och ro när han/hon själv får läsa instruktionen. Det är lätt att förstå en skriven 
instruktion. Man kan gå tillbaka och läsa igen. 
 
”Läser själv, det blir lugn och ro i huvudet.” (Angela) 
 

Sammanfattning och slutsatser 

I frågeguiden hade vi inte ett svarsalternativ för både lärargenomgång och gemensam diskussion men 
detta var något eleverna spontant uttryckte, de valde båda svarsalternativen. Då vi sammanställde 
materialet och såg att det var många elever som svarat på detta sätt, valde vi att presentera detta som 
ett nytt svarsalternativ i resultatet. 
I de mer öppna frågorna uttrycker sig eleverna positivt kring lärarens förmåga att kunna förklara på ett 
sätt så att de förstår. Resultatet i figur 11 visar att det är en spridning på hur eleverna uttrycker att de 
lär sig bäst. Enligt vår tolkning visar detta på vikten av att läraren kan göra matematiken begriplig och 
tillgänglig för alla elever, genom att använda många olika sätt att undervisa. Enligt resultaten i figur 8 
och 9 kan vi se att eleverna faktiskt arbetar på det sätt de föredrar.  

Diskussion 

Vårt syfte var att ta reda på hur eleverna vill arbeta med matematik, när det gäller arbetsform, 
undervisningsmaterial och undervisningsmetod. Vi har utgått från elevernas tankar och upplevelser 
och synliggjort dem genom intervjuer, genom detta har undersökningen genomförts ur barns 
perspektiv. I det sammanställda intervjumaterialet återger vi elevernas generella tankar och 
upplevelser, inte det enskilda barnets.  
  
Vår frågeställning:  
 
Hur vill eleverna arbeta med matematik och hur tycker eleverna att de lär sig bäst, när det gäller 
arbetsform, undervisningsmetod och undervisningsmaterial?  
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Genom elevernas svar på intervjufrågorna har vi fått en ganska klar bild över hur eleverna föredrar att 
arbeta och hur de tycker att de lär sig bäst, när det gäller arbetsform, undervisningsmetod och 
undervisningsmaterial. 
 
Utifrån resultatet i fråga 1, om elevernas uppfattning om matematik som skolämne, kan vi konstatera 
att eleverna till största del har en positiv inställning. Bland eleverna med positiv uppfattning har vi sett 
två övergripande förklaringar. Den ena förklaringen är att eleverna tycker att matematik är något som 
är bra att lära sig, trots att det ibland är svårt. Den andra förklaringen är att det är själva utmaningen i 
matematiken som gör den rolig. Förutom de två övergripande förklarningarna har vi även sett elever 
som har en positiv uppfattning på grund av att matematik är ett ämne som de behärskar väl. Detta tas 
också upp i Skolverkets rapport – Lusten att lära (2001-2002:221), där man beskriver att matte är 
roligt när man kan.  
 
Elevernas tankar kring att arbeta enskilt, i par eller i grupp visar att eleverna föredrar att arbeta i par 
eller i grupp men anser att de lär sig bäst när de arbetar enskilt (se figur, 2 och 3). Vi hade inte 
förväntat oss detta resultat eftersom vi trodde att eleverna skulle uttrycka att de lär sig bäst när de 
arbetar på det sätt de anser roligast. Enligt våra egna erfarenheter är det givande ur ett 
lärandeperspektiv att arbeta i grupp, vi har ofta upplevt att man genom grupparbete kan lära av 
varandra. Vi vill dock poängtera att det enskilda arbetet också är viktigt och att en variation av 
arbetsformer är att föredra vilket också beskrivs i skolverkets rapport (2001-2002:221) som menar att 
variation av arbetsformer ger en högre kvalitet på undervisningen. Vi funderar över varför eleverna 
inte uttrycker att de lär sig av varandra i gruppsammanhang, är det så att de bara inte uttrycker det 
under intervjun eller för att de faktiskt inte anser sig göra det? Vår slutsats om elevernas uppfattning 
kring arbete i par, grupp eller enskilt är att det skiljer sig radikalt mellan situationer som eleverna 
föredrar och situationer där eleverna anser att de lär sig bäst.  
 
Elevernas inställning till de olika material de arbetar med visar att eleverna tycker att de lär sig mest 
vid arbete i matteboken men att det är datorn som många föredrar att arbeta med (se figur 5 och 7). 
Att eleverna uttrycker att de lär sig mest vid arbete i matteboken, kan bero på att det arbete de gjort 
blir mer synligt, eleverna kan hela tiden se att arbetet går framåt, sida för sida, vilket också redovisas i 
Skolverkets rapport – Lusten att lära (2001-2002:221). Vid arbete med datorn tydliggörs detta inte på 
samma sätt, vilket kan vara en av orsakerna till att de inte anser att de lär sig lika mycket. Vi tror, till 
skillnad mot eleverna, att de lär sig mycket när de arbetar med datorn.  
 
Våra resultat är samstämmiga med den forskning vi tagit del av. Matematikboken är det material som 
används mest i matematikundervisningen, vilket beskrivs i (Skolverket, 2001-2002:221), Johansson 
(2006:23) och Löwing (2004) menar också att den inte bara används mest utan även styr innehåll och 
upplägg i matematikundervisningen.  
 
Elevernas tankar kring interaktion och lärande i klassrummet visar att vad eleverna anser att de brukar 
göra, föredrar att göra och hur de anser att de lär sig bäst, har liknande resultat. Vi tolkar elevernas 
svar som att lärargenomgång, gemensam diskussion och lärargenomgång med gemensam diskussion, 
alla innebär interaktion och samtal med läraren. Det gemensamma samtalet bidrar till elevernas 
matematiska begreppsbildning (Skolverket, 2001-2002:221). I vår tolkning har vi tittat på resultatet av 
dessa tre svarsalternativ/staplar sammantaget. Utifrån denna tolkning innebär det att alla 26 elever 
anser att de brukar ha en undervisningsmetod i klassrummet som innebär interaktion med läraren (se 
figur 8). Det är 24 av 26 (se figur 9) elever som föredrar en undervisningsmetod i klassrummet som 
innebär en interaktion med läraren och det är 18 av 26 (se figur 11) elever som anser att de lär sig bäst 
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genom en undervisningsmetod i klassrummet som innebär en interaktion med läraren. Resultatet ovan 
tolkar vi som att eleverna anser att läraren har en viktig roll i matematikundervisningen. Som vi nämnt 
tidigare under sammanfattningen i fråga 4 är det mycket viktigt att läraren har förmågan att kunna 
förklara på så många olika sätt, att alla elever förstår. För att läraren ska kunna ha denna förmåga 
krävs att han/hon besitter de matematiska och matematikdidaktiska kunskaper som krävs, från sin 
utbildning/vidareutbildning (Skolverket, 2009-2011). För att eleverna ska få lust att lära är det viktigt 
att läraren bedriver en varierad undervisning som tillgodoser alla elevers behov (Skolverket, 2001-
2002:221). 
I jämförelse med fråga 1, 2 och 3 är det endast i fråga 4 som eleverna uttrycker att den situation de 
föredrar stämmer överens med den situation då anser att de lär sig bäst. Intervjuerna genomfördes i 
mars, samtidigt som de nationella proven i matematik. Figur 10 visar att 19 av 26 elever tycker minst 
om att få en skriftlig instruktion. Vi har en tanke om att det kan finnas en koppling mellan elevernas 
negativa inställning till uppgifter med skriftlig instruktion och att de precis genomfört de nationella 
proven. Enligt vår erfarenhet blir många elever stressade över provsituationen och över att få en 
skriftlig instruktion som de måste förstå utan hjälp från läraren. 
 
Sammantaget under intervjun, med undantag för fråga 4, har eleverna i sina svar gjort en åtskillnad på 
lust och lärande, resultaten visar att det är skillnad mellan det eleverna föredrar och när de upplever att 
de lär sig mest.   

Diskussion utifrån praktik 

Enligt vår uppfattning kan de generella dragen i undersökningen fungera som riktlinjer för 
matematikundervisningen. Enligt svaren i våra fyra olika frågeområden kan vi se hur eleverna föredrar 
att arbeta och hur de upplever att de lär sig bäst. Som vi beskrivit tidigare i rapporten går detta inte 
alltid hand i hand, vilket innebär att läraren måste variera och anpassa undervisningen individuellt för 
alla elever i klassen. Vi är medvetna om resultatet inte speglar alla skolor exakt men tror ändå att 
huvuddragen i resultatet är applicerbart på de flesta skolor och därför skulle fungera som riktlinjer. 
 

Fortsatta undersökningsområden 

Under arbetets gång har vi upptäckt och diskuterat flera olika fortsatta forskningsområden. Detta kan 
till stor del bero på att vår frågeställning är relativt omfattande. Några av de undersökningsområden 
som vi vill lyfta fram är: 
 
Upplever eleverna att de lär sig bäst genom matteboken för att det är den som används mest och därför 
känner sig trygga med upplägget?  
 
Lär eleverna sig bäst när matematikboken får styra undervisningen? 
 
Svarar eleverna att de lär sig bäst när de arbetar enskilt på grund av att det verkligen är så de upplever 
situationen, eller är det en uppfattning som präglats av en allmän inställning om att man lär bäst i lugn 
och ro?  
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Bilaga 1: Frågeguide 

Intervjufrågor riktade till elever i årskurs 3. 
 
Övergripande ämne 
Hur upplever elever matematikundervisning? 
 
Fråga 1 
Vad tycker du om matematik som skolämne? 
1a. Kan du förklara varför? 
1b. Om du fick ändra något, vad skulle det vara då? 
 
Fråga 2 
Tycker du bäst om att arbeta enskilt (ensam), i par eller i grupp? 
2a. Kan du förklara varför? 
2b. När tycker du att du lär dig bäst? När du arbetar enskilt (ensam), i par eller i grupp?  
2c. Kan du förklara varför?            
 
Fråga 3 
Vilket material brukar ni arbeta med?  Ex. matteboken, smartboard, mattespel, dator? Eller något annat 
som du själv kan komma på. 
3a. Vilket material föredrar du att arbeta med? (Ex. matteboken, smartboard, mattespel, dator? Eller 
något annat som du själv kan komma på.) 
3b. Kan du förklara varför du tycker att det är bra? 
3c. Finns det något material som du tycker mindre om att arbeta med? (Ex. matteboken, smartboard, 
mattespel, dator? Eller något annat som du själv kan komma på.) 
3d. Kan du förklara varför du tycker att det är mindre bra? 
3e. Brukar du använda laborativt material som stöd? När då? På vilket sätt? 
3f. Med hjälp av vilket material tycker du att du lär dig bäst?  
3g. Kan du förklara varför? 
 
Fråga 4 
Hur brukar ni oftast arbeta i klassrummet? Ex. Gemensamt samtal i klassen där ni elever är med och 
frågar och diskuterar kring en uppgift eller, läraren har en genomgång vid tavlan där ni elever bara 
lyssnar eller, en uppgift delas ut där ni elever själva läser instruktioner och arbetar individuellt eller, 
kan du komma på något annat sätt som ni arbetar på? 
4a. Vilket sätt föredrar du? 
4b. Kan du förklara varför du tycker att det är bra?  
4c. Finns det något sätt som du tycker mindre bra om? Ex. Gemensamt samtal i klassen där ni elever 
är med och frågar och diskuterar kring en uppgift eller, läraren har en genomgång vid tavlan där ni 
elever bara lyssnar eller, en uppgift delas ut där ni elever själva läser instruktioner och arbetar 
individuellt eller, kan du komma på något annat sätt som ni arbetar på? 
4d. Kan du förklara varför du tycker att det är mindre bra? 
4e. På vilket sätt tycker du att du lär dig bäst?  
4f. Kan du förklara varför? 
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Bilaga 2: Föräldrabrev 

 
Stockholm den 17 april 2012 
 
 
Hej alla föräldrar och elever! 
 
Vi, Linda Karlsson och Emelie Heinlo är båda lärarstudenter på Stockholms universitet och ska under 
våren 2012 skriva ett gemensamt examensarbete.  Vi kommer genomföra intervjuer i årskurs 3 för att 
samla in material till vår uppsats. Vi skriver på barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen men vi 
har matematik som huvudämne. 
 
Vi har valt att kombinera de olika ämnena till att skriva om matematik ur barns perspektiv. Frågorna 
kommer vara formulerade för att besvara frågeställningen: Hur barn upplever matematik som ämne 
och hur de skulle föredra att arbeta inom matematik. 
 
Vi kommer att intervjua ett antal slumpmässigt valda elever, ca 8 elever per klass. Intervjuerna 
kommer att genomföras under vecka 17, 2012. Ljudupptagning kan komma att ske.   
Intervjuerna kommer att transkriberas så att varken elever eller skola kan identifieras. 
Intervjumaterialet kommer endast att användas till tidigare nämnda b-uppsats och informationen 
kommer inte att lämnas vidare. Efter att materialet har transkriberats kommer det att förstöras. 
Med detta brev ber vi Er vårdnadshavare om samtycke för att genomföra eventuell intervju med 
Ert/Era barn.  Enligt gällande forskningsetiska principer ska samtycke inhämtas från vårdnadshavare 
innan intervju av elever under 15 år.  
 
 
Vänliga hälsningar Emelie och Linda 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Elev:______________________________________________________________________________ 
 
Förälders/målsmans underskrift________________________________________________________ 
 
         Ja, mitt barn får delta i en intervju. 
 
        Nej, mitt barn får inte delta i en intervju. 
 
 
 
Lämnas till klassläraren senast fredagen den 20/4 2012.  


