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Motivational methods in mathematics – A survey about which methods and mediating tools 

that middle school pupils prefer for their own learning and motivation to mathematics 
 

Abstract 

In today's school, many pupils have anxiety towards mathematics, which negatively affects 

their performance. By increasing the pupils’ motivation, their performance is expected to do 

the same. If the pupils work with methods they feel that they can learn from, their motivation 

will increase. The purpose of the survey was to investigate, from a pupil perspective, what 

methods middle school pupils experience have a positive effect on their learning and 

motivation in math. To analyze the result the mediating tools of the sociocultural perspective 

was chosen to support the analysis of the result. The result showed that the math book, 

mathematical games and teacher-led instructions were estimated slightly better than the 

remaining methods by the pupils. There was no correlation between the methods according to 

which mediation tools that was used. The only relationship found was that most pupils of the 

sample group have used these methods, unlike some of the others. The conclusion suggests 

that a varied teaching consisting of diverse types of methods and various mediating tools 

favors the pupils’ learning and motivation but also how often a method is used. 
 

Key words: Mathematic, motivation, learning, methods, mediating tools 
 

Sammanfattning 

I dagens skola har många elever en oroskänsla inför matematik, vilket påverkar prestationerna 

negativt. Genom att öka motivationen förväntas prestationerna göra detsamma. Om elever får 

arbeta genom lektionsformer de känner att de lär sig av ökar motivationen. Syftet med denna 

enkätstudien var att ur ett elevperspektiv undersöka vilka lektionsformer som elever i 

mellanstadiet upplever att de lär sig bra av och därmed blir motiverade av. 189 elever deltog i 

studien. För att analysera resultatet valdes det sociokulturella perspektivets medierande 

redskap för att skapa ett analysverktyg. Resultatet visade att matteboken, matematiska spel 

samt lärarledd genomgång uppskattades något mer av eleverna än de resterande 

lektionsformerna. Det fanns inga samband mellan dessa vad gällde vilka medierande redskap 

som används. Enda sambandet som hittades var att många elever från urvalsgruppen använt 

dessa lektionsformer till skillnad från vissa andra. Slutsatsen antyder att en varierad 

undervisning bestående av olika lektionsformer samt olika medierande redskap gynnar 

elevernas lärande och motivation samt hur ofta en lektionsform praktiseras i klassrummet. 
 

Nyckelord: Matematik, motivation, lärande, lektionsformer, medierande redskap  
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1. Inledning 
Det är mycket i dagens samhälle som förstärker föreställningen om att matematiken är ett 

tråkigt ämne. Barn skapar delvis sin världsbild utifrån de intryck de får av sin omgivning. Om 

föräldrar, tv-program och internet framhäver matematik som ett svårt och jobbigt ämne så 

kommer barnen med största sannolikhet också tycka det redan innan de gett matematik en 

chans (Boaler, 2011). Genom en negativ inställning och lågt intresse påverkas elevernas 

motivation till matematik negativt. Problemet som förekommer i dagens skola är att många 

elever känner oro och dålig motivation inför matematik, vilket i sin tur leder till låga 

prestationer (Grevholm, 2012). Om elever känner att de får arbeta på ett sätt under 

matematiklektionerna som gynnar deras lärande förväntas de bli mer motiverade till ämnet 

(Klingberg, 2016). Även Klapp (2015) och Lundahl (2014) menar att det finns tydliga 

kopplingar mellan lärande och motivation. Om motivationen höjs förväntas även elevernas 

kunskaper på lång sikt att öka (Klapp, 2015; Lundahl, 2014).  

 

Enligt min tidigare litteraturstudie finns flera aspekter som kan påverka elevernas motivation 

positivt, en av dessa aspekter är lektionsformen. Många undersökningar visade sig dock 

undersöka flera aspekter i undervisningen samtidigt och sa sällan något om en specifik aspekt 

(Harlén, 2017). Forskningen om vilka aspekter som motiverar elever visade sig även vara 

relativt begränsad ur ett elevperspektiv, alltså hur elever själva upplever motivation eller 

lärande av till exempel specifika lektionsformer. Det kan vara svårt för en lärare att välja 

lektionsform då olika lektionsformer ger olika förutsättningar och hinder för olika individer. 

En väsentlig aspekt att väga in borde dock vara elevernas perspektiv på vilka lektionsformer 

de blir motiverade av genom känslan av att de lär sig. Lektionsformer, som till exempel 

genomgång eller arbete i matteboken, kan utifrån elevernas perspektiv variera eftersom de 

arbetas med på olika sätt i olika klassrum med olika lärare, samt om de är för att lära sig något 

nytt eller öva på en befintlig kunskap. Att svara på om en viss lektionsform upplevs 

motiverande eller inte för en majoritet av utvalda elever kan vara svårt då lektionsformen är 

tagen ur sin kontext, alltså sitt sammanhang såsom klassrumsmiljö, lärare etcetera. För att 

analysera materialet kommer därför ett analysverktyg att skapas utifrån vad det 

sociokulturella perspektivet benämner som medierande redskap för att kategorisera 

lektionsformerna som liknar varandra och därmed förena liknande lektionsformer genom en 

gemensam nämnare. Medierande redskap är redskap som används för inlärning och förståelse 

(Säljö, 2012). Syftet med att leta efter en gemensam nämnare bland lektionsformerna, genom 
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att kategorisera dem efter de medierande redskapen, är att tydliggöra om liknande 

lektionsformer upplevs som lika motiverande eller inte. Genom en elevenkät ta reda på vilka 

lektionsformer, och därmed vilka medierande redskap, elever själva upplever att de lär sig bra 

av, förväntas studien hjälpa lärare att anpassa sin undervisning för att motivera sina elever till 

matematik.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om vilka lektionsformer elever blir 

motiverade av när de ska lära sig något nytt samt öva/repetera på något de redan kan. Studien 

syftar också till att undersöka om lektionsformer som använder samma medierande redskap 

upplevs som mer motiverande än andra eller inte. För att uppfylla syftet kommer följande 

frågeställningar att besvaras: 

- Vilka lektionsformer upplever elever att de lär sig av när de ska lära sig något nytt 

respektive öva/repetera på något de redan kan? 

- Är något av de medierande redskapen vanligare än de andra bland de lektionsformer 

som elever upplever att de lär sig mest av? 

 

2. Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras först ett avsnitt i tre delar om studiens teoretiska utgångspunkt. 

Första delen beskriver översiktligt det sociokulturella perspektivets syn på lärande. Den andra 

delen beskriver de medierande redskapen och hur de kan kopplas till 

matematikundervisningen. Den tredje fokuserar på en definition av begreppet lektionsform. 

Fortsättningsvis följer ett avsnitt om tidigare forskning där motivation definieras, hur de 

hänger ihop med lärandet samt hur vissa lektionsformer kan påverkar motivationen och 

lärandet.  

 

2.1. Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie utgår från ett elevperspektiv med fokus på hur elever upplever olika 

lektionsformer. Den teoretiska utgångspunkten har två syften, det ena är att beskriva 

begreppet lektionsform utifrån det sociokulturella perspektivets syn på lärande och sociala 

konstruktioner. Det andra syftet är att analysera resultatet utifrån de medierande redskapen. 

Anledningen till att det sociokulturella perspektivet ses som en lämplig utgångspunkt är att de 

medierande redskapen som beskrivs i den benämnda traditionen kan ses som grundstenar 
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inom alla lektionsformer och därför sätta lektionsformer tagna ur sin kontext i ett större 

sammanhang. Nedan kommer först en redogörelse för hur det sociokulturella perspektivet ser 

på lärande följt av en beskrivning av de olika medierande redskapen. Sista delen fokuserar på 

lektionform som begrepp. 

 

2.1.1. Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet förknippas ofta med Lev Semenovich Vygotskij som 

tillsammans med Luria och Leontiev anses som grundare till traditionen (Säljö, 2014). Det 

sociokulturella perspektivet utvecklades delvis utifrån en tanke om att reflexer och betingning 

inte förklarade vad Vygotskij kallade för ”högre psykologiska förmågor”, alltså språk, 

avancerad problemlösning, kreativitet och skapande (Säljö, 2014). Vygotskij menade att 

lärande kan ses som en oändligt pågående process under hela våra liv. Att vi från födseln ända 

till döden lär oss genom interaktioner med vår omgivning (Säljö, 2014). Det sociokulturella 

perspektivet ser inte lärande som något som kan överföras från en person till en annan likt 

kognitivismen, dock så sker inte lärandet endast i individen själv utan genom interaktion och 

samspel med andra individer och miljön vi lever i (Säljö, 2012). Vygotskij menar att då en 

person har uppnått en viss kunskap är personen nära att fortsätta utvecklas och nå nästa nivå 

av kunskap inom ämnet. Detta fenomen kallas för den närmaste proximala utvecklingszonen 

(Zone of Proximal Development, ZPD) (Säljö, 2014). Det kan liknas med tre steg, det första 

steget står för den kunskap en individ besitter, det andra steget kan individen uppnå med hjälp 

av medierande redskap och ofta vägledning av någon annan. Det sista steget kan individen 

först nå då denne klarat av steget innan eftersom kunskapen anses som för långt ifrån den 

kunskap som individen redan har (Säljö, 2014). Den personen som vägleder eller hjälper en 

individ till nästa nivå kan liknas med en lärare. Denne ska låta personen i fråga upptäcka och 

lära sig själv, men ofta får läraren styra ”på rätt spår” och hjälpa till vid oklarheter. I början 

krävs mer stöd än när personen närmar sig att behärska den nästa nivån. Det kan liknas med 

en byggställning som stödjer personen i början men som succesivt demonteras. Detta 

fenomen kallas scaffolding och är ett begrepp som ofta används inom den sociokulturella 

traditionen (Säljö, 2014).  

 

2.1.2. Medierande redskap 

Ett vanligt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är appropriering, med det menas att 

man tar till sig en viss kunskap genom något av de medierande redskapen (Säljö, 2012). Olika 

medierande redskap bidrar till olika sociala situationer där appropriering sker. De medierande 
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redskapen är uppdelade i tre kategorier, språkliga, materiella och kulturella. Språkliga 

redskap är alla typer av språk, tecken och sätt att tänka och kommunicera på, materiella 

redskap är till exempel penna och sudd (Säljö, 2014). När en individ använder ett visst 

material eller ett språk så sätts denne i olika typer av sociala situationer som ger olika 

förutsättningar för lärande. Det tredje alternativet är en kombination av de två tidigare. Ett 

kulturellt redskap kan användas olika i olika sammanhang och definieras oftast i mötet med 

individen. Att lära genom kulturella redskap handlar alltså om hur mötet sker och hur 

appropieringen sker av individen som möter föremålet (Säljö, 2014). Ett exempel på ett 

kulturellt redskap kan vara en bok, boken innehåller bokstäver och är således ett språkligt 

redskap, men det är också ett föremål som inte nödvändigtvis behöver användas som 

tidsfördriv genom läsning. För vissa personer kan en bok till exempel vara avkoppling genom 

en stunds läsande och för andra ett bra material till att starta en eld med. Beroende på 

bakgrund ser vi människor olika på olika redskap i vår omgivning. I likhet med pragmatismen 

menar Vygotskij att teori och praktik inte är helt åtskilda då det krävs många processer och 

olika typer av kulturella redskap vid många situationer (Säljö, 2014). I en fotbollsmatch till 

exempel behöver en spelare ofta verbalt ropa och kommunicera med medspelarna genom 

språk, kontrollera sina egna rörelser och se till att vara spelbar samt hålla reda på de regler 

och bestämmelser som finns.  

 

Inom matematikundervisning används naturligtvis också de medierande redskapen för att 

möjliggöra lärande. Ett materiellt redskap kan likställas med ett föremål som ger 

förutsättningar för lärande, det kan till exempel vara konkret material såsom kuber, tärningar, 

snören, men också penna, sudd och linjal. Materiella redskap i matematik i relation till 

lektionsformer inom matematik kan vara föremål som innehåller språkliga redskap men som i 

mötet med individen i huvudsak används som ett materiellt redskap och inte ett kulturellt. Det 

kan vara till exempel en linjal eller mattebok som majoriteten av elever i årskurs 4 och uppåt 

ser som ett föremål att räkna matematik med. På linjalen finns siffror som är ett språkligt 

redskap, men eftersom det i huvudsak används som ett föremål inom matematikundervisning 

för rutinuppgifter så ses det inte i huvudsak som ett språkligt redskap. Likaså används 

matteboken i huvudsak som ett föremål för att lösa rutinuppgifter där de språkliga redskapen 

inte framträder som primära. Språkliga redskap inom matematikundervisningen är det talade 

språket, men också siffror och symboler. Utan dessa skulle matematiken inte existera. 

Lektionsformer som använder sig av språkliga redskap är lektioner där språket i huvudsak ger 

eleverna möjlighet till lärande. Kulturella redskap består av båda de tidigare redskapen. Det 
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handlar om redskap som inte automatiskt behöver uppfattas som ett redskap för just 

matematikundervisning och som dessutom innehåller delar av både materiella och språkliga 

redskap. Exempel på lektionsformer inom matematik som innehåller kulturella redskap kan 

vara lektioner där eleverna ges möjlighet till lärande genom spel och lekar.  

 

2.1.3. Lektionsform 

Synen på lärande inom det sociokulturella perspektivet förmedlar att alla lektionsformer kan 

ses som en social konstruktion. Dessa sociala konstruktioner uppstår då elever använder sig 

av något av de tre medierande redskapen för att ta till sig någon form av kunskap. De olika 

medierande redskapen ger olika förutsättningar för hur lärande kan ske och kan ses som 

grundstenar för alla lektionsformer utifrån det sociokulturella perspektivet. Alla medierande 

redskap kan dock användas och arbetas med på olika sätt, därför kan samma medierande 

redskap bidra till olika lektionsformer. Lektionsformen bestäms alltså inte alltid av vilken typ 

av medierande redskap som används. En lektionsform kan till exempel vara arbete 

individuellt eller i par/grupp samt var arbetet genomförs (plats). Detta kan ske oberoende av 

vilken typ av medierande redskap som används. Medierande redskap kan dock förknippas 

med en viss typ av lektionsform om eleverna är vana vid att arbeta på ett visst sätt då ett visst 

redskap används. Lantto och Nilsson (2006) kom, genom en kvalitativ intervjustudie ur ett 

lärarperspektiv, till exempel fram till att det vanligaste arbetssättet (lektionsformen) med hjälp 

av matteboken (medierande redskap) i svenska skolor är individuellt arbete. Även Skolverkets 

(2001–2002:221) nationella kvalitetsgranskning visar att många skolor låter elever räkna i 

matteboken på egen hand. Matteboken används således i huvudsak individuellt för att lösa 

rutinuppgifter. En lektionsform kan alltså benämnas efter ett medierande redskap som till 

exempel matteboken, om eleverna är medvetna om hur arbetsgången ser ut när de ska arbeta 

med matteboken. Lektionsform är alltså ett begrepp som kan användas på olika sätt beroende 

på sammanhanget. Dels kan det definieras som en beskrivning av hur eleverna ska arbeta med 

ett medierande redskap (individuellt/par/grupp) men också efter vilket medierande redskap 

som används (matteboken). 

 

Lektionsformen är inte endast det material som eleverna själva arbetar med under lektionen, 

utan kan även vara en genomgång, en lek, eller något annat som syftar till att eleverna 

utvecklar sina matematiska kunskaper. En lektionsform utgår ifrån ett medierande redskap 

och konstrueras av läraren för att skapa goda förutsättningar för lärande. Lektionsform som 

begrepp i denna studie kommer syfta till en social konstruktion där elever ges möjlighet att 
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använda ett medierande redskap för att ta till sig en kunskap oberoende om det är individuellt, 

parvis eller i grupp. För att kategorisera de olika lektionsformerna som undersöks kommer 

analysen av resultatet utgå ifrån vilka medierande redskap som används under respektive 

lektionsform. Lektionsformerna som studien undersöker kommer fortsättningsvis benämnas 

efter vilket medierande redskap som används då dessa är begreppen som efterfrågas i enkäten, 

mer om detta i metodavsnittet. 

 

2.2. Tidigare forskning 
Detta avsnitt kommer presentera en del forskning om motivation. Dels kommer begreppet 

motivation redogöras för men också vilken relation det har till lärande och olika 

lektionsformer.   

 

2.2.1. Motivation 

Klapp (2015) beskriver inre motivation som en inre drivkraft. Det är en motivation som är 

konstruerad av känslor som belåtenhet eller uppskattning av den egna förmågan. Till exempel 

kan träning och matlagning i sig vara motiverande och vägs inte bara upp av belöningen 

efteråt. Motsatsen är yttre motivation. Klapp (2015) förklarar yttre motivation som en typ av 

motivation som påverkas av yttre faktorer. I vardagliga sammanhang kan det handla om lönen 

eller belöningen till arbetet som utförs och inte själva arbetet. Det kan också vara enkla saker 

som generellt beröm eller andra typer av ytliga belöningar. Den typen av motivation handlar 

alltså inte om att lyckas med en uppgift för att känna belåtenhet över sin egen prestation, eller 

lycka över att göra något gott, utan endast om belöningen i slutändan. I skolsammanhang har 

både Klapp (2015) och Lundahl (2014) skrivit att den inre motivationen är att föredra för att 

öka förutsättningarna för inlärning. Yttre motivation kan likställas med betyg eller andra yttre 

belöningar för att klara uppgifter. Inre motivation handlar i detta sammanhang om lusten att 

lära och glädjen av att se sina kunskaper öka (Klapp, 2015; Lundahl, 2014), vilket även ligger 

i enlighet med läroplanens riktlinjer om att alla elever ska ges möjlighet till fortsatt lust att 

lära (Skolverket, 2011). När begreppet motivation fortsättningsvis används i denna studie så 

kommer det syfta till Klapps (2015) och Lundahls (2014) definition av inre motivation, alltså 

motivation genom en inre drivkraft. 

 

Om elever får uppfylla sina psykologiska behov så menar Deci och Ryan (2000) att det leder 

till inre motivation. Psykologiska behov är en typ av tillfredställelse istället för oro eller 

obehag över något (Deci & Ryan, 2000). Genom att till exempel låta eleverna jobba 
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självständigt och ha tillgång till hjälp i ett socialt sammanhang så uppfylls deras psykologiska 

behov, alltså tillfredställelsen att klara något, och deras motivation förväntas öka. Om 

motivationen ökar leder det, som Grevholm (2012) också menar, till högre prestationer och 

resultat (Deci & Ryan, 2000; Grevholm, 2012). Ng, Liu och Wang (2016) ser också vikten av 

att höja motivationen genom att minska oron. I deras undersökning kom de fram till att då 

läraren ger eleverna mycket ansvar och låter dem själva styra över sitt eget lärande så minskar 

oron och motivationen ökar. Arbetssättet gav också en större grad av självbehärskning samt 

högre prestationer hos eleverna (Ng et al., 2016). Oro verkar enligt forskningen vara en typ av 

motsats till motivation (Deci & Ryan, 2000; Ng et al., 2016). Om elever får arbeta på ett sätt 

som inte oroar dem utan istället ger dem möjligheter att lyckas och styra över sitt eget lärande 

förväntas deras motivation att öka.  

 

2.2.2. Lära sig bra och motivation 

Motivation som definierat begrepp i denna studie behöver inte nödvändigtvis vara den 

definitionen av begreppet som eleverna är bekanta med. Det finns exempelvis elever som kan 

tycka en viss typ av undervisning är rolig, och därmed motiverande, men det behöver inte 

nödvändigtvis betyda att eleven lär sig mer i det sammanhanget. Heinlo och Karlsson (2012) 

kom fram till i sin kvalitativa intervjustudie att elever inte automatiskt lär sig bra bara för att 

de tycker en viss undervisningsmetod (lektionsform) är ”rolig”. Klingberg (2016) menar att 

då elever ser att de lär sig så blir de motiverade. Vidare beskriver han att motivation och att 

lära sig påverkar varandra och därför är nära sammankopplade (Klingberg, 2016). Lärande, 

eller att lära sig något, kan definieras som följden av erfarenhet eller tillgodoräknad kunskap 

som kan förändra framtida handlingar hos en individ (Säljö, 2014).  

 

Klapp (2015) beskriver en teori om positiva och negativa spiraler. Författaren förklarar det 

som att en påbörjad positiv spiral bestående av positiva intryck och resultat är svår att vända 

även om en del motgångar uppstår, en påbörjad negativ spiral ger samma effekt fast åt andra 

hållet (Klapp, 2015). Om motivation är något som uppstår när eleverna känner att de lär sig 

något kan det vara svårt att motivera dem inför något som de aldrig testat. Magne (1998) 

menar att eleverna måste få känna att de lyckas och tillfredställelse av att klara av något 

(Magne, 1998). Även Jenners (2004) påstår att en svag motivation ökar om individen får 

positiva svar på sina prestationer. Om eleverna känner att de lär sig så leder det till högre 

motivation (Jenners, 2004; Klapp, 2015; Klingberg, 2016; Magne, 1998). Följden av detta blir 
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att lärandet är precis lika viktig för motivationen som motivationen är för lärandet. Motivation 

och att lära sig kommer fortsättningsvis därför betraktas som nära relaterade till varandra. 

 

2.2.3. Lektionsformens relation till motivation och lärande 

I Harlén (2017) framträder många olika aspekter som möjliga påverkansfaktorer till elevernas 

motivation till matematik. Det visade sig i litteraturstudien att material som används under 

lektioner, undervisningsmetoder såväl som vilken roll läraren tar har stor betydelse för 

motivationen (Harlén, 2017). Beroende på medierande redskap och lektionsform får eleverna 

olika förutsättningar för att öka eller bibehålla motivationen till matematik. Bergius, 

Emanuelsson, Emanuelsson och Ryding (2011) presenterar flera aspekter som viktiga vid 

matematikundervisning, en av dessa är lektionsformen. Författarna menar att olika typer av 

lektionsformer kan påverka elevers motivation olika och därmed även lärandet olika (Bergius 

et al., 2011). Det är därför väsentligt att lärare lägger stor vikt vid val av lektionsform för att 

nå önskat resultat. Det finns forskning som visar exempel på hur viss undervisning kan/skulle 

kunna leda till högre motivation. Till exempel då läraren systematiskt går igenom och 

repeterar genom en lärarledd undervisning förväntas elevernas prestationer öka (Tai, Leou 

och Hung 2015). Detta kan i sin tur leda till ökad motivation på lång sikt. Su (2016) visar med 

sin undersökning att motivationen hos eleverna påverkas av lektionsformen. Till exempel 

menar författaren att spelbaserat lärande underlättar den kognitiva belastningen och minskar 

ångesten vilket i sin tur leder till ökad motivation (Su, 2016). Cantley, Prendergast och 

Schlindwein (2017) undersöker hur problemlösning genom kommunikation i grupp kan verka 

motiverande för eleverna. Deras resultat visade på hög motivation både på grund av arbetet 

med problemlösning men också att eleverna fick genomföra det genom att kommunicera med 

varandra. Samtliga undersökningar visar att lektionsformen är av väsentlig betydelse för 

elevernas motivation och lärande i matematik.  

 

2.2.4. Varierad undervisning 

Det finns ingen forskning som visar att ett specifikt medierande redskap eller en lektionsform 

fungerar i alla lägen. Det är upp till lärare att avgöra vilken lektionsform som är lämplig för 

tillfället, vilket kan vara problematiskt då alla människor är olika och ofta lär på olika sätt. 

Bergius et al. (2011) påstår till exempel att framgångsrika lärare använder sig av en varierad 

undervisning och flera olika hjälpmedel för att skapa olika lektionsformer. Det kan också vara 

lönsamt att låta eleverna arbeta både individuellt, i smågrupper och helklass (Bergius et al., 

2011). Lundgren (2014) menar att det finns oändliga möjligheter till variation i ett klassrum 
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vad gäller lektionsformer och undervisningsmiljöer samt att undervisningen därför bör vara 

varierad för att lärande ska passa alla i så stor utsträckning som möjligt (Lundgren, 2014). I 

Harlén (2017) framkommer att det inte är självklart att något i undervisningen har väsentligt 

större betydelse för motivationen än något annat (Harlén, 2017). De lektionsformer som 

undersöktes hade oftast undersökts genom att förändra hela klassrumssituationen för eleverna, 

både genom ny miljö, ny lärare och nya metoder. Studierna undersökte dessutom elevernas 

motivation eller prestation genom för- och eftertester och inte hur de själva upplevde 

lektionsformerna. Resultatet på litteraturstudien visade att en varierad undervisning kan vara 

att föredra då det finns många olika lektionsformer och aspekter i undervisningen som kan 

gynna elevernas lärande (Harlén, 2017). Det som saknas är elevernas perspektiv på hur 

motiverande de tycker att olika lektionsformer är. Det är inte säkerställt att en varierad 

undervisning av alla tänkbara lektionsformer och medierande redskap är motiverande i 

matematik. Därför undersöker den här studien, utifrån ett elevperspektiv, hur motiverande 

några specifika lektionsformer samt de medierande redskapen är.  

 

3. Metod 
I detta avsnitt kommer processen för datainsamlingsmetod, sammanställning av resultat och 

analys av resultatet att presenteras. Först presenteras metodvalet följt av tillvägagångssättet 

för skapande och genomförande av enkäten. Som andra del kommer analysen av resultatet 

beskrivas. 

 

3.1. Enkätstudie 
För att nå syftet med studien valdes att samla in data genom enkäter. Enkäter, till skillnad från 

intervjuer, tar inte speciellt lång tid att genomföra och det är enkelt att nå ut till ett stort antal 

respondenter med hjälp av digitala verktyg (Bryman 2002). Enkäter kan ha två olika typer av 

frågor, antingen öppna eller slutna. Öppna frågor innebär att respondenten skriver egna svar 

och slutna frågor innebär att det finns förutbestämda svarsalternativ som respondenten kan 

välja mellan. Vid öppna frågor ställs större krav på det administrativa arbetet för att analysera 

svaren. Vid slutna frågor är det lättare att samla in större mängd data och sammanställa det i 

diagram. Större mängd data bestående av endast slutna frågor, vilket resulterar i mindre 

kvalitativt analysarbete, gör en enkätstudie kvantitativ (Bryman, 2002). Fördelen med att göra 

en kvantitativ studie är att studien ges större förutsättningar för att bli generaliserbar eftersom 

fler personer ofta deltar, det behöver dock inte nödvändigtvis bli så (Bryman, 2002). Bryman 
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(2002) menar att en fördel med att välja just enkät framför till exempel intervju som 

datainsamlingsmetod är att en person som blir intervjuad ibland kan vinkla sina svar framför 

intervjuaren eftersom denne vill visa en bra bild av sig själv. Vid enkäter är detta inte lika 

vanligt då det inte sitter någon och iakttar ens svar (Bryman, 2002). Nackdelen med att 

använda enkäter som metod i denna studie är att det kan leda till ett visst bortfall och/eller 

misstolkning av frågorna då respondenterna är relativt unga. Vid ung ålder kan det vara 

svårare att förbise småmissar i en enkät eller förstå självklarheter som en vuxen kan utifrån 

sina erfarenheter. Genom att i förväg räkna med ett visst bortfall och därmed göra ett större 

urval samt försöka minska misstolkningar av enkätfrågorna så förväntas denna metod vara 

lämplig för att uppfylla syftet och svara på frågeställningarna. Enkäten som studien utgår ifrån 

består endast av slutna frågor, tillsammans med ett urval på närmare tusen möjliga 

respondenter, räknas studien således som en kvantitativ enkätstudie. Det kommer dock finnas 

en del kvalitativa inslag i analysen av resultatet vilket beskrivs vidare i analysmetoden.   

 

3.1.1. Forskningsetik, replikerbarhet och tillförlitlighet 

All forskning kräver att forskaren förhåller sig till vissa forskningsetiska regler. En av dessa 

berör människors personliga information. Det är av stor vikt att ingen blir identifierad eller på 

något sätt blir berövad sin frihet eller integritet. Enligt Bryman (2002) är detta viktigt att tänka 

på så fort forskningen involverar personer utöver forskaren själv. Ett sätt att lösa 

problematiken på är att alla som deltar får vara helt anonyma. Alla som deltagit i studien är 

helt anonyma, vilket också tydligt framgått i början av enkäten (se bilaga 2). Vetenskapsrådet 

(2002) har tagit fram fyra krav för etisk forskning, dessa är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kraven är i sin tur indelade i 

vissa regler som forskare ska förhålla sig till. Information- och samtyckeskravet handlar om 

att informera respondenterna om att det exempelvis är anonymt och frivilligt, men också att 

de får avbryta utan vidare orsak. Detta är något som framgår i enkäten (se bilaga 2), vilket gör 

att eleverna helt själva får avgöra om de vill delta i studien eller inte. Konfidentialitets- och 

nyttjandekravet berör informationen som samlas in om respondenterna och hur den handskas 

med (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom denna undersökning är anonym kan ingen identifiera 

enskilda respondenter, informationen som hämtas kommer i enlighet med reglerna även bara 

användas i forsknings- och utbildningssyfte.  

 

Forskning ska vara objektiv och replikerbar, anledningen är att andra forskare ska ha 

möjlighet att replikera denna studie och komma fram till liknande resultat (Bryman, 2002). 
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Det ställer stora krav på hur väl metoden är beskriven så att en replikation är möjlig. Med 

objektiv forskning menas att forskaren som person inte ska ha någon inverkan på till exempel 

urvalet (Bryman, 2002). För att säkerställa detta har urvalet av skolor, vars elever erbjudits 

svara på enkäten, valts utifrån ett sannolikhetsurval baserat på några kriterier beträffande 

geografiskt läge, storlek, ägare etcetera. Detta beskrivs vidare under avsnitt 3.2.2. Processen 

för skapandet av enkäten samt analysen har beskrivits med noggrannhet för att studien ska 

vara replikerbar. För att öka tillförlitligheten utsågs en testgrupp för att testa enkäten innan 

den skickades ut till urvalsgrupperna, även kallat pilotstudie. I detta fall valdes en klass 4 från 

en annan kommun för att svaren och resultaten inte skulle sprida sig mellan skolorna. 

Anledningen till att en årskurs 4 valdes var för att det kan vara svårare för elever i årskurs 4 i 

jämförelse med elever i årskurs 6 att svara på enkäten då de utvecklingsmässigt inte kommit 

lika långt. För att hålla en hög tillförlitlighet ställdes även en fråga på sista sidan angående om 

enkäten uppfattades som ”svår att förstå” eller ”svår att svara på”. Anledningen är att ifall 

många uppfattar enkäten som svår eller svår att förstå så är inte resultatet speciellt tillförlitligt, 

enkäten skulle då varit tydligare formulerad för ett trovärdigare resultat. 

 

3.2. Datainsamlingsmetod 
Första valet som gjordes efter att enkäter valts som insamlingsmetod var om de skulle vara i 

pappersform eller digitala. Enkäterna valdes att göras digitala av flera anledningar. Det skulle 

först och främst gå både lättare och snabbare att sammanställa data, men också ta mindre tid 

att skicka ut via mail framför att åka runt på de utvalda skolorna och lämna/samla in 

enkäterna personligen. En annan stor anledning var även på grund av miljön, det skulle gå åt 

över 1000 pappersark för att ge alla möjlighet att svara i urvalsgruppen. Nackdelen med en 

digital enkät kan dock vara att det är svårare för deltagarna att genomföra den då det krävs ett 

digitalt verktyg samt en viss grad av vana med verktyget. Fördelarna ansågs dock som större 

än nackdelarna. Nästa steg var att välja vilket digitalt verktyg som skulle användas för att 

skapa enkäten. Slutligen valdes en sida som heter ”easyquest.com”. Det fanns många verktyg 

att välja mellan och anledningen till att denna valdes var dels för att den var kostnadsfri, men 

också för att designen tilltalade vad gällde både verktyget för att utforma enkäten samt hur 

resultaten sammanställdes.  

 

3.2.1. Utformning av enkät 

Tidigt i processen bestämdes att enkäten endast skulle bestå av slutna flervalsfrågor. 

Anledningen till detta var att slippa den kvalitativa analysen av ett par hundra svar i textform. 
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En annan anledning var att flervalsfrågorna skulle ge tillräckligt underlag för att uppfylla 

syftet och frågeställningarna och kunna dra generella slutsatser. Första steget var att komma 

fram till vilka lektionsformer som skulle undersökas. Det finns en mängd olika sätt att 

undervisa på och varianter av lektionsformer. Alla lektionsformer kunde omöjligt undersökas 

då det skulle bli alldeles för många frågor vilket skulle kunna leda till bristande intresse hos 

deltagarna och ge ett missvisande resultat (Bryman, 2002). Lektionsformer valdes utifrån 

observationer under egen tid som vikarierande lärare, från VFU-perioder, tidigare forskning 

samt det vi läst och diskuterat under tiden på lärarutbildningen. Som tidigare nämnts utgår 

alla lektionsformer ifrån något av de medierande redskapen, vilka kan arbetas med på olika 

sätt. Oftast förknippar eleverna en typ av medierande redskap med en viss lektionsform då de 

oftast arbetar med/genom dem på samma sätt. Till exempel som med matteboken som oftast 

arbetas med individuellt (Lantto & Nilsson, 2006). Av den anledningen kommer vissa av de 

valda lektionsformerna som efterfrågas i enkäten benämnas utifrån vilket specifikt 

medierande redskap som används under lektionen. 

 

De lektionsformer som först var av intresse var de som mest frekvent observerats i skolor 

samt diskuterats på universitetet. De lektioner som först lyftes fram var arbete med/genom: 

matteboken, arbetshäften/arbetsblad, problemlösning enskilt, problemlösning i par/grupp, 

konkret material, diskussioner/redovisning, spel, digitala spel, digitala program, 

utomhusmatte, lekar/rörelse och lärarledd genomgång. Lektionsformen under dessa lektioner 

kan naturligtvis skilja beroende på hur läraren väljer att lägga upp dem. Denna studie 

undersöker däremot inte detta utan endast hur motiverande eleverna upplever en lektionsform 

utifrån sina egna erfarenheter. Enkätfrågorna som formulerades under denna fas löd: ”om du 

har arbetat med matteboken, hur motiverande tyckte du att det var?”. Enda skillnaden på 

frågorna fortsättningsvis var att lektionsformen byttes ut, annars var det samma 

frågeformulering. Då det inte var säkert att alla elever i urvalsgruppen arbetat med/genom alla 

dessa lektionsformer skapades en kompletterande fråga som löd: ”om du inte har arbetat med 

matteboken, hur motiverande tycker du att det låter?”. Detta gjordes för att undersöka om 

tankar eller fördomar om en lektionsform stämde överens med vad elever som använt 

lektionsformen svarat. De kompletterande frågor placerades på samma sida i enkäten och 

frågorna om nästa lektionsform på nästkommande sida. Anledningen var för att det inte skulle 

bli för mycket text samtidigt och ge ett besvärande intryck för deltagarna med låga 

läskunskaper. Tanken var att eleverna skulle svara på den övre frågan om de använt 

lektionsformen och den undre om de inte hade använt den. Information om detta placerades i 
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början på enkäten så eleverna var medvetna om hur de skulle svara. Det gick tyvärr inte att 

låsa frågorna så de endast hade möjlighet att svara på en av frågorna utan att fortsätta. Risken 

fanns därför att eleverna svarar på båda frågorna trots att det beskrivs i början av enkäten att 

de inte ska det. För att minska risken för detta ställdes en tydlig förstafråga om eleverna läst 

all information och förstått att de endast ska svara på en fråga på varje sida, vilken de var låsta 

till att svara ”ja” på för att få fortsätta. 

 

För att svara på frågorna graderades fem svarsalternativ. Anledningen till att fem 

svarsalternativ valdes var att det bör finnas ett alternativ för de elever som inte är säkra på om 

de tycker något är ”antingen eller”. Det är lätt att svarsalternativen blir en definitionsfråga och 

tolkas subjektivt utifrån personliga erfarenheter om de inte formuleras på ett lämpligt sätt. 

Svarsalternativen blev följande: väldigt omotiverande, omotiverande, varken eller, 

motiverande och väldigt motiverande. Anledningen till att denna formulering valdes var att 

den framstod som enkel och svår att misstolka. Frågeformuleringen såväl som 

svarsalternativen ändrades dock strax därefter. ”Motiverande” kan tolkas som något ”roligt” 

av elever, vilket automatiskt inte leder till att eleverna lär sig och ökar den inre motivationen 

(Heinlo & Karlsson, 2012). Av den anledningen ändrades frågorna för att undvika att 

undersöka vilka lektionsformer eleverna endast tycker är roliga. Frågorna omformulerades till 

”om du har arbetat med matteboken, hur bra lärde du dig av det?” samt ”om du inte har 

arbetat med matteboken, hur bra tror du att du skulle lära dig av det?”. Svarsalternativen blev 

istället: väldigt dåligt, dåligt, varken bra eller dåligt, bra och väldigt bra. Då motivation 

uppstår då elever känner att lär sig så kunde enkäten fortfarande uppfylla studiens syfte 

(Jenners, 2004; Klapp, 2015; Klingberg, 2016; Magne, 1998). 

 

Vidare reflekterades över att elever kan skilja på om de lär sig någonting nytt eller om de 

repeterar något de redan kan. En lektionsform kan användas på många olika sätt men detta 

framstod som en viktig aspekt eftersom tidigare forskning visat att det kan skilja (Harlén, 

2017). Enkäten ändrades därför för att skilja på arbete med lektionsformer för att lära sig 

något nytt samt öva/repetera något eleverna redan kan. Antalet lektionsformer blev i detta 

skede dock tvungna att reduceras på grund av att enkäten inte skulle bli för lång och leda till 

bristande intresse hos deltagarna. Nackdelen var naturligtvis att inte få svar på så specifika 

lektionsformer. Fördelen med att undersöka vad eleverna föredrar för lektionsform för att lära 

sig något nytt respektive öva/repetera något ansågs dock som större än nackdelen att ha kvar 

alla lektionsformer eller sammanfoga några av dem. Några av de tidigare nämnda 
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lektionsformerna kunde sammanfogas då de nästan efterfrågade samma sak, till exempel spel 

och digitala spel samt problemlösning enskilt och i par/grupp. Det gav dock en större tolkning 

för hur lektionsformerna arbetas med, men det övervägde emellertid inte fördelarna med att 

undersöka om det skiljer sig mellan att lära sig något nytt respektive öva/repetera på en redan 

befintlig kunskap. De slutgiltiga lektionsformerna som kvarstod blev: matteboken, 

arbetshäften/arbetsblad, problemlösning, konkret material, diskussioner/redovisning, 

matematiska spel, lekar/rörelse samt lärarledd genomgång. Lektionsformerna som kvarstod 

utsågs utifrån erfarenheten från jobb, VFU, tidigare forskning samt universitetsstudier. I den 

reviderade enkäten var alla frågor dubblerade och löd exempelvis: ”om du har arbetat med 

matteboken för att lära dig NÅGOT NYTT, hur bra lärde du dig av det?” och ”om du arbetat 

med matteboken för att ÖVA/REPETERA något du redan kan, hur bra lärde du dig av det?”. 

 

Vidare följde val av placering av enkätfrågorna. Alternativen var att lägga frågorna om varje 

lektionsform efter varandra eller alla lektionsformer som handlar om att ”lära sig något nytt” 

först och sedan frågorna om ”öva/repetera något de redan kan”. Det senare alternativet valdes 

på grund av att det upplevdes som lättare att förstå. För att få fler åsikter testades enkäten på 

några studiekamrater för att undersöka placeringen av frågorna. De fyra som ställde upp 

bekräftade att det var bra som det var, dock att det skulle förtydligas i början av enkäten hur 

frågorna är utformade vilket efterföljdes. På första sidan beskrevs att enkäten var anonym och 

frivillig samt hur enkäten var uppbyggd. Deltagarna kunde bara fortsätta om de kryssade i 

”jag har läst allt och förstått att jag bara ska svara på EN fråga på varje sida”. Nästa sida 

frågade vilken årskurs de går i för tillfället. Anledningen till att denna fråga var med var för 

att se hur stor andel av de som svarat går i respektive årskurs. För att öka tillförlitligheten 

ställdes även en fråga på slutet som efterfrågade om enkäten var svår att förstå eller svår att 

svara på. Eleverna fick välja båda alternativen om de så önskade eller välja ”nej, det var inga 

problem”. 

 

För att öka tillförlitligheten ytterligare testades enkäten i en så kallad pilotgrupp. Genom en 

privat kontakt testades enkäten i en årskurs 4 (som inte ingick i urvalsgruppen) för att finna 

brister eller liknande. Läraren valde att inte hjälpa till speciellt mycket eller att svara på frågor 

för att kunna återkoppla vad som var problematiskt. Ett av problemen som påträffades var att 

det mellersta svarsalternativet ”varken bra eller dåligt” inte alltid beskrev elevernas känsla. 

Förslaget ”både bra och dåligt” valdes att ersätta det tidigare mellersta svarsalternativet. Ett 

relativt stort problem som uppkom var dock att eleverna trots förinformationen svarade på 
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både den övre och nedre frågan angående om de har arbetat med lektionsformen eller inte. 

Anledningen trodde den ansvarige läraren troligtvis var för att eleverna var så vana vid att 

svara på alla frågorna och därför glömde bort att de inte skulle det i detta fall. Läraren 

föreslog att genom att påminna eleverna vid genomförandet borde det inte vara några större 

problem. Därför valdes att behålla resterande delar av enkäten och att skicka ut den till 

skolorna i urvalsgruppen men samtidigt påvisa de brister/problem som uppkom i pilotgruppen 

(se bilaga 1.2). Dagen efter utskick av enkäten kom feedback av en skola som 

uppmärksammade att den delvis var för svår. Utifrån det registrerade resultatet syntes även att 

det var många elever som svarat på båda frågorna på varje sida precis som i pilotgruppen, 

trots att lärarna sagt att de var tydliga med att förmedla till eleverna att de inte skulle göra det. 

Istället för att låta misstaget fortgå så ändrades enkäten igen genom att ta bort frågan som 

undersökte hur eleverna tror att de skulle lära sig av en viss lektionsform. Största anledningen 

var egentligen att det är en otroligt svår fråga att svara på men också för att den äventyrade 

tillförlitligheten på resterande frågor. Nackdelarna vägde tyngre än den enda fördelen att få se 

om de som inte använt lektionsformen tyckte att den lät motiverande eller inte. När 

frågeställningen togs bort lades ett svarsalternativ till på kvarstående frågor liknande denna: 

”jag har aldrig arbetat med matteboken för att lära mig något nytt”. Eftersom det nu bara var 

en fråga per sida kunde även frågorna låsas så eleverna inte kunde välja mer än ett 

svarsalternativ och inte fortsätta till nästa sida/fråga förrän de kryssat för precis ett alternativ.   

 

Utformningen av enkäten skedde genom flertalet redigeringar och ändringar. Största 

anledningen var att enkäter är lätta att misstolka, så syftet med alla ändringar som gjordes var 

att minska risken för feltolkningar. Den slutgiltiga versionen finns bifogad som bilaga (se 

bilaga 2). 

 

3.2.2. Urval, bortfall och svarsfrekvens 

Enkätstudien är som tidigare nämnts kvantitativ. Det förutsätter ett stort antal svar och 

eftersom det är svårt att inte få något bortfall så bör urvalet vara större än de antal svar som 

behövs för att uppfylla syftet (Bryman, 2002). Ett urval kan likställas med ett stickprov som 

hjälper forskaren att behandla ett lagom stort datamaterial av populationen (Bryman, 2002). 

Syftet med undersökningen var inte att göra en totalundersökning, och inte heller att 

undersöka alla årskurser, därför begränsades studien till endast mellanstadieelever. Därefter 

bestämdes att eleverna skulle tillhöra samma kommun för att begränsa det ytterligare. Olika 

lärare och olika skolor bedriver undervisning på olika sätt så därför bestämdes att mer än en 
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skola behövde delta i undersökningen. Sex stycken skolor bestämdes innehålla de viktigaste 

variationerna mellan sig för att studien skulle få ett tillförlitligt resultat som besvarar syftet 

och frågeställningarna. De faktorer som spelade in vid val av skolor var; elevantal, 

geografiskt läge, digitaliseringsmöjligheter, kommunalägd eller friskola. Utifrån dessa 

faktorer valdes sex stycken skolor ut slumpvis, detta resulterar i ett sannolikhetsurval 

(slumpmässigt urval) vilket generellt sätt ses som representativt (Bryman, 2002). Om någon 

annan skulle göra om undersökningen och använda sig av samma urvalsteknik förväntas 

resultatet vara snarlikt resultatet i den här studien. Av de sex skolor som valdes var fyra 

stycken kommunalägda skolor och två stycken friskolor, två skolor låg utanför staden, två 

stycken i ytterområden och två stycken i stadskärnan. Tre av dessa skolor hade minst två-

parallelliga klasser och tre endast en klass per årskurs. Hälften av skolorna var utvecklade vad 

gällde digitala verktyg och den andra hälften inte lika mycket. 

 

För att vara väl förberedd kontaktades alla skolor via mail i god innan enkäten var påbörjad 

(se bilaga 1.1). Där förklarades syftet (även om det inte var det slutgiltiga) och alla sex skolor 

lovade att de skulle hjälpa till när enkäten blev färdig. När det var dags för genomförandet så 

hoppade tre av skolorna av och kunde inte längre delta. Detta var inget som hade räknats med 

och gjorde att ungefär hälften av möjliga respondenter försvann. För att öka antalet svar så 

valdes en ny skola som uppfyllde samma krav som en av dem som inte kunde delta. Gensvar 

kom från en lärare på skolan via en gemensam kontakt som kunde hjälpa till med svar från 

årskurs 6, som dessutom var årskursen med minst antal registrerade svar vid tillfället. I 

slutändan var det alltså fyra skolor som deltog i studien, tre var kommunalägda och en 

privatägd. Skillnaden mellan geografiskt läge, storlek och digitalisering fanns fortfarande 

kvar, vilket gör att replikerbarheten inte borde påverkats märkbart.  

 

Ett visst bortfall förekom också på skolorna som deltog. Inte alla lärare och klasser hade 

möjlighet att genomföra enkäten och inte minst årskurs 6:or då det i tiden låg samtidigt med 

nationella prov. Svarsfrekvensen beräknas av de elever som fick möjlighet att genomföra 

enkäten. Bortfallet av dessa kan bero på sjukdom, språkkunskaper (då enkäten endast fanns på 

svenska), datorvana (då den var digital) eller ovilja att delta (eftersom enkäten var frivillig). 

Totalt har 189 elever svarat av 250 stycken med möjlighet att delta. Svarsfrekvensen blir då 

75,6% (se bilaga 3.1). 
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3.2.3. Genomförande 

Första kontakten med skolorna i urvalsgruppen handlade om att ”locka” dem till att delta i 

studien. Detta gjordes genom att erbjuda varje skola deras enskilda svar (ej klassvis på grund 

av anonymiteten) samt den slutgiltiga versionen på studien. Efter första kontakten (se bilaga 

1.1) började utformningen av enkäten. Som beskrevs tidigare så blev första utskicket (se 

bilaga 1.2) av enkäterna inte den slutgiltiga versionen. En av skolorna uppmärksammade 

bristerna och efter revideringen av enkäten skapades ett nytt mailutskick. Detta mailutskick 

(se bilaga 1.3) blev även som en snabb påminnelse till de andra skolorna (eftersom det hade 

gått några dagar). Skolan som redan svarat godkände att göra om enkäten och de fick därför 

en ny länk då den de tidigare använt var ”förverkad” (se bilaga 1.4). Efter ungefär en vecka 

skickades ett mail som tackade för de bidrag som kommit in samt en undran om resterande 

klasser på skolorna hade möjlighet att delta (se bilaga 1.5). När slutdatum hade passerat med 

några dagar sammanställdes det insamlade materialet (skolvis) för att kunna skicka ut till 

respektive skola som lovat. Sista mailutskicket blev därför ett tackmail med respektive skolas 

resultat bifogat i diagram (se bilaga 1.6). Slutversionen på denna uppsats kommer som lovat 

också skickas ut till de skolor som deltagit.  

 

3.2.4. Bearbetning och sammanställning av data 

Svaren som kom in samlades i stapeldiagram i det digitala enkätverktyget som använts. För 

att göra det enklare, tydligare och inte minst mer hanterbart valdes att skriva in min data i ett 

annat diagramverktyg. Detta verktyg förenklade och tydliggjorde svaren genom 

stapeldiagram, cirkeldiagram men också en enkel tabell (se bilaga 3.1–3.10). När respektive 

skolas data blivit inskriven var för sig påträffades att det inte skiljde sig speciellt mycket 

mellan skolorna. Därför bestämdes att samla de fyra skolornas resultat i samma diagram för 

att lättare kunna presentera och analysera resultatet. När all data var samlad var det 

fortfarande var mycket siffror och svårt att få en helhetsuppfattning av resultatet. Utifrån alla 

enskilda diagram skapades därför ett nytt stapeldiagram där lektionsformerna visas på x-axeln 

och y-axeln visar en genomsnittlig poäng av hur väl eleverna motiveras av respektive 

lektionsform. Det ger alltså medelvärdet av elevernas svar på varje frågeställning. 

Anledningen var återigen för att enklare få en överblick av resultatet samt underlätta 

analysarbetet.  
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3.3. Analysmetod 
Som tidigare nämnts så är den teoretiska utgångspunkten för denna studie det sociokulturella 

perspektivet. Resultatet har analyserats utifrån de medierande redskapen som beskrivs av det 

sociokulturella perspektivet. Analysen är delvis till för att kategorisera resultatet av 

enkätsvaren, men också för att möjliggöra ett svar på studiens frågeställningar och syfte. För 

att göra en analys behövs ett typ av analysverktyg, verktyget används för att hjälpa till att 

koda resultatet. Med kodas menas att resultatet tolkas och bryts ned, detta görs för att kunna 

hitta samband och skapa nya förhållanden mellan beståndsdelarna (Bryman, 2002). 

Analysverktyget har skapats utifrån det sociokulturella perspektivets medierande redskap.  

 

Det finns två syften med kategoriseringen av lektionsformerna, det ena är att undersöka om 

lektionsformer som använder sig utav samma medierande redskap motiverar eleverna eller 

inte. Det andra är att sätta lektionsformerna, utdragna ur sin kontext, i relation till liknande 

lektionsformer för att undersöka om det i själva verket är de medierande redskapen som 

motiverar eleverna, eller om det är sättet de arbetas med. Denna enkätstudie är till största del 

kvantitativ men kommer som tidigare skrivits analyseras med vissa kvalitativa inslag. 

Analysen förväntas ta reda på vilka lektionsformer men också medierande redskap som 

eleverna upplever att de lär sig mest av. 

 

3.3.1. Kategorisering 

För att kunna analysera resultatet har lektionsformerna som studien undersöker delats in i 

kategorier utifrån det sociokulturella perspektivets medierande redskap. De medierande 

redskap som beskrivits är materiella, språklig och kulturella. Det faller sig naturligt att det kan 

skapas tre kategorier för analys av resultatet med hjälp av de medierande redskapen. 

Lektionsformerna kategoriserades utifrån vilken typ av medierande redskap som används 

under lektionerna med utgångspunkt i hur det vanligtvis arbetas med i skolorna. Alla 

lektionsformer som studien undersöker faller vid första anblick inte helt och hållet in under 

endast en av kategorierna utan gränserna mellan dessa är något diffusa. Det har av den 

anledningen skapats kriterier för respektive kategori för att alla lektionsformer ska tillhöra 

precis en kategori.  

 

Första kategorin har döpts till materiella redskap och involverar lektionsformerna som i 

huvudsak erbjuder lärande genom materiella föremål. Kriteriet för denna kategori blev därför: 

- Använder i huvudsak material för att ge förutsättningar för lärande. 
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Av de lektionsformer som efterfrågats i enkäten hamnade dessa i denna kategori: matteboken, 

arbetshäften eller arbetsblad samt konkret material. Matteboken kan ses som ett kulturellt 

redskap i vissa sammanhang, men i årskurs 4 och uppåt i svensk skola förknippas matteboken 

med ett redskap för att lära sig matematik av största majoriteten. Det påträffas sällan i skolan 

att någon ser matteboken som till exempel tändmaterial för att göra eld. Av denna anledning 

ses det som ett materiellt redskap för att lära sig matematik. Matteboken används även 

huvudsakligen för att lösa rutinuppgifter, vilket inte involverar någon större användning av 

språkliga redskap i sammanhanget. Arbetshäften eller arbetsblad likställs med matteboken i 

detta sammanhang. Ofta ges elever prov och läxförhör i pappersform och sällan genom 

matematikböcker. Arbetshäften och arbetsblad ses ofta som en extra övning utöver det som 

finns i matteboken. Konkret material är material som hjälper till att underlätta undervisningen 

i matematik. Det kan till exempel vara kuber, en klocka, tärningar etcetera. Ofta har lärare en 

matematiklåda eller ett skåp där dessa hjälpmedel finns. Enda gången de används är i 

samband med matematik och därför uppfattar eleverna dessa som materiella redskap för att 

lära matematik.  

 

Den andra kategorin benämns som språkliga redskap. Lektionsformer som, utöver de tecken 

och språk som finns i läromedel, använder det muntliga språket för att hjälpa till med 

förståelsen och lärandet av matematik hamnade i denna kategori. Kriteriet för 

lektionsformerna att uppfylla för att hamna under denna kategori var: 

- Använder i huvudsak det talade språket för att ge förutsättningar för lärande. 

De lektionsformer som uppfyllde detta kriterium var: matematiska diskussioner eller 

redovisningar samt lärarledd genomgång. Matematiska diskussioner eller redovisningar hade 

varit mer eller mindre en omöjlighet utan någon form av tal eller kroppsspråk. Denna 

lektionsform lägger ofta stor vikt vid hur elever formulerar sig för att kontrollera om de 

uppfattat de viktiga begrepp som är relevanta för tillfället eller inte. Matematiska diskussioner 

eller redovisningar räknas därför som ett tydligt språkligt redskap. Den andra lektionsformen, 

lärarledd genomgång, behöver liksom den föregående språket för att praktiskt fungera. En 

lärarledd genomgång handlar ofta om att läraren hjälper till att förklara eller förtydliga 

matematiska moment för att underlätta för elevernas lärande. Den huvudsakliga inlärningen 

sker genom hur eleverna uppfattar det språkliga som framförs. Dessa lektionsformer 

förutsätter att eleverna använder hörseln och inte bara tänker själva, tysta i sitt eget huvud.  
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Den sista kategorin heter kulturella redskap. Denna kategori är något knepigare då den består 

av en blandning av de två tidigare. Det gör också att lektionsformerna som hamnar här inte i 

huvudsak använder någon av de särdragna redskapen. Kriteriet för denna kategori är: 

- Använder till stor del både materiella såväl som språkliga redskap för att ge 

förutsättningar för lärande. 

I denna kategori hamnade resterande lektionsformer: problemlösning, matematiska spel samt 

lekar eller rörelse. En problemlösning kan förekomma genom text, bilder, eller materiella 

föremål. En problemlösning kräver ofta ett systematiskt tänkande i flera steg för att räkna ut 

något som inte med lätthet ses som ett uppenbart svar. Det krävs ofta avancerade 

tankeprocesser samt ofta hjälp av materiella föremål för att lösa problemet. Problemlösning 

behöver inte nödvändigtvis vara inriktad på matematik och all typ av övning inom 

problemlösning stärker hjärnans problemlösningsförmåga. För att lösa ett problem krävs 

emellertid ofta flera olika språkliga redskap, såväl som vissa materiella, därav tillfaller 

problemlösning denna kategori. Matematiska spel kan likställas med en typiskt vardaglig 

situation. Det är ett moment som kan innehålla tävling eller driv genom att ”komma vidare” i 

något. Spelet kräver flera tankeprocesser av individen såsom sina egna prestationer, ofta 

andras och samtidigt hålla koll på det som för tillfället är spelplanen eller spelplattformen. 

Denna lektionsform beskriver tydligt ett kulturellt redskap då det dels kan hjälpa elever att 

lära eller öva på matematik, samtidigt som det ofta kan vara ett rent av roande tidsfördriv. 

Lekar eller rörelse kan handla om att lära matematik genom samarbete eller någon form av 

slumpvis gissningslek. Det kan hamna ganska nära spel men skiljer sig något. Matematik 

genom rörelser kan handla om matematik utomhus där uppgiften är att finna olika 

matematiska former eller bara visa på olika mått genom olika kroppsdelar. Detta kan kräva en 

viss förändring av vardagliga föremål till att förvandlas till föremål inom ett matematiskt 

område. Det skapar en ny förståelse för ett föremål och därför ses denna lektionsform som ett 

kulturellt redskap. Som sammanfattning visas nedan en illustration för att få en överblick över 

kategorierna och dess tillhörande lektionsformer. Både de första lektionsformerna kan arbetas 

med både individuellt och i par/grupp medan den sista kräver flera elever som deltar.   
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Figur 1. Illustration av kategorierna med respektive lektionsformer. 

 

3.3.2. Genomförande av analys 

Kategorierna skapades för att kunna analysera resultatet. Analysens syfte är att utifrån 

elevernas svar på enkäten inte bara ta reda på vilken lektionsform de upplever att de lär sig 

mest av, och därmed blir motiverade av, utan även om de medierande redskapen är viktigare 

för motivationen än hur de arbetas med genom en viss lektionsform. Lektionsformerna har 

kategoriserats i kategorier utifrån de medierande redskap som det sociokulturella perspektivet 

ser som centrala för lärandet. Om lektionsformerna kopplas till medierande redskap kan 

resultatet, utifrån ett elevperspektiv, också svara på vilka medierande redskap som eleverna 

upplever att de lär sig mest av. Det krävs dock att flera av lektionsformerna inom samma 

kategori uppskattas för att det ska kunna sägas något om ett visst medierande redskap.  

 

För att sammanställa antalet svar på varje svarsalternativ för varje fråga togs ett medelvärde ut 

för varje lektionsform. Medelvärdet för att lära sig något nytt och öva/repetera skiljdes dock 

på för varje lektionsform. För att räkna ut medelvärdet skapades en typ av poäng som enhet 

för ett mått på hur väl deltagarna upplever att de lär sig av respektive lektionsform. Poängen 

kan maximalt vara 100 och minimalt 0. Poängen räknades ut genom att dela in de fem första 

svarsalternativen i fem steg utifrån en skala på 0 till 100. Det sjätte svarsalternativet räknades 

inte med för att det stod för att en respondent inte använt sig utav lektionsformen, vilket inte 

ska räknas in i medelvärdet. Värdestegen blev: 0, 25, 50, 75 och 100. 0:an står för ”väldigt 

dåligt”, alltså att eleverna lär sig väldigt dålig av lektionsformen och 100 står för ”väldigt 
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bra”, alltså att eleverna lär sig väldigt bra av lektionsformen. För varje lektionsform, samt om 

det var för att lära sig något nytt eller öva/repetera en befintlig kunskap, omvandlades 

elevernas svar till de värden som de valda svarsalternativen hade. Därefter räknades de 

sammanlagda poängen ihop för att sedan divideras med antalet deltagare som använt 

lektionsformen. Svaret blev då genomsnittet av hur bra eleverna upplever att de lär sig av en 

viss lektionsform. För att analysera resultatet utifrån de medierande redskapen efterföljde en 

liknande procedur. Medelvärdet för varje lektionsform (lära sig något nytt och öva/repetera 

var för sig) adderades med de medelvärden som föll inom samma kategori (se figur 1) 

dividerat på antalet lektionsformer inom den kategorin. Resultatet blev då medelvärdet för att 

lära sig något nytt respektive öva/repetera på en redan befintlig kunskap för det medierande 

redskap som representerar den kategorin.  

 

4. Resultat och analys 
I denna del kommer resultatet och analysen presenteras. Först kommer lektionsformerna 

presenteras var för sig och sedan analyseras utifrån kategorierna som skapats av de 

medierande redskapen.  

 

4.1. Lektionsformer 
Resultatet kommer delvis presenteras utifrån medelvärdet av elevernas svar och delvis utifrån 

hur många svar varje svarsalternativ fått. Diagrammen för varje lektionsform återfinns 

bifogade som bilagor (se bilaga 3.1–3.10). Nedan visas den tabell som skapades för att få en 

överblick av resultatet. 
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Figur 2. Illustration av medelvärdet för hur bra elever lär sig av varje lektionsform när de lär sig något nytt 

respektive övar/repeterar något de redan kan. 

 

4.1.1. Matteboken 

Medelvärdet av lektionsformerna visar tydligt att matteboken är en av de lektionsformer som 

elever upplever att det lär sig bäst av (se figur 2). Om eleverna ska lära sig något nytt kommer 

matteboken på andra plats av alla åtta lektionsformer. Om eleverna ska öva/repetera på något 

de redan kan kommer den också på andra plats. Det pekar på att matteboken är något som de 

flesta elever i studien finner lärorikt och därmed motiverande. Ser vi till hur många elever 

som svarat på respektive svarsalternativ svarade hela 48% att de lärt sig ”bra” av matteboken 

för att lära sig något nytt och 30% att de lärt sig ”väldigt bra”. För att öva/repetera skiljer det 

sig inte mycket då 47% svarat att de lärt sig ”bra” och 30% ”väldigt bra”. Ingen elev påstår att 

denne inte har använt matteboken för att lära sig något nytt och endast 5 har inte använt den 

för att öva/repetera (se bilaga 3.2). Det ger en hög svarsfrekvens till skillnad från vissa andra 

lektionsformer vilket även ger en högre tillförlitlighet av resultatet.  
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4.1.2. Arbetshäften eller arbetsblad 

Arbetshäften eller arbetsblad är inte riktigt lika populär som matteboken. Att lära sig något 

nytt genom arbetshäften eller arbetsblad har eleverna placerat på en delad fjärdeplats, men 

likväl näst sist. Lektionsformen visar ett medelvärde på 70 poäng, 75 representerar att lära sig 

”bra” och 50 ”både bra och dåligt”. Det betyder att lektionsformen ligger på övervägande del 

mot att vara en lektionsform eleverna generellt sett lär sig ”bra” av. Även för att öva/repetera 

något ligger denna lektionsform på en fjärdeplats bland de andra. Denna siffra visar dock ett 

högre medelvärde, 73 (se figur 2). Lektionsformen är också en av tre där det skiljer sig mest 

mellan att lära sig något nytt och öva/repetera, hela tre poäng. När eleverna ska lära sig något 

nytt genom arbetshäften eller arbetsblad tycker 27% att de lärt sig ”både bra och dåligt”, 51% 

att de lärt sig ”bra” och endast 17% att de lärt sig ”väldigt bra”. För att öva/repetera något de 

redan kan tycker 24% att de lärt sig ”både bra och dåligt”, 46% att de lärt sig ”bra” och 25% 

att de lärt sig ”väldigt bra” då de arbetat med arbetshäften eller arbetsblad. 2 elever har inte 

använt lektionsformen för att lära sig något nytt och 3 för att öva/repetera något de redan kan 

(se bilaga 3.3). Den siffran ger också en relativt stor tillförlitlighet av resultatet. 

 

4.1.3. Problemlösning 

Problemlösning ligger på samma placering som föregående lektionsform med ett medelvärde 

på 70 poäng när det gäller att lära sig något nytt. Även denna lektionsform är en av tre där det 

skiljer sig mest mellan att lära sig något nytt och öva/repetera något. Den här gången är 

siffran lägre än föregående, med 67 poäng placeras problemlösning näst sist i förhållande till 

de andra lektionsformerna när det handlar om att öva/repetera (se figur 2). 29% av eleverna 

tycker att arbete med problemlösning lärt dem ”både bra och dåligt” när de ska lära sig något 

nytt, 43% tycker de lärt sig ”bra” och 21% ”väldigt bra”. Här är det endast 4 stycken som inte 

har använt lektionsformen i det syftet. För att öva/repetera något de redan kan genom 

problemlösning tycker 31% att de lärt sig ”både bra och dåligt”, 42% ”bra” och endast 14% 

”väldigt bra”. På denna fråga är det däremot 12 stycken som svarat att de inte har använt 

lektionsformen för att öva/repetera en befintlig kunskap (se bilaga 3.4). I förhållande till de 

tidigare nämnda lektionsformerna ger denna något lägre tillförlitlighet vad gäller att 

öva/repetera en befintlig kunskap. 

 

4.1.4. Konkret material 

Konkret material delar en fjärdeplats när det handlar om att lära sig något nytt och en delad 

sjätteplats vad gäller öva/repetera. Det skiljer bara en poäng mellan att lära sig något nytt och 
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öva/repetera något (se figur 2). Det är bara en lektionsform som fått mer bortfall än denna. 29 

stycken (15%) påstår sig inte ha använt konkret material för att lära sig något nytt och 37 

stycken (20%) för att öva/repetera något de redan kan. Resultatet som presenterats innehåller 

klart färre antal åsikter om hur bra lektionsformen är för lärandet och motivationen gentemot 

de andra. Det leder till att resultatet för denna lektionsform inte riktigt håller samma 

tillförlitlighet vad gäller generaliserbarhet i förhållande till de andra lektionsformerna. Av de 

som använt lektionsformen tycker 25% att de lärt sig ”både bra och dåligt” för att lära sig 

något nytt, 33% att de lärt sig ”bra” och 21% ”väldigt bra”. För att öva/repetera något de 

redan kan genom konkret material tycker 21% att de lärt sig ”både bra och dåligt”, 35% ”bra” 

och 17% ”väldigt bra” (se bilaga 3.5).  

 

4.1.5. Matematiska diskussioner eller redovisningar 

Denna lektionsform visar sig ha exakt samma värden som föregående lektionsform (se figur 

2). Skillnaden är att lite fler elever har använt denna lektionsform. 16 stycken har inte använt 

den för att lära sig något nytt och 14 för att öva/repetera. 23% av de som använt 

lektionsformen för att lära sig något nytt tycker de lärt sig ”både bra och dåligt” av den, 39% 

tycker de lärt sig ”bra” och 22% ”väldigt bra”. När det handlar om att öva/repetera något 

eleverna redan kan tycker 26% att de lärt sig ”både bra och dåligt” genom att arbeta med 

matematiska diskussioner eller redovisningar, 40% att de lärt sig ”bra” och 20% ”väldigt bra” 

(se bilaga 3.6).  

 

4.1.6. Matematiska spel 

Matematiska spel är en av de tre lektionsformer med största skillnaden mellan att lära 

eleverna något nytt och öva/repetera befintlig kunskap. Att lära sig något nytt genom 

matematiska spel tycker eleverna i genomsnitt är den tredje bästa lektionsformen med ett 

medelvärde på 74 poäng. Bland lektionsformer för att öva/repetera är denna den mest 

uppskattade med hela 77 poäng (se figur 2). 77 poäng är även den högsta poängen i hela 

tabellen. Såväl för att lära sig något nytt, som att öva/repetera något eleverna redan kan, är 

denna lektionsform den med flest elever som svarat att de lärt sig ”väldigt bra” gentemot de 

andra. 38% menar att de lärt sig ”bra” av att lära sig något nytt genom matematiska spel och 

33% att de lärt sig ”väldigt bra”. För att öva/repetera något eleverna redan kan upplever 38% 

att de lärt sig ”bra” av matematiska spel och 33% att de lärt sig ”väldigt bra”. Endast 6 

stycken elever har inte använt matematiska spel för att lära sig något nytt. 9 elever har inte 
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använt lektionsformen för att öva/repetera (se bilaga 3.7). Eftersom många elever har använt 

lektionsformen är resultatet relativt tillförlitligt.   

 

4.1.7. Lekar eller rörelse 

Lekar eller rörelse är den lektionsformen med lägst genomsnittspoäng både för att lära sig 

något nytt och öva/repetera. För att lära sig något nytt har denna lektionsform endast 64 

poäng, vilket är den lägsta poängen på hela tabellen. Öva/repetera en befintlig kunskap genom 

denna lektionsform fick en poäng på 66, vilken också är den lägsta vad gäller att öva/repetera 

(se figur 2). Värt att tänka på är att dessa siffror ligger närmare 75 än 50, vilket betyder att 

den fortfarande ses som en positiv lektionsform för att eleverna ska lära sig ”bra” oavsett om 

det är något nytt eller för att öva/repetera. Antalet som inte använt lektionsformen är högre än 

för någon annan. 46 stycken (24%) har inte använt lekar eller rörelse varken för att lära sig 

något nytt eller för att öva/repetera. Eftersom många inte använt lektionsformen blir inte 

resultatet lika tillförlitligt som för de andra lektionsformerna, men det är dock 143 stycken 

som använt lektionsformen och delgett sin åsikt. 19% av dessa tycker att de lärt sig ”både bra 

och dåligt” av lektionsformen för att lära sig något nytt, 30% att de lärt sig ”bra” och 14% att 

de lärt sig ”väldigt bra”. För att öva/repetera något eleverna redan kan via denna lektionsform 

tycker 15% att de tidigare lärt sig ”både bra och dåligt”, 37% att de lärt sig ”bra” och 13% 

”väldigt bra” (se bilaga 3.8).  

 

4.1.8. Lärarledd genomgång 

För att lära sig någonting nytt har majoriteten av eleverna som svarat visat att de tycker 

lärarledd genomgång är det bästa alternativet. Denna lektionsform fick högst genomsnitt på 

hela 76 poäng när det handlade om att lära sig någonting nytt. För att öva/repetera något kom 

denna lektionsform på en tredjeplats med 74 poäng (se figur 2). För att lära sig något nytt 

upplevde 19% att de lärt sig ”både bra och dåligt” av lärarledd genomgång, 44% att de lärt sig 

”bra” och 32% ”väldigt bra”. Det var 5 elever som inte haft lektionsformen för att lära sig 

något nytt och 7 som inte haft den för att öva/repetera (se bilaga 3.9). Denna lektionsform 

visar sig vara något bättre än de andra för elevernas lärande om de ska lära sig något nytt. Det 

var dessutom många som haft lärarledd genomgång vilket ger resultatet en högre 

tillförlitlighet.  
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4.1.9. Sammanfattning 

Resultatet visar att alla lektionsformer i genomsnitt upplevs som bra för elevernas lärande och 

därmed deras motivation till ämnet. För att lära sig något nytt föredrar de flesta elever i 

studien en lärarledd genomgång som lektionsform. För att öva/repetera något eleverna redan 

kan visar resultatet att matematiska spel är den lektionsform som är eleverna lär sig mest av. 

Matteboken fick också höga genomsnittspoäng både när det gäller att lära sig något nytt och 

öva/repetera något. Gemensamt för dessa lektionsformer är att de flesta deltagarna har använt 

dem. Den lektionsformen som fått lägst genomsnittspoäng vad gäller både att lära sig något 

nytt och öva/repetera något är lekar eller rörelse. Denna lektionsform är också den som minst 

antal elever har testat. En trend som framträder är att ju fler elever som använt en 

lektionsform eller ju vanligare en lektionsform är desto mer upplever eleverna den positiv för 

deras lärande.  

 

4.2. Medierande redskap 
Nedan kommer lektionsformerna vara kategoriserade efter de kategorier som presenterats i 

analysmetoden. Syftet med denna del är att sammankoppla lektionsformerna genom vilken 

typ av medierande redskap som lektionsformen är uppbyggd av. Syftet är också att undersöka 

om något medierande redskap framträder som mer betydande för elevernas motivation än de 

andra samt om de medierande redskapen eller sättet de arbetas med verkar tilltala eleverna 

mest. Detta kommer presenteras genom att visa medelvärdet på de medierande redskapen. 

Figurerna som visas har samma siffror/poäng som i figur 2 med tillägget att sista stapeln är 

medelvärdet för lektionsformerna som ingår i respektive kategori och därmed medelvärdet för 

det specifika medierande redskapet. Grafiskt skiljer det sig mot figur 2 för att göra 

skillnaderna inom varje kategori tydligare.  
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4.2.1. Materiella redskap 

 
Figur 3. Illustration av medelvärdet för hur bra elever lär sig av lektionsformerna inom materiella redskap när 

de lär sig något nytt respektive övar/repeterar något de redan kan samt ett medelvärde på dessa. 

 

Detta redskap innehåller lektionsformer som fått både höga och låga genomsnittliga poäng. 

Denna kategori visar att det materiella redskapet inte enskilt är det som eleverna upplever att 

de lär sig av. För att öva/repetera något som eleverna redan kan visar resultatet, med en poäng 

på 73, att materiella redskap i genomsnitt är det medierande redskap som eleverna upplever 

de lär sig mest av i förhållande till de andra medierande redskapen. (se figur 3–5).  
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4.2.2. Språkliga redskap 

 
Figur 4. Illustration av medelvärdet för hur bra elever lär sig av lektionsformerna inom språkliga redskap när 

de lär sig något nytt respektive övar/repeterar något de redan kan samt ett medelvärde på dessa. 

 

Denna kategori visar också tydligt att det är en viss skillnad mellan lektionsformerna som 

använder sig utav samma typ av medierande redskap. Resultat visar dock, med 73 poäng, att 

språkliga redskap i genomsnitt är det som eleverna upplever som mest lärorikt när de ska lära 

sig någonting nytt (se figur 3–5). Skillnaden mellan de lektionsformer som ingår i denna 

kategori är att den ena förutsätter att läraren ska föra samtalet, den andra uppmanar eleverna 

till att i huvudsak föra diskussionen eller samtalet vidare. 
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4.2.3. Kulturella redskap 

 
Figur 5. Illustration av medelvärdet för hur bra elever lär sig av lektionsformerna inom kulturella redskap när 

de lär sig något nytt respektive övar/repeterar något de redan kan samt ett medelvärde på dessa. 

 

Denna kategori är den med störst variationsbredd. Tabellerna ser till synes inte ut att skilja 

lika mycket som de andra eftersom spannet skiljer, men så är inte fallet. Anledningen är att 

variationen skulle ses som betydligt större med samma spann, vilket kan bli något 

missvisande. Precis som tidigare kategorier är inte lektionsformerna inom denna kategori helt 

överens om hur väl kulturella redskap bidrar till elevernas upplevelse av att lära sig. I 

genomsnitt visar denna kategori på lägst resultat (se figur 3–5). Denna kategori innehåller 

både den lektionsformen som totalt fick högst genomsnittspoäng såväl som lägst. 

 

4.2.4. Sammanfattning 

Analysen av resultatet visar att det inte var helt entydigt vilken typ av medierande redskap 

som indirekt var det som eleverna upplever att de lär sig mest av. Det visar snarare på en 

trend om att de medierande redskapen behöver användas på rätt sätt och i rätt sammanhang 

för att eleverna ska känna att de lär sig och därmed bli motiverade. I varje kategori återfinns 

minst en lektionsform som motiverar eleverna väl. Det ska även återigen poängteras att alla 

lektionsformer och därmed även de medierande redskapen är något som eleverna upplever att 

de lär sig ”bra” av. Det är ingen lektionsform eller medierande redskap som i genomsnitt 
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ligger närmare det mellersta steget ”både bra och dåligt” än det fjärde steget ”bra”. De 

medierande redskapen verkar inte enskilt vara den aspekt som eleverna anser som viktigast 

för känslan av att lära sig och bli motiverade av eftersom de tre lektionsformer med högst 

medelvärdespoäng var fördelade mellan alla tre kategorier. 

 

De tre lektionsformer som fick högst genomsnittspoäng var matteboken, matematiska spel 

och lärarledd genomgång. Dessa tre tillhörde i sin tur varsin kategori på grund av att de utgår 

ifrån olika typer av medierande redskap. Lärarledd genomgång visade sig vara det som 

eleverna mest föredrog då det handlar om att lära sig något nytt. Lektionsformen 

kategoriserades som ett språkligt redskap och denna kategori fick också högst genomsnitt vad 

gällde att lära sig något nytt. Utifrån detta kan tydas att elever föredrar ett språkligt redskap 

när de ska lära sig något nytt om det innebär att det är läraren som i huvudsak står för 

pratandet. Matematiska spel var den lektionsform som fick högst medelvärde vad gällde 

öva/repetera. Denna lektionsform kategoriserades dock som ett kulturellt redskap, vilken inte 

fick lika högt medelvärde. Det kan emellertid sägas att eleverna i första hand föredrar ett 

kulturellt verktyg för att öva/repetera något de redan kan eftersom de föredrog matematiska 

spel mest av alla lektionsformer i denna situation. Matteboken låg som en stark tvåa både vad 

gäller att lära sig något nytt samt öva/repetera något eleverna redan kan. Matteboken 

kategoriserades som ett materiellt redskap vilket fick högst genomsnittspoäng vad gällde att 

öva/repetera. Materiella redskap kan tolkas som ett bra alternativ både för att lära sig något 

nytt samt öva/repetera då matteboken graderades högt inom båda.  

 

Analysen av resultatet tyder på att det varken är någon lektion eller medierande redskap som 

står ut som överrepresenterande högt vad gäller elevernas känsla av att lära sig. Det ter sig 

dock som att lektionsformen är en viktigare komponent för elevernas motivation än vilken typ 

av medierande redskap som används då det till synes inte fanns några större samband mellan 

de lektionsformer som rankades högst. Det enda sambandet som observerades var att de 

lektionsformer som flest elever såg som positivt för det egna lärandet var de lektionsformer 

som flest hade använt sig av eller testat. Eleverna upplever alltså att hur de arbetar med olika 

medierande redskap genom en viss typ av lektionsform är av större vikt än vilken typ av 

medierande redskap som används. Till exempel så jobbar eleverna hellre i matteboken vissa 

lektioner, genom lärarledd genomgång andra såväl som med matematiska spel. Om detta sker 

genom individuellt arbete, i eller utanför klassrummet, via digitala eller fysiska spel framgår 

inte av studien. Det visade sig att eleverna inte föredrar att enbart arbeta med till exempel 



 37 

materiella eller språkliga redskap. Vidare kan tydas att en kombination av de olika typerna av 

medierande redskap genom rätt lektionsform verkar ge goda förutsättningar för att elever ska 

känna att de lär sig och blir motiverade till ämnet. 

 

5. Diskussion 
I det här avsnittet diskuteras till en början det som resultatet visar och vilka orsaker som kan 

ligga bakom det. Resultatet kommer också delvis återkopplas med den tidigare forskningen 

och komma fram till någon form av slutsats. Vidare kommer metodval diskuteras och vad 

som kunde gjorts annorlunda. Avslutningsvis presenteras studiens betydelse för verksamheten 

samt vad nästa steg på forskningsfältet skulle kunna vara. 

 

5.1. Resultatdiskussion 
Forskningen som finns på området är inte entydig om vilken lektionsform elever anser sig lära 

sig och motiveras mest av i matematik. Anledningen kan vara så enkel som att det inte finns 

något tydligt svar på det. Det kan också bero på att det finns så många aspekter en lärare 

måste fundera över vid planering av en lektion att det ser olika ut från tillfälle till tillfälle vad 

som kan vara mest lämpligt för motivationen och lärandet. Studien har genom att fråga hur 

bra elever upplever att de lär sig av olika lektionsformer gett en ökad kunskap om vilka 

lektionsformer elever finner motiverande. Som den tidigare forskningen antyder så uppstår 

motivation då eleverna känner att de lär sig (Jenners, 2004; Klapp, 2015; Klingberg, 2016; 

Magne, 1998).  

 

Den här studien har bidragit till forskningsfältet genom att ur ett elevperspektiv undersöka 

vilka lektionsformer elever finner lärorikt och motiverande. Medelvärdet av de olika 

lektionsformerna visade att det inte skiljde speciellt mycket, alla lektionsformer visade att 

eleverna upplevde att de lärde sig bra av dem. De lektionsformer som stack ut verkade dock 

vara de som flest elever har använt sig utav. Den lektionsform som fick lägst medelvärde var 

den som minst antal elever gav sig tillkänna ha testat. En anledning till att eleverna upplever 

att de lär sig av en viss lektionsform kan mycket väl handla om bekvämlighet. Ng, Liu och 

Wang (2016) visade i sin studie att minskad oro leder till motivation. Eftersom olika 

lektionsformer ger olika förutsättningar för lärande och eleverna inte är vana vid alla 

lektionsformer kan en viss oro uppstå. Oron i sin tur leder till lägre motivation och den 

negativa spiralen är ett faktum. Redan från årskurs 1 räknar elever i matteboken och är vana 
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vid det, likaså med lärarledd genomgång, vilket till viss del kan vara en förklaring till varför 

dessa lektionsformer rankades högt av eleverna. En anledning till att matematiska spel fick 

högt medelvärde, vilket även kan involvera digitala spel, kan delvis ha med digitaliseringen 

att göra. Su (2016) kom fram till i sin undersökning att det spelbaserade lärandet lättar på den 

kognitiva belastningen. Det kan ha att göra med att det blir en mer vardagsnära situation och 

eleverna lägger inte största fokusen på prestationsångesten. Det gör att eleverna blir mer 

motiverade och i längden höjer sina prestationer utan ångesten och oron. Att lärarledd 

genomgång fick högst medelvärde vad gällde att lära något nytt kanske inte är så förvånande 

egentligen. I jämförelse med Vygotskijs syn på stöttning så ligger det väldigt nära. När en 

individ ska uppnå den närmsta proximala utvecklingszonen (ZPD) så behöver denne stöttning 

(scaffolding). I början krävs ganska mycket stöttning och vägledning men succesivt bör det 

försvinna för att individen ska kunna klara av uppgiften själv. Då en lärare har genomgång på 

ett nytt område så stöttar och vägleder denne eleverna på rätt spår så de lättare ska kunna ta 

sig an uppgiften som ligger framför dem. Det ter sig, precis som Tai et al. (2015) kommit 

fram till, att läraren har en stor betydelse för elevernas motivation. I kategorin med språkliga 

redskap fick lektionsformen där läraren tar mest plats i samtalet betydligt högre poäng än den 

där eleverna förväntas föra diskussionen. Lärarens sätt att fördela språket mellan sig själv och 

sina elever visar studien är viktig för elevernas motivation. 

 

På varje fråga i enkäten var det någon eller några elever som svarade att de lärde sig ”dåligt” 

eller ”väldigt dåligt” av aktuell lektionsform. Om det är samma elever eller olika elever som 

valt detta alternativ på flera av frågorna ger inte diagrammen något svar på eftersom enskilda 

svar inte kan urskiljas på grund av anonymiteten. Är det en och samma elev kan en logisk 

förklaring vara att denne inte känner någon som helst lust till att lära matematik och därför 

svarar ”väldigt dåligt” genomgående i enkäten. Det kan också vara olika elever som kryssat 

för svarsalternativen ”dåligt” och ”väldigt dåligt” vilket kan betyda att de helt enkelt inte 

känner någon motivation alls till dessa lektionsformer. Det är en relativt liten del som använt 

dessa svarsalternativ, vilket inte har gett någon större inverkan på resultatet. Det förhåller sig 

aldrig så att det första och sista svarsalternativet tillsammans fick flest svar, vilket bidrar till 

att medelvärdet visar en trovärdig bild av hur eleverna svarat på frågorna. Det är dock inte 

helt fastställt att medelvärdet ger en helt tydlig bild av hur verkligheten ser ut. Eftersom 

studien inte har statistiskt fastställda resultat kan variationen i medelvärdet mellan 

lektionsformerna mer eller mindre vara orsakat av en slump. Antalet respondenter och 
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översikten på diagrammen 3.2–3.9 visar dock en relativt enhetlig bild över vad elever i 

mellanstadiet inom urvalsgruppen tycker aktuella lektionsformer. 

 

Studiens utgångspunkt var att många elever känner oro inför matematik och därmed låg 

motivation till ämnet (Grevholm, 2012). Denna studie visar dock att de undersökta 

lektionsformerna är motiverande för eleverna i urvalsgruppen. En motsägelse som uppstår i 

studiens resultat är att lektionsformerna motiverar eleverna till matematik, samtidigt som 

eleverna inte känner en generell motivation till matematik (Grevholm, 2012). Detta kan som 

Boaler (2011) menar bero på många yttre faktorer som föräldrar och den allmänna 

samhällssynen på matematik (Boaler, 2011). En anledning till motsägelsen kan vara att 

lektionsformen inte enskilt kan påverka de negativa föreställningarna och den låga 

motivationen som finns till matematik. Den kan dock sägas ha en stor betydelse både enligt 

den aktuella studien samt tidigare forskning på fältet (Bergius et al., 2011; Harlén, 2017; 

Lundgren, 2014).  

 

Tidigare forskning menar att undervisningen bör vara varierad för att alla ska få största 

möjliga förutsättningar att lyckas (Bergius et al., 2011; Harlén, 2017; Lundgren, 2014). Dels 

beror det på att alla människor lär olika, men det kan också bero på att vi tar in kunskap via 

olika medierande redskap när vi varierar lektionsformerna och därmed varierar de sociala 

situationer som uppstår. Enda sambandet mellan de lektionsformer som eleverna såg som 

positivast för deras egna lärande var att flest antal elever använt dem. Orsaken till detta och 

vad det har för betydelse för resterande lektionsformer framgår inte i studien. Om alla de olika 

typerna av medierande redskap används i undervisningen ges stora förutsättningar för att alla 

ska kunna lära och motiveras av det som fungerar bäst för varje enskild individ. Denna studie 

visar att en varierande undervisning där alla de medierande redskapen används genom olika 

typer av lektionsformer gynnar majoriteten av mellanstadieelevers lärande och motivation. 

Den visar också att lektionsformer som eleverna känner sig bekväma med och som inte leder 

till oro är något som motiverar eleverna. Det bevisar dock inte att nya lektionsformer och att 

testas sig fram med nya okända metoder är dåligt. Alla lektionsformer som undersöktes var 

motiverande, det kan tydas att en lektionsform blir mer motiverande ju mer den praktiseras.  

 

5.2. Metoddiskussion 
Det finns alltid saker som skulle kunna gjorts annorlunda för att förbättra tillförlitligheten i 

studien, en del kan vara enkäten. Alla lektionsformer som handlade om att lära sig något nytt 
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placerades efter varandra och sedan ”började det om” när det handlade om att öva/repetera 

något. Även om det inte kommenterades av deltagarna så upplever jag i efterhand att det hade 

varit lättare att gå tillbaka och ändra om så samma lektionsformer låg efter varandra. 

Anledningen till att de skulle behöva ändras är om de inte först hänger med på att det skiljer 

sig när det handlar om att lära sig något nytt respektive öva/repetera något.  

 

I slutet på enkäten ställdes en fråga om enkäten var svår att svara på eller svår att förstå. Av 

alla som deltog tyckte 21% att enkäten var ”svår att förstå”, 14% tyckte den var ”svår att 

svara på” och hela 65% tyckte inte det var några problem. Första svarsalternativet säger att 

drygt en femtedel tycker enkäten var svårformulerad eller otydlig. Drygt en sjundedel tycker 

att enkäten var svår eller besvärlig att svara på, vilket kan ha att göra med den egna 

självinsikten eller att det är svårt att svara på hur bra man lär sig av en viss lektionsform. 

Nästan två tredjedelar tycker enkäten inte var några större bekymmer. Det betyder att ungefär 

två tredjedelar av resultatet är väldigt tillförlitligt. Vilken tredjedel som inte är det är dock 

omöjligt att svara på. Eftersom en tredjedel inte tyckte enkäten var problemfri kan resultatet 

ifrågasättas. Om en elev inte riktigt förstår och är medveten om vad denne svarar på så kan 

resultatet leda till stora felmarginaler. Det är inte heller säkert att lärarna svarade på frågor 

och hjälpte eleverna på det sätt som eleverna är vana vid. Därför kan även lärarna för de 

klasser som deltog ha påverkat resultatet. En anledning till att elever uppfattade enkäten som 

svår kan också vara simpla saker som ordval och elevens egna språkkunskaper som försvårar 

förståelsen. Upplevelsen av enkäten kan då vara besvärlig även om en lärare eller klasskamrat 

utrett funderingarna.  

 

En nackdel med att bara undersöka lektionsformer är att enkäten inte svarar på vilken 

påverkan läraren och lärmiljön har. Lektionsformerna blir något intetsägande när de är 

utdragna ur sin kontext och inte beskriver på vilket sätt de arbetas med. Eleverna svarar 

egentligen utifrån sina egna erfarenheter och det arbetssätt som deras lärare valt. Denna faktor 

kan spela stor roll för några av de lektionsformer som använts. Till exempel så kan 

problemlösning ske på många olika sätt. Det kan lösas enskilt, i grupp eller i helklass. Det kan 

också läggas olika sorters fokus, i vissa klassrum kan en problemlösning vara huvuduppgiften 

och målet för en lektion, i ett annat en extrauppgift för de som blir klara. Hur eleverna har 

jobbat med de olika lektionsformerna tar studien inte reda på, vilket gör att det är svårt att 

säga hur de bör jobbas med för att eleverna ska bli motiverade. De lektionsformer som 

slutligen undersöktes var dessutom färre i antal än tidigare tänkt. Om fler specifika 
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lektionsformer hade undersökts i studien skulle lektionsformerna ges större möjlighet att 

placeras närmare sin kontext. Ett annat sätt att lösa det på hade varit att lägga till en kort 

intervju med någon lärare för respektive klass för att undersöka hur de jobbar och samtidigt se 

vilka lektionsformer eleverna föredrar för att lära sig matematik i olika sammanhang.  

 

Det är inte helt självklart att elevernas metakognitiva förmåga är så pass utvecklad att deras 

svar om hur de lär sig stämmer överens med verkligheten. Det finns egentligen ingen 

anledning att tro att den inte är det men risken är dock befintlig. För att säkerställa detta skulle 

för- och eftertester med experiment och kontrollgrupp behövts för att kontrollera om eleverna 

faktiskt lär sig mer eller mindre av en viss lektionsform. Denna åtgärd skulle öka 

tillförlitligheten men det skulle även krävas att svaren jämfördes med svar från elevenkäter 

för att bibehålla studiens syfte om att få en bild av lektionsformerna utifrån elevernas 

upplevelser. Om resultatet skulle påverkas av vilken årskurs deltagarna går i har inte 

eftersökts. Det finns dock ingen anledning att tro att resultatet skulle förändras om det var mer 

fördelat mellan årskurserna bland deltagarna (se bilaga 3.1). Barn har ofta en förmåga att 

svara det som känns bäst och mest rätt för tillfället. Studiens syfte är fortfarande att undersöka 

hur väl eleverna upplever att de lär sig av olika lektionsformer vilket leder till motivation, 

vilket ingen annan dem själva svara på.  

 

Anonymiteten bidrog viss del till att statistiken av resultatet blev lidande. Eftersom 

datamaterialet som samlades in inte kunde urskilja enskilda svar gick det ej att svara på vilka 

enskilda individer som svarade vad. Detta gjorde att en ovisshet uppstod vad gällde de elever 

som svarat att de lär ”väldigt dåligt” av en lektionsform. Om det digitala verktyget hade 

kunnat urskilja individuella svar så skulle studien kunna svara på om det var någon eller några 

enskilda individer som generellt tyckte att flera lektionsformer var dålig för motivationen. Det 

skulle i detta fall dock ställas högre krav på forskningsetiken så att individen fortfarande 

förblev anonym. Om studien skulle innehålla statistiskt säkerställda resultat skulle den vara 

mer tillförlitlig samt mer generaliserbar. För att uppnå det skulle en tydligare redovisning av 

resultatet behöva presenteras. Detta genom att till exempel räkna med fler variabler och 

spridningsmått. Det hade även varit lättare att säkerställa resultaten om fler respondenter 

deltagit. Studien har inte undersökt tusentals elever i Sverige och därför går det heller inte att 

generalisera studiens resultat för alla mellanstadieelever i Sverige. Studien fick in totalt 189 

elevsvar från en och samma kommun. Detta räcker egentligen inte till att generalisera vad 

majoriteten av alla mellanstadieelever tycker i den kommunen heller. Resultatet kan användas 
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för att ge en fingervisning för vad mellanstadieelever, åtminstone, i denna kommun tycker. 

Eftersom urvalet var delvis slumpmässigt så förväntas inte någon större skillnad i resultat om 

undersökningen skulle göras om med andra skolor. Det ges heller ingen anledning att tro att 

det skulle se ut på något annat sätt i en liknande kommun. Om resultatet skulle skilja markant 

mellan olika kommuner i Sverige på grund av olika förutsättningar finns inget underlag för. 

För att kontrollera detta krävs en liknande storskalig undersökning med ett urval av flera olika 

skolor från olika kommuner i Sverige.   

 

Likväl som eleverna blir motiverade av att känna att de lär sig så lär de sig då de är 

motiverade. Eftersom både motivation och känslan av att lära sig påverkar och påverkas av 

den andra så borde svaren av de tillfrågade inte skilja oavsett vilket av dem som enkäten 

efterfrågar. Om detta är helt korrekt har dock tidigare inte undersökts. Som tidigare nämnts 

kan det vara problematiskt att tillfråga elever om vad som motiverar dem då det kan tolkas 

som ”något roligt”. Det skulle däremot kunna vara av intresse att göra samma undersökning 

men fråga eleverna vad som motiverar dem och undersöka om det finns några skillnader i det 

resultatet mot resultatet som presenterats här. Om det skulle visa på stora skillnader borde 

trovärdigheten på antingen en av studierna eller båda studierna ifrågasättas.  

 

5.3. Betydelse för verksamheten 
Studiens resultat ger större förutsättningar för lärare att välja en passande lektionsform för att 

eleverna på lång sikt ska känna sig motiverade. Det är många aspekter som spelar in på 

motivation och detta kan förhoppningsvis hjälpa en del lärare i sina val av lektionsform. 

Genom att arbeta med lektionsformer som matematiska spel, lärarledd genomgång och 

matteboken så känner eleverna mindre oro och högre motivation till matematik. Studien visar 

dock att lektionsformer som normaliseras i klassrummet och används ofta leder till att oron 

försvinner och motivationen ökar. I slutändan är det läraren som har det största ansvaret för 

att öka elevernas motivation. Om fler elever fortsättningsvis kan känna motivation till 

matematik och vi tillsammans kan vända trenden om att matematik är ett svårt och tråkigt 

ämne så skulle det göra gott för hela skolverksamheten. Det är brist på matematiklärare idag 

och skulle ämnet ses som roligare och mer motiverande kanske fler väjer att utbilda sig och 

undervisa i det. Förhoppningsvis kan denna studie hjälpa verksamheten och samhället att gå i 

rätt riktning.  
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5.4. Fortsatt forskning 
För att komplettera forskningsområdet ytterligare skulle en storskalig undersökning vara 

relevant. Det skulle också vara intressant och se hur eleverna skulle göra om de fick välja 

mellan en eller flera lektionsformer för olika lärandemål. I en sådan studie skulle det bli 

väldigt tydligt vilka lektionsformer som eleverna föredrar mest. Vi kvarstår dock vid 

problemet att lektionsformerna är tagna ur sitt sammanhang. För att undvika detta skulle en 

kvalitativ intervjustudie med elever från olika skolor och klasser vara av intresse. För att göra 

en storskalig studie av detta slag krävs det dock mycket resurser och tid. Inte minst också 

skolor som har möjlighet att ställa upp. Att undersöka subjektiva åsikter, tankar och mönster 

kommer aldrig ge något tydligt och enkelt svar. Eftersom samhället och olika kulturer 

utvecklas så kommer också många resultat på frågeställningar inom detta område också 

utvecklas och förändras till viss del. Vi är trots allt en art av ständig förändring.   
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7. Bilagor 
Bilaga 1. 

1.1. Första kontakten 
Hej! 
 
Jag heter Mattias Harlén och studerar i nuläget sista terminen på grundlärarprogrammet med inriktning mot åk 4-6 
på Örebro Universitet. Jag börjar från och med vecka 13 ett självständigt arbete på avancerad nivå i matematik. 
Jag har noggrant valt ut 6 stycken skolor i ******* kommun vars klasser jag väldigt gärna vill undersöka. Er skola 
är en av dom! 
 
Jag kommer göra en kvantitativ enkätstudie och behöver därför många enkätsvar. Undersökningens syfte är att ta 
reda på vad i undervisningen som motiverar eleverna till ämnet matematik. Enkäten är i dagsläget inte 
färdigställd men förväntas ha ungefär 10-15 kryssfrågor och ta 3-5 minuter att besvara/elev. Enkäten är digital 
och väldigt enkel att besvara genom en länkadress utan inloggning och dessutom helt anonym.  
 
Jag har möjlighet att vara med om ni vill men ni kan naturligtvis låta eleverna svara på enkäten utan min närvaro 
då den ska vara så pass enkelt utformad. Det som behövs är någon form av digitalt verktyg uppkopplat till nätverk 
för att besvara enkäten, t.ex. mobil, iPad eller dator. Undersökningen är riktad till elever i åk 4-6 och jag vill gärna 
ha svar från så många elever som möjligt på er skola i dessa klasser. 
 
Jag kommer inte att precisera vilka skolor jag undersökt i studien men som tack kommer ni naturligtvis få ta del av 
hela studien. Jag kommer dessutom låta varje skola få en egen länkadress så jag kan skicka resultatet på vad 
endast era elever svarat till er.  
 
Lämpligen vill jag få in svar under vecka 13-15, så fort enkäten är färdigställd egentligen. Har ni möjlighet att 
delta? Det hade betytt enormt mycket för mig då valet av skolor är för att få en så stor spridning som möjligt.  
 
Svara gärna OAVSETT så jag vet om jag måste leta efter andra skolor för undersökningen. 
 
Vill ni kontakta mig så gör ni det enklast på denna mail eller på telefon; ***********. 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Mattias Harlén 

1.2. Första utskicket av enkäten 
Hej igen! 
 

Nu har jag fått iordning på enkäten. Som jag skrev tidigare så skulle så många svar som möjligt från elever i 

årskurs 4-6 vara av intresse. Ni får gärna vidarebefordra detta mail till arbetslaget och berörda lärare samt 

uppmana att det är denna vecka som svaren på enkäten behöver komma in. Länken som jag kommer bifoga är 

öppen från och med nu och jag kommer höra av mig på fredag om jag ska stänga den eller om ni tror att ni 

kommer få in betydande del fler svar i början på kommande vecka. 

 

Info om enkäten: 

Den blev tyvärr längre och något krångligare än jag hade hoppats, men ska inte vara några större bekymmer för 

eleverna. Den är testad mot studentkamrater samt en klass 4 och anpassad efteråt. Enkäten frågar efter hur bra 

eleverna upplever att de lärt sig vid arbete med en viss lektionsform och dessutom om det var för att lära sig 

något nytt eller öva/repetera något de redan kan. Varje sida har dessutom 2 frågor där eleverna svarar på den 

övre om de använt efterfrågad lektionsform och den nedre om de inte gjort det. Ni får gärna kolla på enkäten 

innan bara ni inte ”skickar in” era svar.  

 

Största problemen som uppmärksammades av eleverna i testgruppen: 



 47 

- Eleverna förstod inte att de bara skulle svara på EN av frågeställningarna på varje sida. 

- Många frågade om de skulle trycka på ”skicka in” när de var klara. 

- Datorvanan var större problem än själva enkäten. 

 

Eleverna tog 8-12 minuter på sig att svara från att de startade. Läraren valde att lägga upp länken i en klassmapp 

då det var lättare än att de skulle skriva in länken själva. Jag bifogar en uppgiftsinstruktion längst ner som ni får 

använda er av om ni vill. Ni får gärna hjälpa eleverna när/om de inte förstår. 

 

Om det underlättar och behövs så kan jag vara med och hjälpa till i klasserna under en halvdag/dag. De dagar jag 

i skrivande stund har möjlighet är tisdag, onsdag eftermiddag och torsdag denna vecka (v. 16). 

 

Här är länken: https://app.easyquest.com/q/g9GDw 

 

 

Hoppas ni förstår vikten av enkäten och uppskattningen av att ni deltar.  

 

 

Hör gärna av er vid frågor eller funderingar antingen på mail eller telefon, ********** eller *********.  

 

 

Mvh 

Matias Harlén 

 

1.3. Andra utskicket, till skolorna som inte hunnit svara 
Tjena! 
 
Efter att jag skickat ut min enkät till er och 5 skolor till så har jag märkt att den delvis var för svår för eleverna. Jag 
har nu tagit bort några delar och gjort den enklare för eleverna. Den går dessutom något snabbare att svar på nu 
eftersom det är mindre text att läsa.  
 
Det enda som är något problematiskt nu är att få eleverna att skriva in länken korrekt i adressfältet. Jag har inte 
fått in några svar från er skola än så ni kan använda samma länk som jag skickade tidigare. 
 
En fråga jag har är hur många elever ni har i årskurs 4-6? Jag kan utifrån resultatet sedan se hur stor 
svarsfrekvens jag fått i förhållande till hur många jag nått ut till. 
 
Hoppas det inte ställer till bekymmer! 
 
 
Med Vänliga Hälsningar, 
Mattias Harlén 

1.4. Andra utskicket, till skolan som hann svara  
Tjena! 
 

Efter att jag skickat ut min enkät till er och 5 skolor till så har jag märkt att den delvis var för svår för eleverna. Jag 

har nu tagit bort några delar och gjort den enklare för eleverna. Den går dessutom något snabbare att svara på nu 

eftersom det är mindre text att läsa.  
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Det enda som är något problematiskt fortfarande är att få eleverna att skriva in länken korrekt i adressfältet. 

Eftersom jag fått in svar från er skola så behövde jag skapa en ny länk för den nya enkäten. Den är 

följande: https://app.easyquest.com/q/Qw26L. Jag bifogar även en ny instruktion med den korrekta länken om ni 

vill använda den.  

 

En fråga jag har är hur många elever ni har i årskurs 4-6? Jag kan utifrån resultatet sedan se hur stor 

svarsfrekvens jag fått i förhållande till hur många jag nått ut till. 

 

Hoppas det inte ställer till bekymmer! 

 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Mattias Harlén 

 

1.5. Påminnelse 
Hejsan, 
 
Tack så mycket för att ni tagit er tid att svara på min enkät. Era svar har stor betydelse för min enkätstudie. Har ni 
planer på att genomföra den i fler i klasser under veckan? Jag är fortfarande otroligt tacksam för den tid ni hittills 
har lagt ned.  
 
Jag skulle gärna vilja veta hur många elever ni totalt har i årskurserna 4-6 så jag kan räkna ut svarsfrekvensen av 
mitt urval.  
 
 
Med Vänliga Hälsningar, 
Mattias Harlén 
 

1.6. Återkoppling 
Tjena! 
 
Jag tackar för svaren och bidraget jag fått av er skola. Jag har nu stängt länken till enkäten som ni fått av mig. Jag 
bifogar i detta mail en pdf med översikt av vad era elever har svarat (kan inte se vem eller vilken klass som svarat 
vad då det är anonymt). När uppsatsen är klar kommer jag även skicka den så ni kan ta del av vad flera elever i 
***** Kommun tycker. 
 
Återigen tack för er medverkan. I studien kommer eleverna och skolan förbli anonym.  
 
Bästa hälsningar, 
Mattias Harlén 
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Bilaga 2. 

Tack för att du vill delta i min undersökning! 
Denna undersökning är frivillig och helt anonym. Du kan när som helst 
avbryta undersökningen utan att behöva säga varför.  

I enkäten kommer jag först fråga dig HUR BRA DU LÄR DIG av olika 
lektionsformer när du lär dig NÅGOT NYTT. Sedan HUR BRA DU LÄR DIG 
när du ska ÖVA/REPETERA något du redan kan med SAMMA 
lektionsformer. 

* 
! Jag har läst all text på den här sidan. 

 

På följande sidor kommer frågor som liknar den nedanför, du väljer det 
alternativ som stämmer bäst in på dig.  

* 
Vilken årskurs går du i? 

! 4 

! 5 

! 6 

 

* 

Om du har arbetat med matteboken för att lära dig NÅGOT NYTT, 
hur bra lärde du dig av det? 

! Väldigt dåligt 

! Dåligt 

! Både bra och dåligt 

! Bra 

! Väldigt bra 

! Jag har aldrig arbetat med matteboken för att lära mig något nytt 

 

* 

Om du har arbetat med arbetshäften eller arbetsblad för att lära 
dig NÅGOT NYTT, hur bra lärde du dig av det? 

! Väldigt dåligt 

! Dåligt 

! Både bra och dåligt 

! Bra 
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! Väldigt bra 

! Jag har aldrig arbetat med arbetshäften eller arbetsblad för att lära mig något 

nytt 

 

* 

Om du har arbetat med problemlösning för att lära dig NÅGOT 
NYTT, hur bra lärde du dig av det? 

! Väldigt dåligt 

! Dåligt 

! Både bra och dåligt 

! Bra 

! Väldigt bra 

! Jag har aldrig arbetat med problemlösning för att lära mig något nytt 

 

Konkret material = material som hjälper till att lösa uppgifter. T.ex. 
kuber, pärlor, snören, färgade pappersbitar, klockor m.m. 

* 
Om du har arbetat med konkret material för att lära dig NÅGOT 
NYTT, hur bra lärde du dig av det? 

! Väldigt dåligt 

! Dåligt 

! Både bra och dåligt 

! Bra 

! Väldigt bra 

! Jag har aldrig arbetat med konkret material för att lära mig något nytt 

 

* 

Om du har haft matematiska diskussioner eller redovisningar i 
helklass för att lära dig NÅGOT NYTT, hur bra lärde du dig av det? 

! Väldigt dåligt 

! Dåligt 

! Både bra och dåligt 

! Bra 

! Väldigt bra 

! Jag har aldrig haft matematiska diskussioner eller redovisningar i helklass för 

att lära mig något nytt 
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* 

Om du har spelat matematiska spel (med eller utan 
dator/surfplatta) för att lära dig NÅGOT NYTT, hur bra lärde du dig 
av det? 

! Väldigt dåligt 

! Dåligt 

! Både bra och dåligt 

! Bra 

! Väldigt bra 

! Jag har aldrig spelat matematiska spel för att lära mig något nytt 

 

* 

Om du har arbetat med matematik genom lekar eller rörelse 
(inomhus eller utomhus) för att lära dig NÅGOT NYTT, hur bra 
lärde du dig av det? 

! Väldigt dåligt 

! Dåligt 

! Både bra och dåligt 

! Bra 

! Väldigt bra 

! Jag har aldrig arbetat med matematik genom lekar eller rörelse för att lära 

mig något nytt 

 

* 

Om du har haft lärarledd genomgång för att lära dig NÅGOT NYTT, 
hur bra lärde du dig av det? 

! Väldigt dåligt 

! Dåligt 

! Både bra och dåligt 

! Bra 

! Väldigt bra 

! Jag har aldrig haft lärarledd genomgång för att lära mig något nytt 

 

* 
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Om du har arbetat med matteboken för att ÖVA/REPETERA något 
du redan kan, hur bra lärde du dig av det? 

! Väldigt dåligt 

! Dåligt 

! Både bra och dåligt 

! Bra 

! Väldigt bra 

! Jag har aldrig arbetat med matteboken för att öva/repetera något jag redan 

kan 

 

* 

Om du har arbetat med arbetshäften eller arbetsblad för att 
ÖVA/REPETERA något du redan kan, hur bra lärde du dig av det? 

! Väldigt dåligt 

! Dåligt 

! Både bra och dåligt 

! Bra 

! Väldigt bra 

! Jag har aldrig arbetat med arbetshäften eller arbetsblad för att öva/repetera 

något jag redan kan 

 

* 

Om du har arbetat med problemlösning för att ÖVA/REPETERA 
något du redan kan, hur bra lärde du dig av det? 

! Väldigt dåligt 

! Dåligt 

! Både bra och dåligt 

! Bra 

! Väldigt bra 

! Jag har aldrig arbetat med problemlösning för att öva/repetera något jag 

redan kan 

 

Konkret material = material som hjälper till att lösa uppgifter. T.ex. 
kuber, pärlor, snören, färgade pappersbitar, klockor m.m.) 

* 
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Om du har arbetat med konkret material för att ÖVA/REPETERA 
något du redan kan, hur bra lärde du dig av det? 

! Väldigt dåligt 

! Dåligt 

! Både bra och dåligt 

! Bra 

! Väldigt bra 

! Jag har aldrig arbetat med konkret material för att öva/repetera något jag 

redan kan 

 

* 

Om du har haft matematiska diskussioner eller redovisningar i 
helklass för att ÖVA/REPETERA något du redan kan, hur bra lärde 
du dig av det? 

! Väldigt dåligt 

! Dåligt 

! Både bra och dåligt 

! Bra 

! Väldigt bra 

! Jag har aldrig haft matematiska diskussioner eller redovisningar i helklass för 

att öva/repetera något jag redan kan 

 

* 

Om du har spelat matematiska spel (med eller utan 
dator/surfplatta) för att ÖVA/REPETERA något du redan kan, hur 
bra lärde du dig av det? 

! Väldigt dåligt 

! Dåligt 

! Både bra och dåligt 

! Bra 

! Väldigt bra 

! Jag har aldrig spelat matematiska spel för att öva/repetera något jag redan 

kan 

 

* 
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Om du har arbetat med matematik genom lekar eller rörelse 
(inomhus eller utomhus) för att ÖVA/REPETERA något du redan 
kan, hur bra lärde du dig av det? 

! Väldigt dåligt 

! Dåligt 

! Både bra och dåligt 

! Bra 

! Väldigt bra 

! Jag har aldrig arbetat med matematik genom lekar eller rörelse för att 

öva/repetera något jag redan kan 

 

* 

Om du har haft lärarledd genomgång för att ÖVA/REPETERA något 
du redan kan, hur bra lärde du dig av det? 

! Väldigt dåligt 

! Dåligt 

! Både bra och dåligt 

! Bra 

! Väldigt bra 

! Jag har aldrig haft lärarledd genomgång för att öva/repetera något jag redan 

kan 

 

Tack för att du deltog i min undersökning! 
* 
Var enkäten svår att svara på eller svår att förstå? Du kan välja 
flera alternativ. 

! Svår att förstå 

! Svår att svara på 

! Nej, det var inga problem 

Tryck på "FÖREGÅENDE" om du vill ändra något eller tryck på "SKICKA 
IN" om du är klar. 
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Bilaga 3. 
3.1. 
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3.2. 
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3.3. 
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3.4. 
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3.5. 
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3.6. 
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3.7. 
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3.8. 
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3.9. 
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3.10. 

 


