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Sammanfattning 
Syftet med studien var att ta reda på utvalda lärares erfarenheter av varierad undervisning i 

matematik. De frågeställningar vi har undersökt handlar om lärares val av arbetssätt och deras 

syfte med att använda variation i matematikundervisningen. 

 

Studien har genomförts genom sju intervjuer med lärare som har erfarenhet av att arbeta i år 

F-3 i grundskolan. Intervjuerna behandlade vårt syfte samt våra frågeställningar, som 

handlade om variation i matematikundervisningen. Intervjuresultaten analyserades där citaten 

kodades med fiktiva namn på så väl lärare som skolor för att dessa skulle förbli anonyma.  

 

Utifrån vårt empiriska material har vi identifierat tio olika teman som utgör grunden för vårt 

resultat. Dessa handlar bland annat om lärarens syfte med att använda en varierad 

matematikundervisning: att alla lär olika, undervisning som gynnar alla elever och betydelsen 

av syfte. Andra teman handlar om lärarnas val av arbetssätt: lek och spel, läromedlet, 

laborativa material och problemlösning. Vi har även identifierat tre teman som visar på 

lärarnas begränsningar för att skapa en varierad matematikundervisning: ekonomi, gruppens 

betydelse och miljön. Det insamlade empiriska data visar hur det är svårt att frångå variation i 

matematikundervisningen. Resultatet visar att våra intervjuade lärare använde variation i mer 

eller mindre stor utsträckning. För vissa lärare innehöll matematikundervisningen många 

arbetssätt för att nå alla elever, medan det hos andra handlade om ett styrande arbetssätt, oftast 

matematikboken. I dessa klassrum fick inte eleverna möjlighet att prova olika strategier i lika 

stor utsträckning som i klassrum med många olika arbetssätt. Vi finner likväl hur viktigt det är 

att läraren har ett syfte med varför flera arbetssätt används. Vad som även framgår är hur 

arbetet med variation kan begränsas av bland annat gruppens sammansättning och 

ekonomiska resurser. 

 

Titeln på vårt arbete ”Barn lär på olika sätt helt enkelt” är ett citat av en intervjuad lärare. 

Detta speglar det resultat vi har kommit fram till, nämligen att en varierad 

matematikundervisning gynnar alla elever då alla lär olika. 

 

Nyckelord: Varierad matematikundervisning, lärare, matematik, elev, arbetssätt, anpassning, 

matematikboken  
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1. Inledning  
Vi har i vår studie valt att fokusera på matematikämnet. Flertalet undersökningar på senare år 

har visat att elever i den svenska skolan tappar i den kunskapsmässiga konkurrensen jämfört 

med elever i andra länder. Intresset för ämnet väcktes under vår verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) som skett under vår lärarutbildning. Vi har olika erfarenheter med oss från 

VFU av hur matematikundervisningen bedrivs. I flera av våra VFU-klasser har 

matematikboken varit det mest centrala, vilket gett ett mycket litet utrymme för användande 

av andra matematiska arbetssätt. I andra klasser användes många olika arbetssätt och metoder 

för att kunna stimulera alla elevers olikheter till förståelse. Vi upplevde dessa 

undervisningssituationer, där det fanns en stor variation, som mer lustfyllda och tillåtande till 

eleven att öppet visa sina strategier. Därmed ville vi ta reda på vilka erfarenheter läraren har 

vad gäller varierad undervisning i matematik, mer specifikt lärarens syfte och arbetssätt. Med 

varierad undervisning syftar vi på undervisning som ”undersökande och laborativa aktiviteter 

där problemlösning och kommunikation var viktiga inslag.” (s 11 Berggren & Lindroth 2011) 

  

Hur ser då dagens matematikundervisning ut? Skolinspektionens granskningsrapport (2009) 

undersökte matematikundervisningen i utvalda grundskolor över hela landet. De kom fram till 

att även om matematikundervisningen har tydliga riktlinjer som ska upprätthållas och vad den 

ska innehålla, så finns det brister i många klassrum. Resultatet som framkom var att många 

elever inte fick den undervisning de var berättigade till samt att det fanns en ojämn kvalitet i 

undervisningen utifrån nationella mål och riktlinjer. Undervisningens brister handlar om att 

läraren inte alltid utgår från elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 

Därmed främjas inte elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Skolinspektionen 

kom även fram till att den vanligaste arbetsformen i de klassrum som observerades var enskilt 

arbete eller arbete i liten grupp med matematikuppgifter. Resultatet visade att lärarna måste 

bli bättre på att erbjuda eleverna mer varierad undervisning för att kunna tillgodose varje 

enskild elev i större utsträckning. Vi tror att vi, med hjälp av detta examensarbete, kan komma 

åt de erfarenheter som lärare har och tydliggöra dem för verksamma lärare. Detta arbete blir 

då ett inspirationsmaterial där lärare kan se andra lärares erfarenheter för att själv lättare 

kunna utforma en varierad matematikundervisning.  

 

Vikten av variation lyfts även fram av Peter Berggren och Maria Lindroth (2011) som utifrån 

tidigare gjorda studier visat att skolor där elever får ta del av varierad undervisning i mindre 
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utsträckning tappar intresset för matematik. För att förebygga äldre elevers förlorade 

motivation samt förhindra matematiksvårigheter lyfts vikten av att tidigt introducera en 

varierad undervisning (Lundberg & Sterner 2009, Heiberg Solem, Alseth & Nordberg 2011, 

Grevholm 2012). Vikten av tidig introduktion har lett till att vår undersökning riktar sig mot 

lärare som arbetar i de tidiga skolåren, det vill säga från förskoleklass till år 3.  

 

Ida Heiberg Solem m.fl. (2011) skriver hur det enskilda räknandet kan leda till att eleverna 

inte får utveckla problemlösandet och användandet av logiska resonemang. Dessutom menar 

de att eleverna får liten möjlighet att använda en logisk matematisk förmåga. Det är även 

ytterst viktigt att matematiken ses som lustfyllt och inspirerande. Matematik bör upplevas som 

spännande och omväxlande då matematikämnet är stort och innehåller många olika moment 

(Hagland, Hedrén & Taflin 2005).  

 

Variationen i matematikundervisningen har synliggjorts och fått en större betydelse i och med 

införandet av ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011” (Lgr 11), 

något som också Eva Pettersson (2011) uppmärksammar. I kursplanen för matematikämnet 

som återfinns i Lgr 11 står det tydligt att:  

 
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att 
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,  
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter,  
• föra och följa matematiska resonemang, och  
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser (s 63).  

 

Med detta utdrag kan vi tydligt se hur Lgr 11 framhåller variation i att utveckla elevernas 

matematiska förmågor. De framhäver många olika arbetssätt för att förstå det matematiska 

tänkandet, vilket innebär den variation vi utgår från. Eftersom det i tidigare forskning tydligt 

framkommer hur viktig varierad undervisning är och hur dess framgångsfaktorer i 

matematikämnet sker önskar vi undersöka variationen i matematikämnet.  

 

Vi ville undersöka lärarnas erfarenheter om varierad matematikundervisning då tidigare 

forskning fokuserat på hur undervisningen ser ut och hur olika elever tillägnar sig matematik 

(ex. Lundberg & Sterner 2009, Pettersson 2011). Denna kunskapsbrist inom forskningen 
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utgjorde basen för vår studies innehåll och syfte. Med hjälp av tidigare gjord forskning och 

annan litteratur fann vi detta som ett relevant område. Lärarnas erfarenheter undersöker vi 

genom våra två frågeställningar samt det övergripande syftet om lärares erfarenheter av 

variation i matematikämnet. Vi finner att detta saknas i tidigare gjord forskning och vill med 

hjälp av denna studie bidra till att området täcks. Lärarnas erfarenheter av varierad 

undervisning ger oss möjlighet att ta del av deras resonemang om hur och varför de genomför 

sin matematikundervisning på ett visst sätt. Vår studie inriktar sig också på hur de motiverar 

sina val om huruvida de arbetar med en varierad matematikundervisning. En varierad 

undervisningsform redogör vi för under ”Studiens centrala begrepp”.  

 

1.1 Syfte/frågeställningar 
Skolinspektionen (2009) presenterade i sin granskningsrapport hur matematikundervisningen 

såg ut i de svenska klassrummen. Rapporten visade hur lärarna måste bli bättre på att erbjuda 

en varierad matematikundervisning för att alla elever ska ges möjlighet att uppnå målen. Detta 

resultat av Skolinspektionen grundlägger vårt syfte samt den kunskapslucka som finns i 

tidigare gjord forskning. 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka lärares erfarenheter av varierad 

matematikundervisning. Mer specifikt undersöks erfarenheter vad gäller lärares användande 

av och syfte med varierad matematikundervisning. Detta görs utifrån följande 

frågeställningar: 

 

1. På vilket sätt använder sig lärarna av variation i matematikundervisningen? 

2. Vad är lärarnas syfte med användandet av variation i matematikundervisningen?  

 

1.2 Studiens centrala begrepp 
Varierad undervisning 

För att definiera begreppet ”varierad undervisning” hänvisar vi bland annat till 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2009). Deras och vår syn är att undervisningen bör 

vara anpassad utifrån elevernas behov. Detta kan till exempel göras genom att använda flera 

olika arbetssätt i undervisningen för att stimulera alla elever. Berggren och Lindroth (2011) 

definierar varierad undervisning som utöver matematikboken använder sig av ”undersökande 
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och laborativa aktiviteter där problemlösning och kommunikation var viktiga inslag.” (s 11). 

Denna definition är den vi använder oss av i vår studie om varierad undervisning. För att vi 

ska kunna betrakta undervisningen som varierad krävs även att arbetssätten är inarbetade och 

kontinuerligt förekommande i lärarnas arbete.  

 

Hastighetsindividualisering 

Med hastighetsindividualisering menas undervisning som fokuserar på läromedlet, oftast 

matematikboken. Lektionerna är helt individualiserade och elever arbetar i sin egen takt, 

vilket gör att eleverna är på helt olika avsnitt i läromedlet (Kilborn 1981/1982).  

 
Laborativa material 

Laborativa material är material som förenklar laborerandet med tal och matematiska formler 

för att göra undervisningsinnehållet mer konkret och synligt för eleverna. Exempel på 

laborativa material är klossar, kaplastavar, snäckor och leksakspengar (Rystedt & Trygg 

2005).  

 

1.3 Disposition 
I kapitel 2 som behandlar tidigare forskning går vi igenom den litteratur som berör vårt 

område. Efter detta redogör vi i kapitel 3 för metodval samt beskriver hur vi har gått tillväga 

när vi har samlat in empiriskt material. Kapitel 4 innehåller och berör resultaten av våra 

kvalitativa intervjuer. Resultaten presenteras utefter teman som vi identifierat utifrån våra 

frågeställningar. Avslutningsvis, i kapitel 5, diskuterar vi resultaten och forskningen som 

framkommit av vår studie. Vi diskuterar även didaktiska implikationer som detta arbete kan 

bidra till att skapa. I den avslutande delen ger vi även förslag till fortsatt forskning inom vårt 

område.  
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2. Tidigare forskning  
I detta kapitel kommer vi att göra en genomgång av den forskning som har bedrivits inom vårt 

arbetsområde, varierad undervisning i matematiken. Den tidigare forskning som vi redovisar 

har vi bundit samman till en text för att underlätta läsningen. Vi har valt att använda oss av 

rubriker som ska synliggöra forskningen och för tydliggöra utifrån studiens syfte. Vi har även 

tagit stöd av Lgr 11 i detta kapitel då de riktlinjer som läraren ska upprätthålla i sin 

undervisning finns i läroplanen. Riktlinjerna ska hjälpa lärare i deras planering och 

undervisning för att möjliggöra en likvärdig utbildning. 

 

För att hitta material har vi sökt via Örebro universitetsbiblioteks söktjänst. Dessutom har vi 

använt oss av den mer omfattade tjänsten Libris.se för sökande av litteratur och avhandlingar. 

När vi väl började läsa hittade vi flera intressanta referenser i våra böcker som vi kunde leta 

upp och använda oss av i vår forskningsgenomgång, så kallad snöbollseffekt. De sökord som 

vi använt oss av har varit varierad undervisning, varierad matematikundervisning, variation i 

matematikundervisningen, varierade arbetssätt i matematikundervisningen, sociokulturellt 

perspektiv, varierad matematik*, mathematics* och matematik*. Snöbollseffekten ledde 

också till att vi kom i kontakt med engelskskriven forskning. Vi har även använt oss av 

författare vi sedan tidigare i utbildningen haft kännedom om. Vi tyckte det var relevant att få 

kännedom om vad tidigare examensarbeten samt C-uppsatser, som handlat om varierad 

matematikundervisning, haft för syften och frågeställningar med sina studier. Detta för att vi 

inte skulle genomföra en empirisk studie som redan hade genomförts. För att hitta tidigare 

arbeten använde vi oss av google.se och uppsatser.se. Under sökningsarbetet upptäckte vi 

uppsatser som riktade in sig på vårt område, men som inte helt stämde överens med det vi 

ville undersöka i vår studie (se exempelvis Karlsson 2010, Bruhn 2009). När vi hade sökt 

litteratur kunde vi fortsätta vårt arbete med att beskriva vad tidigare forskning kommit fram 

till inom vårt område.  

 

2.1 Variation i matematikundervisningen 
Vad säger forskning att en varierad undervisning kan innebära och innehålla? Detta ska vi 

klargöra med hjälp av tidigare forskning under denna rubrik. I kursplanen för matematik (Lgr 

11) beskrivs vad som ska läras ut. Redan i första stycket återfinns beskrivningen av det 

matematiska arbetet som kreativt, reflekterande och problemlösande. Dessa ord skulle kunna 

sammanfatta betydelsen om vad forskningen menar med varierad undervisning i matematik. 



6 
 

För att nå den variation i matematikundervisningen som Lgr 11 föreskriver bör olika 

arbetssätt ingå i undervisningen. I nedanstående stycke inleder vi med att redogöra för vad 

forskning har kommit fram till om att lära tillsammans genom diskussioner och samspel.  

 

2.1.1 Att lära tillsammans genom diskussioner och samspel 
Den sociokulturella synen att elever lär tillsammans är synnerligen viktig för den varierade 

undervisningen. Detta är ett synsätt som flera forskare visar på i sina texter (Björklund 

2008/2012, Stedøy 2007). Att eleverna lär tillsammans menar författarna sker genom samspel 

i diskussioner, lek eller arbeten för att nå ett steg närmare förståelse. Synen att elever lär 

tillsammans, är mer eller mindre grunden för en varierad undervisning där olika aktiviteter 

ständigt används för att nå förståelse, antingen enskild elev med lärare eller mellan elever. 

Även Monica Johansson (2006) ger denna bild utifrån att matematikboken i allt för stor grad 

styr undervisningen. ”From a constructivist and socio-cultural perspective, it would be more 

important to start from the students own experiences and create problems that nurture 

discussions and cooperation” (s 6). Hennes resonemang handlar om att utgå från eleven i sin 

undervisning för att skapa en diskussion tillsammans. Vad Johansson (2006) konstaterar är en 

grund för synsättet att matematikundervisningen bör vara varierad och anpassad efter varje 

elev. Att lära tillsammans kan också kopplas till diskussion, något som ses som en viktig del 

av den varierade matematikundervisningen.  

 

HW Stevenson och JW Stigler (1992) har genom forskning med hjälp av 

surveyundersökningar samt observationer undersökt relationen mellan socialisation och 

akademisk framgång. Deras utgångspunkt har varit att se varför asiatiska skolor blir starkare 

och amerikanska skolor svagare i matematikundervisningen. Resultatet de bland annat får 

fram är att det i asiatisk matematikundervisning diskuteras olika problemlösningar i högre 

utsträckning än i den amerikanska. Diskussioner skedde genom samtal kring olika strategier 

som kunde vara möjliga för att lösa uppgiften. Att diskussionen och kommunikationen är 

viktig synliggörs då många författare nämner den som en viktig del i variationsarbetet (ex. 

Björklund Boistrup 2013, Cooney 2007). 

 

Thomas J. Cooney (2007) uppmärksammar i sin artikel att öppna frågor är ett arbetssätt att 

använda sig av i undervisningen. Hans studie visar att öppna frågor gör att läraren kan förstå 

elevers olika tänkande, vilket i sin tur gynnar elevernas fortsatta utveckling. Genom sin 
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textanalys kommer han fram till att lärare även bör använda sig av flera arbetssätt för att nå 

bästa möjliga resultat, då fler elever kan nås i större utsträckning. Att finna olika infallsvinklar 

i undervisningen samt göra eleverna mer delaktiga i undervisningen är något som Ingvill M. 

Stedøy (2007) undersöker i sin studie. Empirin är insamlad i norska klassrum där hon följer 

elever från år 3 och fem år framöver. Med hjälp av diskussion, utvärdering och samtal mellan 

lärare och forskare som deltog i projektet kunde undervisningen utvecklas, vilket ledde till att 

undervisningsmetoderna gavs möjlighet att varieras. Genom samtalen så utvecklades lärarna 

och de kunde få inspiration från forskaren samt andra kollegor att utveckla undervisningen för 

att eleverna skulle bli mer delaktiga. Ett resultat av projektet var att lärarna tillsammans med 

eleverna utformade ett matematiktivoli. Matematiktivolit handlade om att bygga upp olika 

aktiviteter och stationer i klassrummet för att göra matematiken lustfylld. Dessa kunde sedan 

användas på olika sätt i undervisningen. Bland annat så gjordes en fiskdamm, där 

matematiken var i fokus som öppnade upp för olika arbetsmetoder. Innehållet i atematiktivolit 

byggde på idéer som var matematiskt utmanande samt som passade väl in med kursplanen 

och lärarnas undervisningsplanering. Projektet gav eleverna möjlighet att själva vara med och 

utveckla redskap och material för matematikundervisningen. Arbetet resulterade i att eleverna 

blev mer aktiva och villiga att hitta lösningar på olika problem. Matematiktivolit öppnade i sin 

tur upp för att olika arbetsmetoder kunde användas i matematikundervisningen. Därmed kan 

det tolkas att matematikundervisningen kunde få mer inslag av kommunikation, då 

undervisningen öppnade upp för användandet av flera olika arbetssätt.  

 
Att få in mer kommunikation i matematikundervisningen är något som Madeleine Löwing 

(2004) uppmärksammar i sin avhandling. I sin forskning visar Löwing att kommunikationen 

är bristfällig i matematikundervisningen då arbetet präglas av allt för mycket 

hastighetsindividualisering. Avhandlingen är byggd på intervjuer och observationer av sex 

olika lärare och har syftet att undersöka kommunikationen mellan lärare och elev. Resultaten 

visar att många elever arbetar på egen hand och i sin egen takt i matematikundervisningen. 

Detta leder till att elever i samma klass kan befinna sig på olika ställen på grund av deras 

olika arbetstempo. I de klassrum som hon observerade skedde lite eller ingen genomgång, 

vilket var en nackdel för elever i svårigheter. Det Löwing också kunde visa var att många 

lärare ofta saknade konkreta mål med sin undervisning, vilket gällde både på kort och på lång 

sikt något som resulterade i en slutsats att lärarna måste få mer matematikdidaktisk kompetens 

hur undervisningen skall bedrivas och genomföras. Löwing drar slutsatsen att 

kommunikationen är en viktig del av matematikundervisningen för att främja lärandet hos 



8 
 

eleverna. Men för att kunna se kommunikationen som meningsfull i klassrummet så bör 

samtalen mellan elev och lärare ske på samma nivå menar hon, vilket stämmer väl överens 

med Eva Riesbecks (2008) slutsats. Riesbeck påvisar likt Löwing (2004) att 

kommunikationen är bristfällig i matematikundervisningen och vill därmed få eleverna att 

komma bort från den tysta räkningen och ersätta den med mer matematiska samtal. Riesbecks 

(2008) studie bygger på observationer och intervjuer av elever och studenter där syftet var att 

upptäcka hur uttryck, ord och symboler används för att formulera olika typer av kunskap. Då 

syftet var att upptäcka hur olika kunskaper kan tillkomma använder sig Riesbeck sig av 

uttrycket diskurs. Resultatet som Riesbeck kom fram till är att lärare och elever ofta befinner 

sig i olika diskurser, det vill säga att kommunikationen inte sker på samma nivå, vilket gör att 

missuppfattningar ofta inträffar som förhindrar lärandet. Ett annat sätt att undvika 

missuppfattningar kan vara att presentera matematikinnehållet genom lek i undervisningen. 

 

2.1.2 Lekens betydelse för lärande i matematik 
Flera forskare kommer fram till att arbeta varierat med matematiken också kan handla om att 

ha ett lekfullt arbetssätt. Att lärarna vågar experimentera och leka med matematiken för att 

göra den mer påtaglig är viktigt. Detta visar Kyoung-Hye Seo och Herbert Ginsburg (2004) 

genom deras resultat som de presenterar i sin studie med hjälp av videoobservationer av 

förskolebarns fria lek. Deras resultat synliggör att de flesta barnen åtminstone en gång per 

observation möter matematiken i en del av leken. Deras studie visar att matematiken är lekbar 

på så sätt att leken kan föra med sig en förståelse för matematik. Deras syn på lek är likt det 

som bland annat Niklas Pramling och Ingrid Pramling Samuelsson (2008) för fram. De 

presenterar studier på barn från förskola upp till åtta års ålder. De finner likt Seo och Ginsburg 

(2004) att leken är av stor betydelse för att skapa variation, för att i sin tur skapa en större 

förståelse för matematik. Pramling Samuelsson och Pramling (2008) skriver att det som lärare 

är viktigt att skapa en god relation mellan lek och lärande samt att läraren möjliggör att dessa 

två delar får samverka. Detta finner de stöd för i tidigare gjord forskning av Johansson och 

Pramling Samuelsson. Ingvar Lundberg och Görel Sterner (2009), presenterar i sin 

forskningsöversikt hur leken bland annat handlar om deras syn att matematikproblemen måste 

förebyggas från tidiga åldrar. Leken är då ett sätt att få barn och elever intresserade av 

matematik. Att använda leken för ökad förståelse av matematik är också relevant för Camilla 

Björklund (2007) då hennes avhandling riktar in sig mot barn i förskolan mellan ett och fyra 

års ålder. Björklunds avhandling handlar om barns upptäckande av matematik, hur detta 
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gestaltar sig och hur de använder sin kunskap för att utvecklas i sin omvärld. Hennes studie 

bygger på 23 barns vardagliga aktiviteter som hon spelat in på film, videografiskt. Hon lyfter 

fram att barnen utvecklar sin förståelse av matematik i samspel med andra barn och vuxna. 

Samspelet Björklund redovisar kopplar hon till leken och att den spelar en stor roll i samspelet 

för lärandet av matematik.  

 
I praktisk handling ses leken som en viktig del då den kan ses som lustfyllt lärande hos många 

elever. Detta eftersom leken kan hjälpa de mindre barnen att lära sig matematik utan att de 

själva är medvetna om det. Lärandet sker enligt lärarna genom omedvetenhet hos barnet i dess 

lek. Detta är resultatet av vad Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson (2004) 

presenterar utifrån ett resultat av en enkätundersökning där lärare i förskoleklassen och 

förskolan tillfrågades. Undersökningen synliggjorde vad lärarna har för tankar kring 

matematik samt hur de ser på sin roll och delaktighet i barnens lärande av matematik. En av 

frågeställningarna handlade om hur lärarna uppfattar att förskolebarn lär sig matematik. 

Resultatet visade att det både kan ske genom konkreta och praktiska handlingar, men att 

många lärare antyder att barn lär sig bäst då lärandet sker omedvetet. En annan omedveten 

matematisk aktivitet kan vara användandet av spel i undervisningen, vilket ger utrymme för 

att skapa variation i matematikundervisningen. 
 
Spelandet kan bidra till större matematikförståelse för elever. Detta är något som den 

redovisade forskningen i Lundberg och Sterner (2009) visar på. Exempelvis visar Geetha 

Ramani och Robert Siegler (2008) i sin studie om sambandet mellan numerisk förmåga och 

ekonomisk bakgrund, genom spelandet av numeriska brädspel. Studien omfattade 145 barn 

som fick redogöra för sina spelvanor. Resultatet var att numeriska brädspel var vanligare hos 

elever med hög- eller medelinkomstfamiljer än de barn som kom från låginkomstfamiljer. Att 

använda räknespel skapar variation samt kan ge barnet och eleven viktig träning i tallinjens 

funktioner. Vårt avsnitt om tidigare forskning har hittills visat på forskning som bedrivits 

kring variation i matematikundervisningen, där viktiga komponenter har varit vad den kan 

innebära och innehålla. Efter att ha redogjort för tidigare forskning angående spel i 

matematikutvecklingen övergår vårt arbete nu till att beskriva den forskning som har 

genomförts om hur och varför lärare behöver använda sig av varierad undervisning i 

matematik. 
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2.2 Hur och varför lärare bör använda variation i 

matematikundervisningen 
En av våra frågeställningar i detta examensarbete handlar om att undersöka hur lärare arbetar 

med varierad undervisning. I följande avsnitt redogör vi för vad tidigare forskning har nämnt 

om variationens betydelse och varför det förordas. Det inledande stycket berör forskningens 

syn om anpassning till enskilda elever.  

 

2.2.1 Anpassning till enskilda individer 
Varierad undervisning kan kopplas till anpassning, vilket kan handla om att använda olika 

arbetsmoment. Bland annat kan det kopplas till den problemlösning som benämns som rika 

matematiska problem av Eva Taflin (2007). Taflins avhandling är uppbyggd med fyra artiklar 

och en övergripande kappa, som väver samman avhandlingen till en enhet. Taflin tar upp fyra 

forskningsfrågor om problemlösning, varefter hon undersöker dem i de olika artiklarna hon 

presenterar i avhandlingen. En av forskningsfrågorna handlar om rika matematiska problem. 

Taflin presenterar sju kriterier för vad som kännetecknar rika matematiska problem. 

Kriterierna handlar om att de ska introducera viktiga matematiska idéer och 

lösningsstrategier, att alla ska ha en möjlighet att lösa dem och att problemet ska kännas som 

en utmaning. Andra kriterier som Taflin nämner är att det ska kunna lösas på olika sätt, leda 

till diskussion och att nya intressanta problem kan formuleras. De kriterier som nämns 

använder hon sig sedan av för att undersöka olika problemlösningar i sina artiklar. Hennes 

resultat är att problemlösning ses som en bra undervisningsmetod och som delvis ska ses som 

ett komplement i undervisningen. För att ta reda på resultatet av hennes forskningsfrågor har 

hon använt sig av litteraturstudier, fältstudier och fallstudier. Avslutningsvis kan sägas att 

Taflins sju kriterier kan sammanfattas i anpassning till den enskilde eleven. Detta ses som en 

viktig del i synsättet på att skapa en varierad matematikundervisning.  

 

Ett annat exempel på anpassning handlar om att matematiken kopplas till elevens vardag 

(McIntosh 2008). Alistair McIntosh (2008) talar om att barnen ska få möta en aktuell 

matematik som är relevant för dem. Han skriver om att detta är mest viktigt i tidiga åldrar, för 

att skapa ett intresse för matematiken. McIntosh bygger sina resultat på olika, av honom, 

tidigare gjorda forskningsrapporter. Att anpassa handlar också om att skapa kreativitet i 

introduktionen av nya matematiska begrepp och genomgångar. Detta tas upp i Lundberg och 
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Sterners (2009) forskningsgenomgång, som också skriver om att det ska vara lustfyllt och 

intressant med matematik.  

 

Att matematiken ses som lustfyllt och intressant är något som även uppmärksammas i Stedøys 

(2007) artikel. I artikeln lyfter hon fram att det är viktigt att finna matematiken i elevernas 

vardag. Hon myntade begreppet ”matematiktivoli” som bygger på att eleverna får utveckla ett 

eget material som kan användas för lustfyllt lärande. Stedøy skriver även om högpresterande 

lärare i sin artikel. För att definiera dessa lärare hänvisar hon till en tabell som är utformad av 

Doug Clarke1. De kriterier som Stedøy presenterar speglar en varierad undervisning, som vi 

vill komma åt i detta examensarbete. Presentation sker också på olika komponenter för vad 

som kännetecknar en bra lärare. De kriterier som bland annat tas upp är anpassning av 

material. I tabellen som Stedøy hänvisar till lyfts att matematiken måste få undersökas 

naturligt på ett relevant sätt för eleverna. Det finns också kriterier att arbetsformerna i 

klassrummet bör vara olika, då eleverna är olika till personligheten. Även Jo Boaler (2011) 

poängterar vikten av att göra undervisningen relevant för eleverna: ”Att levandegöra 

matematiken för skolbarn handlar om att ge dem en känsla av att matematiken är formbar och 

har koppling till verkliga livet.” (s 33). Detta styrker att det är viktigt att flytta ut matematiken 

i verkligheten. 

 

Anpassning handlar också om, som uppmärksammas av Barbro Grevholm (2012) att det i en 

klass finns elever med olika behov beroende på tidigare kunskaper. Det krävs då att läraren tar 

hänsyn i planering och undervisning för att eleverna ska få tillräckliga utmaningar. Detta 

finner hon stöd i hos Anna Brändström (2005). Brändströms avhandling handlar om en 

läromedelsanalys för att se hur differentieringen ser ut i ett antal läromedel för årskurs 7. 

Brändströms resultat handlar om att det finns brister i det material som används. Med detta 

synliggör Grevholm (2012) hur viktig differentiering och individualisering är, vilket nås med 

fördel av en varierad undervisning då elever lär olika. Eftersom elevernas kunskapsfärdigheter 

skiljer sig från varandra. 

 
Lundberg och Sterner (2009) visar med hjälp av hänvisande till tidigare gjord forskning av 

Plomin & Kovas som menar att en skolklass kan ha stora variationer, där elevernas 

färdigheter, förståelse och kunskap i stora drag kan skilja sig ifrån varandra. Varierad 
                                                           
1 Se vidare Ingvill M. Stedøy (2007) Hur blir man en bra matematiklärare?. I red: Boesen, Jesper; 
Emmanuelsson, Göran; Wallby, Anders & Wallby, Karin, red: Lära och undervisa i matematik – internationella 
perspektiv. Se sidan 243 
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undervisning kan i sin tur hjälpa eleverna att på olika sätt förstå matematik. En forskning som 

talar varmt om ett arbetssätt där läraren ser alla elever och uppmuntrar elevernas entusiasm är 

den som Doug Clarke och Barbara Clarke (2011) presenterar. De redogör kort för ett projekt, 

de var en del av, där vissa skolor i Australien var forskningsobjekt. Deras studie handlade om 

sex framgångsrika lärare och deras undervisning. Projektet byggde på intervjuer och 

observationer med lärare och elever. Det de kommer fram till, som är relevant utifrån vårt 

examensarbete, är att de lärare som uppfattades som duktiga kunde fånga tillfällen som kom 

upp i undervisningssituationen, samt att de kunde ta tillvara på barnens entusiasm och 

strategier. Deras arbetssätt var laborerande och problemlösande och ledde till flera 

klassrumsdiskussioner efter inledande genomgångar. Dessa lärare utvecklade även problemen 

så att eleverna fick arbeta efter sin egen förmåga, något som även Taflin (2007) visar resultat 

på tidigare i vår forskningsdel. Detta kan kopplas samman med Skolinspektionens (2009) 

kvalitetsgranskning där det visas att elevens motivation och lust till lärande kan möjliggöras 

då undervisningen anpassas till elevens förkunskaper. Att låta eleverna arbeta efter sin egen 

förmåga kan bidra med att elevernas motivation bevaras. 

 

2.2.2 Motivationens betydelse för ett lustfyllt lärande 
Som tidigare nämnts visar resultat från Skolinspektionens (2009) tidigare 

kvalitetsgranskningar att varierad undervisning ses som betydelsefullt för att öka elevernas 

motivation, då undervisningen bland annat anpassas till olika elevers förkunskaper och 

intresse. Granskningen gjordes med hjälp av enkätstudier, intervjuer med lärare och elever 

samt observationer i klassrum. Resultatet kan även kopplas till Skolverkets (2003) nationella 

kvalitetsgranskning 2001-2002 som betonar att variation är viktigt för lusten att lära. Syftet 

med studien var att studera hur lärare gör för att väcka och hålla elevers lust till lärande vid 

liv, eftersom mycket tyder på att elever i de tidiga skolåren har större lust och nyfikenhet för 

matematikämnet än äldre elever. De visar på att elever behöver möta omväxling för att kunna 

bli tillgodosedda utifrån sina behov samt för att finna intresse för det som ska läras in. Studien 

bygger på intervjuer, observationer och en enkätstudie som gjordes med fokus på 

matematikämnet från förskola till vuxenutbildningar i 40 kommuner. Resultatet de kom fram 

till var att undervisningens kvalitet kan förbättras genom bland annat mer varierad 

undervisning inom såväl innehåll, arbetssätt och läromedel. Då tidigare forskning i detta 

avsnitt har beskrivit motivationens betydelse för ett lustfyllt lärande, övergår vi nu till den 

forskning som behandlar vikten av variation i matematikundervisningen. 
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2.2.3 Vikten av variation  
För tidigare nämnda studier fyller variation inom undervisningen en central roll på så sätt att 

de inte styrs av ett arbetssätt. Även Anne Watson (2007) ger ett uttryck av ett synsätt där 

aktiviteterna är viktiga i matematikundervisningen. Hon skriver att matematikstudenter borde 

vara inriktade på specifika matematiska aktiviteter istället för att alltid handla som en 

professionell matematiker (fritt översatt från s 118). Hennes resultat har framkommit genom 

studier av videoinspelningar från klassrumsobservationer. Hon har analyserat resultatet utifrån 

fem olika teoretiska ramar för att komma åt hennes forskningsfrågor. Med Watsons resultat 

får vi en bild av att undervisningen i matematiken bör innebära aktiviteter, inte bara fastna i 

ett arbetssätt. 

 

Att matematikundervisningen blir alltför enformig och inte innehåller olika arbetssätt är något 

som Johansson (2006) skriver om i sin avhandling. Johansson visar på matematikbokens stora 

dominans i klassrummet och hur det enformiga arbetssättet kan påverka elevernas fortsatta 

utveckling. Hennes avhandling utgår bland annat från litteraturstudier samt observationer i 

klassrum. Avhandlingen har en kappa, som fungerar som ett paraply, som uppsamlare. Det 

som ska samlas upp är fyra artiklar, som på ett eller annat sätt tar upp matematikbokens 

användande i klassrummet. Johanssons resultat visar att läroboken styr i en väldigt hög grad. 

Inte bara i användandet av materialet utan också i uppgifter som lyfts upp i klassrummet. 

Även diskussionerna påverkas av materialet. Hon visar att uppgifter som tagits utan 

inblandning av matematikboken, exempelvis egna uppgifter, leder till mer dynamik i 

undervisningen. Hon för också fram resultat som visar att om läraren vågar sig på att frångå 

läroboken i en högre utsträckning leder det till fler arbetssätt och en mer varierad 

undervisning. Dock är hon tydlig med att läroböckerna fyller sin funktion, men att lärarna ska 

vara granskande till varför de använder just den matematikbok som används för tillfället. 

 

Att inte fastna i enformiga arbetssätt är något som även Boalers (2011) resultat speglar. 

Hennes bok har utgått från av henne tidigare gjord forskning. Studierna utspelas i en 

amerikansk gymnasiekontext, men hennes resultat speglar även det klassrum som en varierad 

undervisning handlar om. Forskningen är utförd över tid och innebär att undersökningen 

skedde flera gånger utspritt över en tidsperiod. Hennes samlade resultat handlar om att inte 

fastna i för enformiga arbetssätt. Bland annat visar hon hur hon ser på matematiken som ett 
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ämne som ska utföras och att detta kräver mer praktiska aktiviteter. Hon lyfter även fram att 

samtalet mellan elever och lärare bör ske genom verklighetsanknytning. Dessutom presenterar 

hon två undervisningssätt; det kommunikativa och det projektbaserade. Dessa två stämmer väl 

överens med begreppet varierad undervisning, då båda handlar om anpassning till den 

enskilda eleven. 

 

2.2.4 Varierad undervisning för att nå alla elever  
Då undervisningen anpassas till den enskilda eleven, är det viktigt att ta hänsyn till elevens 

verkliga förkunskaper. Detta gör att en av de grupper som utkristalliseras i den ordinarie 

matematikundervisningen är elever i matematiksvårigheter. Även inom denna grupp skiljer 

det mycket på olika elever. Lundberg och Sterner (2009) presenterar en forskningsöversikt 

över olika studier som handlar om elever i matematiksvårigheter. Fokus i deras översikt ligger 

på att se hur forskning ser på inlärningssvårigheten dyskalkyli2. Dyskalkyli skiljer sig 

väsentligt mot det allmänna begreppet ”svårigheter med matematik”. För att motverka att 

elever får svårigheter för det matematiska ämnet hävdar Lundberg och Sterner (2009) utifrån 

en studie av Europakommissionen att det är viktigt att pedagogerna uppmärksammar dessa 

elever tidigt. Just för att underlätta för elever i svårigheter samt att förebygga problem drar 

Lundberg och Sterner (2009) slutsatserna att öka variationen i undervisningen, skapa lust för 

matematiken till eleverna och synliggöra de matematiska strategierna. De visar flera gånger i 

sin text hur viktigt det är lärarna på ett lekfullt sätt presenterar nya matematiska begrepp, samt 

att matematiken ska bli lekfull överlag. Vissa likheter med de resultat som Lundberg och 

Sterner presenterar återfinns hos McIntosh (2008). McIntosh beskriver hur elever ofta under 

skoltiden bygger upp missförstånd eller svårigheter för matematik, antingen i grunden eller i 

specifika matematiska frågor. Hans tankar om att lösa dessa problem handlar om att från 

lärarens sida uppmärksamma dessa elever och skapa förståelse genom tydlighet och medveten 

undervisning av läraren. Vidare visar han på resultatet, likt Lundberg och Sterners 

forskningsöversikt (2009), att de flesta elever bäst lär genom att arbeta med problem och lösa 

dem.  

 

Då vi i tidigare forskning har synliggjort varierad undervisning för att nå alla elever kommer 

vi fortsättningsvis under denna kategori rikta in oss på kommunikationen, då den kan ha en 

                                                           
2 Dyskalkyli ”innebär en bristfällig taluppfattning som ger sig tillkänna i svårigheter i mycket basala och 
elementära numeriska färdigheter som att jämföra antal punkter i två avgränsade mängder.” (Lundberg & Sterner 
2009, s 6) 
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avgörande roll i undervisningen för elever i matematiksvårigheter. Detta visar McIntosh 

(2008) på genom att kommunikation som metod används med fördel för att lösa missförstånd 

och få eleverna att inte utveckla svårigheter för matematik. Gemenskapen i klassrummet 

nämns också i samband med arbetsmetoder för att öka förståelsen för matematiken hos de 

elever som ser matematikundervisningen som svår. Detta är delvis likt det McIntosh (2008) 

skriver, att alla elever oftast bäst lär genom ”… utmaningar och problem med konkret 

material, genom att prata med varandra och läraren om vad de gör och hur de tänker” (s.3-4). 

För Löwing (2004) är också kommunikationen central. Resultatet av hennes avhandling är 

bland annat att hasighetsindividualisering är väldigt vanligt förekommande i de studerade 

klassrummen. Hon såg att detta var till nackdel för de elever som behövde hjälp. Hennes 

metod att skapa en varierad undervisning handlar om samtal och kommunikation omkring det 

matematiska ämnet. Då forskningen har lyft fram att varierad undervisning kan gynna de 

elever som har svårigheter med matematik, övergår nu forskningen till att synliggöra vad 

varierad undervisning kan bidra för elever med fallenhet för det matematiska ämnet.  

 

En grupp av elever som tydligt märks i matematikundervisningen är de elever med särskilda 

förmågor i matematik. Den forskare som i största utsträckning tagit upp dessa elevers 

situation är Pettersson (2011). Hennes avhandling syftar till att synliggöra hur 

undervisningssituationen för de elever som har fallenhet för matematik ser ut. Hennes 

forskning bygger på en fallstudie där hon bland annat fanns i klassrummen där enkätstudier 

gjordes. Vad vi förstår av hennes text är det viktigt att elever med särskild förmåga får samma 

möjligheter till stimulans som elever i svårigheter. Hon visar att läroboken oftast tillsammans 

med läraren är auktoriteter. Detta gör enligt henne att möjligheten att skapa matematik och 

utforska den ytterst begränsad. Petterssons resultat synliggör att elever som hon kallar 

”duktiga” ofta inte får de utmaningar som de behöver. Utifrån sina resultat presenterar hon 

vidare att dessa elever behöver stimulans från kunniga pedagoger. Detta förtydligar hon 

flertalet gånger i sin avhandling då hon skriver hur viktiga lärare är som en bas för elevernas 

utvecklande arbete. Hon skriver att det är viktigt att läraren anpassar undervisningen efter alla 

elever. Med detta kan tolkningen läggas in att det även bör satsas på de med särskilda 

förmågor och att skapa en variation för dessa elever. 

 

För att stimulera elever med särskild förmåga tar Pettersson (2011) upp flera synpunkter på 

olika arbetssätt och metoder. En av dessa är, som vi tidigare nämnt, att det finns kunniga 

pedagoger som kan få barnet att utmanas med befintliga uppgifter. Andra aspekter hon tar upp 
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är till exempel problem, något hon benämner som rika matematiska problem. Taflin (2007) 

menar att rika matematiska problem ska kunna användas av alla samt att det ska leda till en 

diskussion om matematiska begrepp och termer. Genom användandet av rika matematiska 

problem menas att alla uppgifter kan förenklas eller försvåras utifrån individens 

kunskapsnivå. Pettersson (2011) menar att detta gör rika matematiska problem väl användbara 

åt elever med särskilda förmågor inom matematiken. Hon visar också att dessa elever inte får 

bli lotsade för mycket av läraren. Detta skulle leda till att utmaningarna uteblev. 

Kommunikationen för eleverna är också central för att eleverna ska kunna stimuleras. Hon 

visar på forskning som kommit fram till att högpresterande elever presterar bättre i 

nivågrupperingar än i det stora klassrummet. Med detta menas att eleverna får möjlighet att 

komma in på matematiska områden som de aldrig hade kommit in på tidigare eller i 

”klassrumsgruppen”. 

 

Att lärarna fyller en viktig funktion, då deras uppgift blir att anpassa uppgifterna till varje elev 

är också viktigt utifrån Petterssons (2011) avhandling. Detta för att matematiken ska bli 

individualiserad och att alla ska möta uppgifter som är väl anpassade till sin kunskapsnivå. 

Detta speglar den sociokulturella teorin som bland annat handlar om den närmaste 

utvecklingszonen (Säljö 2010). Den närmaste utvecklingszonen handlar om att eleven 

utvecklas då den stimuleras av en något lite svårare uppgift än vad eleven har kunskap om för 

tillfället. Detta nås exempelvis genom att arbeta med andra elever. 

 

2.3 Svårigheter med att bedriva en varierad undervisning  
Det krävs både goda ämnes- och didaktiska kunskaper för att som lärare kunna bedriva en god 

varierad matematikundervisning. Det gör att läraren måste vara väl medveten om vad och 

varför läraren gör på ett visst sätt (Persson 2009, Bjerneby Häll 2006). Några utmärkande 

omständigheter som kan ses som kritiska vid användandet av en varierad undervisning visar 

Elisabeth Persson (2009) på i sin avhandling. I studien uppmärksammar hon att lärare kan 

känna trygghet i användandet av matematikboken, vilket kan resultera i att de kan känna sig 

obekväma och osäkra i användandet av andra arbetsmoment. Studien utgår ifrån det 

övergripande syftet att ta reda på om och i så fall hur framtida matematiklärare i 

förskoleklassen och grundskolans tidigare år förändrar sin syn på ämnet matematik under den 

tid de läser inriktningen. Hon vill också undersöka hur studenters syn kommer till utryck efter 

avslutad lärarutbildning. Studien är uppdelad i två delstudier där den första delstudien utgår 
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från en kvalitativ intervju medan delstudie två har använt sig av både kvalitativa intervjuer, 

observationer, anteckningar samt videoinspelning och ljudupptagning. Studien sträcker sig 

över en fem års period. Resultaten som framgår visar bland annat att lärarna efter drygt ett år 

känner sig bekväma i sin lärarposition inom matematikundervisningen. Vad som också 

framkommer i studiens resultat som också ses som ett problem med varierad 

matematikundervisning är att matematikämnet ses som tidskrävande. Detta gör att 

planeringen inför matematiklektioner tar mycket tid där tidsaspekten kan spela en avgörande 

roll vid val av arbetsmetod.  

 

Att tiden är en avgörande faktor i de val av arbetssätt som läraren gör visar också Maria 

Bjerneby Häll (2006). Syftet med hennes avhandling var att undersöka, kartlägga och 

redogöra argument för matematik i grundskolan. Insamlandet av data skedde genom 

intervjuer av lärarstudenter och nyblivna lärare. Resultatet som bland annat framkommer i 

hennes studie är att varierad undervisning kan bidra till bristande arbetsro och att läraren kan i 

det avseendet välja att använda sig mer av teoretiska inslag för att undvika oroligheten som 

lätt kan uppkomma. Resultatet visar också att arbete i matematikboken kan upplevas som en 

trygghet för eleverna på grund av att arbetssättet är väl inarbetat och att eleverna vet vad som 

förväntas av dem under matematiklektionerna.  

 

2.4 Sammanfattning 
Den tidigare forskning som vi i detta kapitel har presenterat är vad vi fått fram av sökning på 

avhandlingar, forskningsrapporter och forskningsartiklar. Forskningen ger en relativt klar bild 

om variationen i matematikundervisningen. Den bild som mycket av vår forskning målar upp 

är att variation i matematikundervisningen är något positivt som gynnar alla elever.  

 

Anpassningen är viktig i forskningens syn på varierad matematikundervisning. Forskarna 

visar en enhetlig bild av att elever lär olika och att eleverna behöver olika metoder för att 

kunna tillgodoräkna sig undervisningen (ex. Lundberg & Sterner 2009). Att även 

kommunikationen ses som viktig i en varierad undervisning är något som forskningen lyfter 

upp (Löwing 2004). Kommunikation och diskussion i klassrummet leder till ökad förståelse 

hos eleverna, vilket är positivt då det gäller såväl elever i svårigheter och elever som ser 

matematik som enkelt.  
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En varierad undervisning ska innehålla många olika arbetssätt för att den ska klassificeras (se 

”Studiens centrala begrepp”) som varierad. Arbetssätt som lyfts fram av forskningen kan 

handla om att spela matematiska spel (Ramani & Siegler 2008). Det kan också vara så som 

Björklund (2007) lyfter fram leken som en viktig del för eleverna och deras lärande av 

matematik, något som fler forskare (ex. Seo & Ginsburg 2004) tydliggör. Problemlösning 

(Taflin 2007) påvisas likväl som ett varierat arbetssätt och kan anpassas efter eleven vilket är 

viktigt i den varierade undervisningen. Även matematikboken lyfts fram som ett sätt att 

variera undervisningen (Johansson 2006), eftersom matematiken delvis är teoretisk. Det 

Johansson visar är dock att det är viktigt att läraren vågar släppa taget om matematikboken 

och ibland frångå den i exempelvis genomgångar. Vid vår forskningsgenomgång har även 

negativa upptäckter om variation uppkommit. Detta genom att bland annat nämna att det är 

tidskrävande och att det är mödosamt utifrån att det kan bli stökigt i klassrummet (Persson 

2009, Bjerneby Häll 2006). Överlag är det dock positiva kommentarer om variation i 

matematikundervisningen.  

 

Vad vi tar med oss från den tidigare forskningen handlar om att alla elever lär olika och att 

alla elever gynnas av en varierad matematikundervisning. Detta är forskningens motiv för att 

använda sig av en varierad undervisning. Vårt syfte har varit att undersöka lärarnas 

erfarenheter, vilket gör att vi kommer att undersöka deras syfte med att använda sig av en 

varierad matematikundervisning. Vi tar även med oss mångfalden av arbetssätt som lyfts fram 

av forskningen för att uppnå en varierad matematikundervisning för att koppla vårt empiriska 

material angående hur lärarna arbetar varierat till den forskning vi har presenterat. Utifrån 

lärarnas erfarenheter identifierar vi också begränsningar för att skapa en variation i 

undervisningen, något som vi också tar med från den forskning vi nämnt i detta kapitel. Dessa 

punkter tar vi med oss i vårt arbete för att kunna fylla den kunskapslucka som handlar om 

lärarnas erfarenheter av varierad matematikundervisning. 
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3. Metod 
När vi nu gått igenom tidigare gjord forskning om varierad matematikundervisning är det 

dags att redogöra för de metodval som vi har gjort inför vår empiriska studie. Avsnittet är 

indelat i fem kategorier; intervju som metod, etiska överväganden, urval, genomförande och 

transkribering och analysförfarandet. Under varje rubrik redovisar vi för hur vi har gått 

tillväga. 

 

3.1 Intervju som metod  
Då vårt syfte var att upptäcka lärares erfarenheter av variation i matematikundervisningen 

valde vi att använda oss av intervjuer med lärare för att kunna få svar på våra frågeställningar 

och vårt syfte. Vi valde intervju eftersom att Martyn Denscombe (2009) skriver att det är en 

metod som används med fördel när forskaren vill undersöka åsikter och erfarenheter. 

Intervjuer ger mer utfyllda svar vilket vi hade gått miste om ifall vi exempelvis gjort enkäter, 

menar han. Varför vi inte valde observation, var för att denna metod inte hade hjälpt oss att 

undersöka lärarnas erfarenheter. Denna metod hade blivit aktuell om vi hade velat undersöka 

lektionernas utformning. Då valet av metod blev intervju bestämde vi att vi skulle ha 

standardiserade frågor, något som Denscombe skriver om i sin handbok. En intervju med 

standardiserade frågor ses som en strukturerad intervju där forskaren har en kontroll över 

frågorna och svarens utformning.  Forskaren har i förväg skrivit ner ett antal frågor som 

respondenten erbjuds besvara med en begränsad uppsättning av svarsalternativ. Det gör att 

varje person får identiska frågor som underlättar arbetet med analysen. Insamlingen av 

resultatet blir kvalitativ data (Denscombe). Varför vi valde standardiserade frågor var för att 

vi ville få svar på specifika frågor. Att använda denna form av frågor gav även oss den 

möjligheten att be respondenten utveckla sina svar. Det var även viktigt för oss att alla lärare 

skulle svara på alla frågor. Detta gjorde att vissa svar besvarade flera frågor, vilket ledde till 

att alla frågor inte behövde ställas. 

 

Vårt syfte och våra frågeställningar avgjorde valet av våra intervjufrågor. Eftersom vi hade 

valt en strukturerad intervjuform valde vi att ha många frågor som kunde täcka upp ett stort 

område. Många frågor konstruerades och flera ströks då de inte kändes relevanta för vårt 

syfte. Att vi ändå valde en strukturerad intervjuform i stället för enkäter handlade om att vi 

vill ha möjligheten att få mer utvecklade svar av respondenten, något som inte varit möjligt 

vid en enkätundersökning. Slutligen kom vi upp i 23 huvudfrågor samt 13 uppföljande för att 
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komma åt syftet med huvudfrågorna (se bilaga 1). Frågornas utformning var korta och enkla 

att förstå, detta för att få svar på det vi ville fram i vår studie. Att frågornas utformning är av 

betydelse i intervjusammanhang finner vi stöd hos Steinar Kvale och Svend Brinkmann 

(2009). Frågorna grupperade vi därefter i fyra kategorier. Den första kategorin handlade om 

allmändidaktisk matematiksyn. I denna del ställdes frågor om syn på matematikämnet samt 

hur läraren arbetar för att nå alla elever bland annat. Vi inledde denna del med frågan hur 

länge lärarna arbetat och hur klasserna såg ut, för att läraren skulle bli trygg med ”enkla” 

frågor i början (Denscombe 2009) dessa frågor kunde på så sätt ses som inledande och ge 

spontana svar (Kvale & Brinkmann 2009). Andra kategorin av frågor behandlade lärarens 

användande av undervisningsupplägg i matematikundervisningen och frågor ställdes om 

bland annat grupperingar och val av arbetssätt i klassrummet. Tredje kategorin behandlade 

vårt specifika område, varierad undervisning i matematik. Lärarna fick ge sin syn på variation 

och även berätta hur de arbetar på ett varierat sätt i dagens undervisning. Som avslutning på 

vår intervju hade vi frågor om lärarnas drömmar och om deras framtid som matematiklärare. 

Här var syftet att se om de ville eller om det var möjligt att förändra undervisningen på något 

sätt.  

 

3.2 Etiska överväganden  
De etiska överväganden vi gjorde under studien har gjorts i relation till Vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer (2007). De ställer upp fyra huvudkrav för deltagande. De fyra handlar om 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

etiska överväganden som skall fungera som riktlinjer återfinns även hos Kvale och 

Brinkmann (2009) där de introducerar dessa som informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll. I mejlet som skickades till lärarna samt inför varje intervju 

poängterades att intervjuerna var frivilliga, vilket också ledde till nej från en skola. Vi valde 

att i mejlet inte informera om mer än att temat för intervjun skulle vara 

matematikundervisning. Innan varje intervju meddelade vi mer ingående intervjuns teman 

samt syftet. Vi var tydliga med att intervjuerna inte skulle publiceras i sin helhet, mer än som 

transkriberingsutskrift för oss själva. Däremot upplyste vi hur utdrag skulle kunna användas, 

vilket alla samtyckte till. I mejlet vi skickade ut framgick att intervjuerna skulle spelas in, 

vilket var något vi också frågade samtycke om innan intervjuerna genomfördes. Innan 

intervjuerna poängterade vi att varken lärarna eller skolorna skulle kunna spåras i efterhand. 

Detta medför att vi i resultatdelen kommer att använda oss av fiktiva namn på såväl specifika 
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platser, skolor som lärare. Materialet, både ljudfiler och transkriberingar, kommer att förstöras 

efter att examensarbetet är avslutat. 

 

3.3 Urval  
Valet av grundskolans tidigare år gjordes utifrån att mycket av vår litteratur (ex. Lundberg & 

Sterner 2009) tagit upp det viktiga i att upptäcka svårigheter med matematik tidigt. På grund 

av detta är det viktigt med att variera undervisningen så att den kan anpassas till alla elever.  

För att hitta ett lämpligt urval av lärare till vår studie valde vi därför att fokusera på 

grundskolans tidiga år. I vår undersökning ville vi ta reda på vad lärare i de tidiga skolåren har 

för erfarenheter av variation och i vilken utsträckning de arbetade med en varierad 

matematikundervisning. När vi skulle söka lärare var vi eniga om en bred sökning 

geografiskt, men att de skulle vara verksamma i samma kommun. Det gjorde att vi använde 

oss av ett stratifierat urval i vår studie. ”Stratifierat urval är en blandning mellan slumpmässigt 

urval och urval med utgångspunkt i bestämda egenskaper eller avsikter” (Denscombe 2009, s 

34). Denna urvalsprocess kan vi styrka genom att vi i vissa fall skickade mejl till enskilda 

lärare på skolor där det klart framgick (av deras hemsidor) att de arbetade med de tidiga 

åldrarna. I de flesta fall kontaktade vi rektor på olika skolor för att fråga om de kunde 

rekommendera någon speciell lärare. Svaren vi fick var positivt från alla lärare som vi 

kontaktade personligen och nästan från alla rektorer. Dock fick vi ett negativt svar från en 

rektor där vi inte kunde få utföra intervjuer. När urvalet var genomfört kunde vi konstatera att 

vi hade sju intervjupersoner, däribland sex klasslärare (Marie, Frida, Greta, Anna, Stina och 

Anette) samt en resurslärare (Eva-Britt). De lärarnamn som är använda i studien är helt 

fiktiva. Av våra intervjuer skedde fyra i stadsmiljö. Två intervjuer skedde utanför stadskärnan, 

men i en mindre tätort. Den sjunde intervjun skedde i en mindre tätort några mil utanför 

staden. Hur mejlen var formulerade, både till lärare samt rektorerna bifogar vi längst bak i 

vårt examensarbete, som bilaga 2.  

 

Under urvalsprocessen när mejl skickades till lärare och rektorer ville vi att dessa personer 

skulle ha möjlighet att påverka tidpunkten för intervjun. Vi förordade dock en tidsperiod 

under vecka 44 och 45. Då höstlovet 2013 inföll under vecka 44, gav vi även utrymme för 

intervjuer under vecka 46. När alla intervjuer var inbokade stod det klart att dessa skulle 

infalla mellan den 28 oktober och 6 november. Vi ville att alla lärare skulle vara mer eller 

mindre nollställda för att vi skulle få så spontana svar som möjligt. Om lärarna i förväg vetat 
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om frågor eller specifika teman skulle de ha kunnat förbereda sig och ge mer mindre 

sanningsenliga svar. Därför skickade vi inte ut några frågor i förväg. Det ska dock sägas att vi 

klargjorde att det var matematikundervisningen som skulle undersökas, vilket vi gjorde för att 

lärarna skulle veta vad de tackade ja till, vilket är en viktig etisk princip. När urvalet av 

lärarna var bestämt var det viktigt att vi skulle känna oss bekväma med frågornas utformning 

inför genomförandet. 

 

3.4 Genomförande och transkribering  
För att få möjlighet till träning på vår intervjuförmåga samt se huruvida frågorna var 

välformulerade eller ej genomförde vi dessa intervjuer först på varandra och sedan utförde vi 

en provintervju. Genomförandet av provintervjun skedde veckan innan den första planerade 

intervjun för att vi skulle kunna reflektera över våra frågor och eventuellt revidera vår 

intervjuguide. Intervjupersonen var en nära vän till en av oss och arbetar som matematiklärare 

på gymnasiet. Intervjun skedde i dennes hem och spelades in med hjälp av ljudinspelning 

precis som vi senare skulle göra under intervjuerna med lärarna. Varför vi valde att använda 

oss av ljudinspelning berodde på att vi ville vara säkra på att vi skulle få med allt som sades 

samt få ett så naturligt samtal som möjligt (Kvale & Brinkmann 2009). Efter att vår 

provintervju kunde vi konstatera betydelsen av tonfallet samt kroppsspråket var moment som 

vi behövde tänka på och vi gav varandra tips och råd för att komma vidare och vara väl 

förberedda inför de riktiga intervjuerna. Efter provintervjun reflekterade vi över frågorna och 

tog bort några frågor och omformulerade andra för att frågorna helt och fullt skulle spegla vårt 

syfte och våra frågeställningar. Intervjun gav oss även mer praktiska insikter som exempelvis 

vikten av att ha ljudinspelaren placerad nära intervjupersonen.  

 

Intervjuerna skedde på respektive skola. Vi hade förberett lärarna på att intervjuerna skulle ta 

30-45 minuter. Detta var en rimlig tid då alla intervjuer var mellan 28 och 48 minuter. 

Anledningen till att de inte fått frågorna i förväg var att vi ville ha spontana svar. Då vi hade 

förberett många frågor som skulle täcka upp ett stort område gjorde detta att lärarna ofta 

svarade på flera frågor än de vi hade ställt. Detta gjorde att vi inte ställde samtliga frågor till 

alla lärare, då de ibland redan svarat på dessa. Var intervjuerna genomfördes varierade 

beroende av ledig lokal. Vårt önskemål var att det skulle vara ostört och helst i anslutning till 

klassrummet då det skulle kunna ge oss möjlighet att titta närmare på de material som 

användes i undervisningen. De flesta intervjuerna genomfördes i grupprum i mer eller mindre 
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direkt anslutning till klassrummet. Intervjuerna leddes av en av oss och den andra observerade 

främst intervjuarens agerande för att kunna framföra feedback. Dessa roller alternerades 

mellan oss två och vi fick båda prova på rollen som intervjuare samt observatör. Att båda 

deltog var en medveten strategi då båda lättare skulle kunna tillägna sig den transkribering 

som senare skulle genomföras och underlätta analysen av intervjuerna.  

 

På en skola skedde ett missförstånd då både läraren och resursläraren, som skulle ha 

intervjuats under två olika tillfällen, var med under samma intervju. Detta tog vi ett snabbt 

beslut om att inte motsäga, då vi ville ha bådas erfarenheter och inte ville krångla när de var 

villiga att ställa upp (se vidare metoddiskussion). Intervjuerna spelades in med en 

ljudinspelare, vilket ledde till att allt som sades uppfattades. Vi ansåg likt Denscombe (2009) 

att ljudupptagningarna skulle ge den information vi var ute efter. Efter intervjun blev det i de 

flesta fall diskussioner om läromedel och material och vi fick i flera fall även titta i 

klassrummen, matematikböckerna samt övrigt material som användes i undervisningen. Detta 

gav oss en god inblick i det som läraren sagt i sin intervju.   

 

För att underlätta vår analys transkriberades intervjuerna efter att de genomförts. Vi delade 

upp transkriberingen utefter vem som hade intervjuat, vilket ledde till att vi fick tre intervjuer 

var. Transkriberingen möjliggjordes med hjälp av Olympus DSS Player Standard och utfördes 

via dator och en tramppedal. Precis som Denscombe (2009) skriver, var transkriberingen en 

del av arbetet som tog lång tid. Sammanlagt spelades nästan tre och en halv timme intervju in, 

medan transkriberingen tog mer än sammanlagt fyra hela arbetsdagar. Samtidigt menar 

Denscombe att uppsatsskrivaren kommer i närkontakt med materialet, vilket vi naturligtvis 

håller med om. Vi anser att detta arbete var av stor vikt för att kunna analysera resultatet. 

Transkriptionen inleddes med att vi skrev av lärarnas svar, men vi uteslöt nonsensord, som 

mm och ehm, vilka inte påverkade lärarnas svar. Efter transkriptionen har det inte ändrats i 

citaten förutom hakparenteser, för att visa på det centrala innehållet. Efter att intervjuerna 

genomförts och transkriberats var det dags för analysarbetet. 

 

3.5 Analysförfarandet  
Då vi utförde en kvalitativ studie innebar det att studien behövde analyseras kvalitativt. 

Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) presenterar olika metodansatser och 

uppmärksammar dess olika egenskaper samt hur dessa kan påverka analysarbetet. Vi har i vår 
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studie valt att inte utgå från någon specifik teoretisk referensram, utan vår analys har utgått 

från att identifiera teman i vårt empiriska material. Detta har gjort att vi har kunnat vara så 

neutrala som möjligt i vårt analysarbete och inte påverkats av olika ståndpunkter gällande 

specifika metodansatser. Denscombe (2009) tar upp processen för att analysera data 

kvalitativt, där han beskriver fem viktiga steg. Den inledande delen av analysförfarandet sker 

först genom att iordningställa data. I denna del räknas exempelvis kategorisering och 

bearbetning av data in. För att gå vidare övergår analysen till inledande utforskning av data, 

och i denna kategori letar exempelvis forskaren efter återkommande teman. Analys av data 

ses sedan som det tredje steget och där sker exempelvis gruppering samt jämförelse mellan 

olika teman. Efter det övergår analysarbetet till framställning och presentation där bland annat 

en tolkning görs av det skrivna materialet. Validering av data som är den sista komponenten i 

analysarbetet bidrar bland annat till att en jämförelse av vad som framkommit kan utföras.  

 

Med Denscombe (2009) som utgångspunkt läste vi in oss på de sex intervjutillfällenas olika 

transkript och kategoriserade dessa citat utifrån olika teman. De teman vi valde identifierade 

vi utifrån vårt syfte. De som framkom handlade om lärarens undervisningssyfte, arbetssätt och 

möjliga begräsningar med att skapa en varierad matematikundervisning. Lärarnas citat 

kodades och placerades under rätt tema. Sedan valdes de transkript som på bästa sätt 

exemplifierade de olika egenskaperna och nyanserna i respektive kategori. Till varje tema 

kunde vi oftast knyta mellan ett och sju utdrag ur varje intervju.  
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4. Resultat 
I föregående kapitel redovisade vi för våra metodval. Vi redogjorde för varför vi valde att 

använda oss av intervjuer som metod. Under detta kapitel redovisar vi de resultat som vi fått 

fram genom vår analys. Analysens tematisering gjordes utifrån syftet och frågeställningarna. 

Utifrån frågeställningarna kom vi fram till tre teman som var generella i vårt empiriska 

material; syftet med att använda en varierad undervisning, på vilket sätt varierad undervisning 

används och begränsningar för att skapa en varierad undervisning. Varje tema följs av tre eller 

fyra underrubriker. 
 

4.1 Syftet med en varierad undervisning 
Vi inleder vårt resultat med lärarens syfte av att använda sig av varierad undervisning. Här 

redogör vi för hur lärarna tar upp elevers olika sätt att lära samt vilka som gynnas av en 

varierad undervisning och betydelsen av syfte med undervisningen.  
 

4.1.1 Alla lär olika 
Oftast är det insikten om att alla lär olika som gör att lärarna motiverar sitt användande av 

variation i matematikundervisningen. Ett vanligt förekommande argument är att alla elever lär 

på olika sätt.  
 

Barn lär på olika sätt helt enkelt och har olika lätt och ta till sig. En del tycker det är bäst och sitta 
bara med tal och räkna och nån, med en gång, ser dom vad talet blir och så. En del behöver det här 
med att plocka och liksom känna att… ja, så här lär jag mig. Och en del måste[…]prata med nån 
för att lära sig och därför tror jag att man måste variera sitt sätt så att man når så många som 
möjligt. (Greta) 

 

Lärandet grundar sig på att eleverna lär olika. Vissa elever behöver praktiskt arbeta med tal 

för att skapa förståelse medan andra behöver kommunikation eller sitta och lösa uppgifter 

teoretiskt. Detta gör att lärarna kan motivera sitt användande av variation i sin undervisning, 

för att kunna tillgodose alla elever utifrån deras förutsättningar. Att arbeta med stor variation 

handlar om hur läraren kan anpassa strategier och undervisningsmetoder efter elevernas 

behov, men även stimulerar till att prova nya metoder. Detta för att ”[…]försöka hitta olika 

ingångar att försöka möta varje elev där dom är […] alla är ju inte stöpta i samma form” 

(Anette). Det viktigaste i lärandesituationen är att möta eleverna där de är och utifrån vad de 

behöver just nu. Detta kräver olika strategier eftersom att eleverna lär olika. Det som dock 
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framkommer i vår analys är att flera lärare talar om att det lätt blir en anpassad undervisning 

till de elever som har matematiksvårigheter jämfört med dem som har enkelt för matematik. 
 

Som en viktig del i lärarnas svar om undervisningen och det faktum att eleverna lär olika 

nämns Lgr 11. I de flesta lärarsvar i vår studie framkommer att läroplanen har en ytterst viktig 

funktion och att det är lärarnas utgångspunkt. Av vår analys kan vi konstatera det bästa 

arbetssättet, enligt lärarna, för varje elev är beroende av vad de behöver. 
 

Det är ju kunskapskraven och målen och, så är det ju. Det är ju liksom basic, det är ju dom som… 
Vad är det dom behöver ha med sig, vad är det dom ska kunna. Det är hela tiden, på det och så 
planerar man upp arbetsmoment efter, efter det… hur kan jag göra det här intressant? Hur kan jag 
göra det här förståeligt. (Marie) 

 

Våra resultat visar att elever lär olika. Detta uppmärksammas med att lärarna anpassar 

undervisningen utifrån elevernas behov, så som vad som är förståeligt och intressant för dem. 

Dessa kunskaper kan anpassas om läraren fokuserar på läroplanen och vet vad eleven behöver 

ha med sig för färdigheter. Att anpassa undervisningen kan även bidra till att varierad 

undervisning gynnar alla elever då elever tar till sig kunskap på olika sätt. Med anpassning 

menas att eleverna möter olika arbetssätt och stimuleras med flera sinnen, inte att eleven 

fastnar i ett arbetssätt. 
 

4.1.2 Undervisning som gynnar alla elever 
Vad som framkommer utifrån vår analys av vårt empiriska material är att en varierad 

undervisning ses som gynnande för alla elever. Flertalet lärare nämner hur viktig variationen 

av arbetssätt och undervisningsmetoder är för att läraren ska nå alla elever. Bland annat 

nämns diskussioner och samtal om matematik som viktigt för att undervisningen ska leda till 

förståelse hos eleverna. Analysen visar att samtalen gynnar alla elever då de får höra sina 

kamraters lösningar och funderingar samt kan utvecklas av att se andra lösningsstrategier och 

lösningar. 
 

Vissa gånger kan jag sätta ihop dom lite svagare eleverna, och dom starkare och ibland så gör man 
tvärtom. Man kanske sätter ihop dom här mellangrupperingen där de lite svagare, men även lite 
starkare för att nå utveckla alla barnen. För att arbeta med någon som kanske är lite svagare i matte 
kan ju vara utvecklande för den starkare också och även förklara hur man har tänkt och få med sig 
det här barnet […] (Anna) 

 

Att arbeta i grupper och använda samtal lyfts fram som gynnande för både elever med 

svårigheter för matematik och elever med särskild begåvning. Eleverna kan stärkas av 
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varandras strategier och lösningar, vilket framkommer som att det leder till ökad förståelse. 

Genom samtalen sker en anpassning till eleverna och deras förståelse, genom att eleven och 

läraren hittar strategier och lösningssätt som passar uppgiften och eleven.  

 
Jag uppmuntrar mycket också att använda konkret material. Rita försöka hitta andra 
lösningsstrategier om man nu inte kan. (Stina) 

 

Resultat av vår analys visar hur konkret material hjälper läraren att anpassa undervisningen 

utifrån eleven. Det ses som viktigt att det finns möjligheter till användande av olika strategier 

för att lösa uppgifter. Dessutom nämns vikten av att det finns material att plocka med för att 

alla elever ska gynnas. Eleven uppmuntras då att tänka över vilka material som skulle vara 

aktuella för samma lösning. Vi kan med hjälp av våra resultat se hur variationen i 

undervisningen hjälper alla elever att bättre förstå matematiken. Dessutom visas hur vissa 

elever behöver det kreativa medan andra behöver det strikta för att kunna ta till sig det 

matematiska innehållet.  

 

4.1.3 Betydelse av syfte i undervisningen 
Att arbeta som lärare kräver att läraren alltid bör ha ett syfte med sin undervisning och sina 

val av arbetssätt. Lärarnas syfte kan variera, men det framkommer av vår empiriska studie att 

det är viktigt att klargöra vad exempelvis utevistelsen innebär. Detta kan handla om hur 

läraren visar att det inte betyder fri lek. Ett annat syfte som lärarna påvisar är vikten av att 

förklara laborativa material som verktyg för förståelse och inte som leksaker i leken. Det lyfts 

fram som problematiskt vid användandet av olika övningar, det vill säga varierad 

undervisning, att eleverna i vissa fall inte förstår innebörden om varför ett moment ska 

genomföras.  
 

Ja, det är väl om vi gör övningar som dom inte förstår. Vi tränar saker som dom inte förstår 
poängen med. […]Baksidan är väl om dom inte vet vad dom tränar. (Frida) 

 

Att eleverna inte får en förståelse för varför de gör ett visst moment försvårar på så sätt 

inlärningen och momentet kan ses som meningslöst. I allmänhet påvisar lärarna att det är 

viktigt i deras val av undervisning att de har en tanke med sitt val och att de kan dela upp 

helheten till mindre beståndsdelar för att den enskilde eleven ska förstå sammanhanget. Ett 

vanligt förekommande arbetssätt för att skapa en mer varierad matematikundervisning är att 
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använda sig av spel i undervisningen. Även vid användande av spel är det viktigt att läraren 

har ett syfte med spelandet och att eleverna vet varför spelet spelas. 
 

Ja, det måste ju finnas syften med varför man spelar spel, […] Barnen måste ju veta varför spelar 
jag spel asså att vi noga med att tala om vad det är vi tränar. Ehm, men det gäller ju egentligen allt. 
(Frida) 

 

Att spela spel för skapande av variation måste därmed ha ett syfte, bara plocka in spel utan att 

ha en baktanke med arbetssättet gynnar inte eleverna för deras fortsatta utveckling. Att arbeta 

varierat handlar hela tiden om att tänka hur eleverna kan ta till sig information på olika sätt 

och själva omvandla det till egen kunskap. En viktig del i att skapa ett syfte med 

undervisningen och valet av arbetssätt, för att anpassa och möta alla elever, är att läraren har 

god kännedom om elevernas kunskapsnivå. Detta nås med fördel genom den rika 

dokumentation som används i dag.  
 

Men det gäller ju att du dokumenterar och följer med liksom i, vad du har gjort och vad du arbetat 
med och hur elevens gång är. […] Det gäller att hålla koll här så att du inte tror att dom alla har 
gjort alla moment. Du måste ju veta var dom ligger nånstans. Det gäller att hålla koll på sina 
elever. (Marie)  

 

Dokumentationen kan hjälpa läraren att nå tydligare syften med undervisningen för att 

undervisningens innehåll ska nå alla elever utifrån deras förutsättningar. Det gäller att lärarna 

uppmärksammar alla elevers kunskapsnivåer för att kunna anpassa undervisningen och dess 

syften. 
 
 

4.2 På vilket sätt varierad undervisning används 
I förgående tema tog vi upp syfte med att skapa en varierad undervisning. I detta avsnitt 

kommer vi redovisa vår tematisering med utgångspunkt i hur lärare arbetar med varierad 

undervisning. Vi har här identifierat fyra teman; lek och spel, matteboken, laborativa material 

och problemlösning. 

 

4.2.1 Lek och spel som variation 
Något som lyfts fram som ett komplement i en varierad undervisning är lek och spel. Leken 

lyfts fram som ett sätt för vissa elever att lättare tillägna sig undervisningens innehåll samt 

förstå betydelsen av matematiken. ”Men om det är barn som… Som behöver leka fram det, så 

får dom leka fram det.” (Marie). Det som konstant återkommer i vårt empiriska material är att 
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undervisningen anpassas efter eleverna. Vissa elever behöver leka fram matematiken och då 

bör de få göra det menas det.  
 

För att på bästa sätt skapa så stor variation som möjligt klargör vissa lärare att de arbetar med 

flera olika arbetssätt för att öka anpassningen utifrån eleverna. Detta medan andra lärare 

sällan frångår det, allt som ofta, styrande läromedlet. För flera lärare används många olika 

arbetssätt i sin undervisning för att nå anpassning till elevernas olikheter. 
 

[…]det är både genomgång, kreativt, laborativt kan man väl säga, spel försöker jag få in ganska 
mycket, […] Sen försöker man få in det här att man verkligen för göra nåt konkret, mäta eller 
hoppa. Så sen är det såklart eget arbete där dom sitter och räknar. Grupp åh ibland 
helgenomgångar en till en att man går runt. (Stina) 

 

I denna undervisning ges en stor bredd som kan gynna alla elever utifrån hur de lär 

matematik. Undervisningen har en stor variation som synliggörs med många olika 

arbetsformer. I klassrummet sker arbete med laborativa material och spel. Dessutom används 

läromedlet för att skapa en större bredd i undervisningen. Variationen i undervisningen var 

något som speglades i flera klassrum, medan bredden av variation var begränsad i andra. 
 

Matteboken som vi har, har även vävt in spel att man får lite praktiska och det plockandet. […] Så 
att just nu har jag ju väldigt snäv variationsmatematik, för att hålla fyrkantigheten utifrån 
barngruppen. (Anette) 

 

I denna undervisningsform utgår läraren från matematikboken och låter den styra variationen i 

undervisningen. Andra moment, så som spel, kommer från läromedlet. Detta gör att 

variationen blir ytterst begränsad och knappast kan kallas varierad i den mening att det ofta är 

matematikboken som styr vad som är bäst för eleverna och en anpassning sker sällan efter 

elevernas olikheter.  

 

Att arbeta praktiskt och lekfullt med tillexempel tallinjen är något som många lyfter 

fram och som ses som ett positivt sätt för att motverka svårigheter med tallinjen, då 

elever med svårigheter i matematik oftast har det kämpigt med att förstå den. Det 

praktiska arbetet skapar en variation som ger förutsättningar för elever som behöver se 

matematiken konkret, att utveckla kunskap och förståelse. 
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4.2.2 Matteboken som variation 
Variation i undervisningen betyder inte bara konkret och praktiskt arbete med material, utan 

kan också innehålla mer skriftliga och teoretiska inslag. Därför kan matematikboken vara en 

del av variationsarbetet i undervisningen för att skapa en god bredd. Användandet av 

matematikboken skiljer sig mycket åt mellan våra intervjuade lärare. För vissa lärare är 

matematikboken en relativt ny erfarenhet där läromedlets roll blir mer av ett 

färdighetsträningsmoment, för att komplettera den praktiska undervisningen. För andra lärare 

är läromedlet det centrala och där kan det praktiska, i bästa fall, bli ett komplement till 

matematikboken.  

 
Det är mitt huvudläromedel absolut. Som jag håller mig ganska strikt efter, även om vi inte går 
från pärm till pärm utan kan hoppa bland kapitlen. (Anette) 

 

Matematikboken var det vanligaste förekommande arbetssättet i ett flertal klassrum. I dessa 

klassrum var det mycket tyst räknande och hastighetsindividualisering som präglade 

matematikundervisningen. Det var relativt ovanligt med praktiska moment så som spelande 

av spel, diskussioner och gruppövningar. Vad lärarna lyfter fram som positivt med 

matematikboken är att eleverna tydligt kan se vad de åstadkommit, medan det också lyfts 

fram som negativt då det kan bli en tävling mellan eleverna. Ett problem som lyftes upp i vår 

empiriska undersökning är att matematikboken oftast av eleverna ses som det enda sättet att 

ha matematik på. 

 
Många barn tror att matte är matteboken. Att ska vi inte ha matte idag, om det vart mer praktiska 
jobb då har man inte haft matte, för man har inte haft matteboken. Så det är lite… att jobba med 
också och förstå att matte kan vara lite olika saker, inte bara en bok. (Eva-Britt)  

 

Från många lärare framställs att elever ser matematikboken som allt i undervisningen. 

Praktiskt arbete ses som slöseri med tid, då eleverna inte kan se sin utveckling lika tydligt som 

i en bok. Dessutom visar flera lärare att exempelvis spelet Yatzy inte uppfattas som 

matematik även om spelet är fullt av matematiska uträkningar, menar lärarna.  

 

Matematikboken används i stor utsträckning av de lärare som intervjuats i vår empiriska 

studie. I vissa klassrum ses läromedlet mer som ett komplement medan det hos andra är det 

klart styrande arbetssättet. 
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4.2.3 Laborativt material som variation 
Resultatet av vår analys visar att laborativa material kan ses som ett arbetssätt för att variera 

undervisningen efter elevernas behov. Ett vanligt förekommande arbetsområde är användande 

av laborativa material vid genomgångar eller inledningar av lektionerna. 
 

[…]jag använder det väldigt mycket i genomgångar och sen så har eleverna möjligheter att ta med 
sig det här materialet när dom ska arbeta själva och det är dom väldigt duktiga på att känna om 
dom behöver det[…] (Anna) 

 

Av vårt empiriska material framkommer att arbete med laborativa material är vanligt 

förekommande i syfte att nå en varierad undervisning. Lärare motiverar användandet av 

laborativa material i genomgångar som synliggör matematikens uppbyggnad konkret samt 

underlättar för elever som behöver den visuella förståelsen. Många lärare lyfter även fram att 

detta material kan användas under elevernas pågående arbete. De laborativa materialen fyller 

även en viktig funktion för att laborera med uppgifter i matematikboken. För en del lärare är 

användandet av laborativa material inte bara positivt och enkelt. 
 

Sen kan jag tycka att jobba med laborativa material är ju också att eh… Det kräver ju att barnen får 
handledning. Så att ibland kan det ju va svårt att hitta tillfällen att jobba med laborativa material. 
För man kan inte starta det kanske i en helklass, så… Utan dom behöver ju att man som pedagog 
hjälper, hur ska jag använda det här? Hur ska jag plocka? Hur ska jag tänka? […] (Frida) 

 

Handledningen handlar om att få fram sitt syfte med uppgiften så att inte leken tar överhand 

och bidrar till minskad förståelse. Om eleven inte vet vad som ska göras så kan det bli rörigt 

och ses som meningslöst. Vad vi kan förstå av många lärare är att det är viktigt att de tydligt 

förklarar de laborativa materialens funktion och betydelse samt hur de fungerar. Detta kan 

också ses som en brist till att använda en varierad matematikundervisning. Många lärare ser 

inte detta som ett hinder, att genomföra det i helklass. Ofta visas det i klassrummen på ett stort 

utbud av laborativa material. Att använda dessa material ses ofta som något positivt hos 

lärarna och som något som gynnar elevernas lärande. 

 
Många barn, så blir det ju en aha-upplevelse kan det bli då. Sen är det just det här med variationen 
också. (Eva-Britt) 

 

Att använda laborativa material är positivt för elever som tycker den teoretiska biten är svår. 

Eleverna ges möjlighet att konkret se mönster, samband och matematiska tal, som kan vara 

svårt om undervisningssätten fastnar i det teoretiska.  
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4.2.4 Problemlösning som variation 
Problemlösning är ett arbetssätt som uppmuntrar variation. Ofta kan olika strategier tillämpas 

och olika svarslösningar ses som en god start på en diskussion. Problemlösning kan också 

mycket väl genomföras i grupp. Dessa resultat framkommer av våra empiriska intervjuer.  

För vissa lärare är det matematikboken som är det sättet där eleverna får möta 

problemlösning, medan det för andra mer handlar om praktiskt arbete utanför läromedlet.  
 

Vi har som sagt lite latmask där då, men de finns ju i matteboken den är ju bra upplagd så att det 
finns en problemlösnings sida/ sidor på kapitlet är lite mer av klurigare variant och så, sen kan man 
alltid jobba mer med problemlösning och nått som säkerligen skulle yppa sig ganska bra att jobba i 
grupp. (Anette) 

 

Att problemlösning förekommer i matematikboken framkommer av vår studie. Vissa lärare 

nöjer sig med den problemlösningen medan andra lärare framhåller vikten av att praktiskt få 

arbeta med problemlösning som inte är knutet till boken. Det lyfts även fram av flera lärare att 

problemlösningen med fördel utförs i grupp som kan leda till diskussioner mellan eleverna. 

 
Och sen gör vi ju det på den här korta mattelektion som är 30 minuter då. Då är det problem som 
dom får lösa i grupp, för då är det ofta såna som kräver lite tankeverksamhet, så att än så länge har 
vi gjort det i grupp. Först gjorde vi i hela klassen, att vi löste… Eller halva klassen då, jag skrev på 
tavlan ett problem och så hjälptes vi åt att lösa det. Så att dom fick strukturen för hur man kan 
tänka, man kan rita och man kan skriva mattetal, och allt det där. Och sen har vi gått ner nu så så 
gör dom det i smågrupper. Och sen berättar för varandra hur dom har gjort. Och sen är väl målet 
att dom så småningom ska sitta själva och göra såna här, kluringar som vi kallar dom för. (Greta) 

 

Att läraren praktiskt använder problemlösning över tid ses av vissa lärare ge effekter på 

elevernas lärande och läraren kan så småningom individualisera problemen så att eleverna kan 

arbeta enskilt. Av vår empiriska studie framkommer att små grupper, oavsett vad innehållet 

är, leder till samtal för ökad förståelse. Detta framhålls också inom problemlösningen. 
 

4.3 Begränsningar med att skapa en varierad undervisning 
I förgående tema visade vi resultatet på vår empiriska forskning om lärarnas erfarenheter om 

varierade arbetssätt. Lärarnas erfarenheter kan handla om att de ser begränsningar med att 

använda sig av varierad undervisning. Temat är uppbyggt på tre underrubriker; ekonomi, 

grupp och miljö. 
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4.3.1 Ekonomins begränsningar på undervisningen 
Utifrån våra resultat har det framkommit att ekonomin omfattar en stor del av lärarens 

undervisningsmöjligheter. Till ekonomin kopplas bland annat resursfrågan och tid, vilket båda 

påverkar lärarens undervisning i mer eller mindre stor utsträckning. Utifrån vår empiriska 

studie har det framkommit att lärarna upplever resursfrågan som en begränsning av innehållet 

i undervisningen och att det i sin tur missgynnar en varierad undervisning.  
 

Så, det är ju väldigt bra och jobba praktiskt, men som sagt… Att jo… Att få det att fungera bra att 
jobba praktiskt så ska man jobba i små grupper och den, den möjligheten har inte vi hos oss, 
riktigt, i den omfattningen, kan jag tycka. Utan vi är ofta ganska ensamma med våra klasser. Och 
då blir det att man kanske får jobba det med liten grupp samtidigt som dom andra sitter och jobbar. 
(Frida)  

 

Det har framkommit i vår studie att praktiskt arbete ses som en positiv del av 

variationsarbetet. Ibland lyfts frågor om resursbristen som påverkar vissa lärare att inte känna 

möjligheten att arbeta varierat. Det framkommer att vissa lärare känner sig ensamma och att 

de inte alltid får den hjälp de känner att de skulle behöva för att kunna variera undervisningen 

på ett bättre sätt. Att få tillgång till flera pedagoger är något lärarna tydligt skulle önska för att 

på ett bättre sätt kunna anpassa undervisningen efter de enskilda eleverna.  
 

Och tänk dig att ha 3 eller 4 mattepedagoger… Som kan olika saker, och som kan ge eleverna just 
det dom behöver här och nu. Att man finns där och att man vågar som elev säga, att jag förstår inte 
det här. Nu hänger jag inte med. Jag förstår den här biten men jag förstår inte det här… För det är 
ju det oftast det, eleverna vågar ju inte riktigt, säga det heller så, dom sitter och väntar och väntar 
och väntar. Jag tror att finns det utrymme och finns det liksom pedagoger, nån pedagog får jag 
krok på. (Marie)  

 

Vår analys av data visar att lärare med hjälp av fler pedagoger skulle kunna anpassa 

undervisningen bättre och på så sätt skapa en mer varierad undervisning. Detta då eleverna 

skulle ges möjlighet att ha någon pedagog som de skulle kunna förstå bättre. Om fler lärare 

skulle finnas i klassrummet så skulle eleverna lättare få hjälp visar vår analys. Även lärarnas 

planeringstid påverkas av ekonomin. Planeringstiden påverkar också möjligheten att skapa 

och genomföra en varierad undervisning. 
 
[…]ja en nackdel är väl att det tar ganska mycket planeringstid[...] (Stina) 

 

Att få in arbetssätten som en naturlig del av undervisningen kan på så sätt ta tid något som 

lärare får ta hänsyn till visar vårt empiriska material. Att tiden också är begränsad för lärarna 

vid planeringen med att plocka in olika arbetssätt är något som flera lärare tar upp som en 

nackdel.  
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4.3.2 Gruppens begränsningar på undervisningen 
Vår studie visar att ett område som påverkar de undervisningsmetoder som används vid 

matematikundervisning är den grupp lärarna arbetar med, klassen. I intervjuerna speglas 

lärarnas klassrumssituation och efter vilka förutsättningar de har att välja undervisningssätt 

på. Lärarna ger uttryck för att klasserna som de undervisar i har relativt stort elevantal. 

Klasserna varierar mellan 20-27 elever, oftast var det fler killar än tjejer. Vår studie visar på 

att det stora elevantalet i flera fall påverkar de undervisningssätt som används. Ofta blir det en 

lösning att dela klassen i två halvklasser. Detta för att kunna få till mer praktiska moment 

samt genomgångar av nya matematiska områden.  
 

Ja, jag har halvklass fyra gånger i veckan. […] matte onsdag torsdag i dom här halvklasserna och 
det är 60 minuter och då har jag ju 10 barn. Så då brukar jag försöka passa på om jag vet att det är 
en krånglig genomomgång eller om det är ganska mycket kreativt om vi ska väga det är jättesvårt 
att genomföra såna grejer med 20 barn. (Stina) 
 

Resultatet av vår analys visar att då läraren delar klassen för att minska elevantalet leder det 

till att lättare kunna se den enskilda eleven och genomföra mer praktiska övningar. Klassens 

storlek har betydelse för undervisningen därav använder sig lärarna av halvklass. I flera fall 

ses en halvering av klassen som en fördel för att kunna variera undervisningen. Det är inte 

bara elevantalet som påverkar undervisningen, utan också individerna som finns i gruppen 

vilket framkommer av lärarnas svar. Klassens sammansättning styr i de flesta fall 

möjliggörandet av att använda varierad undervisning i större utsträckning.  
 

Min barngrupp fungerar allra bäst när var och en sitter på sin plats och jobbar med sitt eget. 
Ganska fyrkantigt, eller väldigt fyrkantigt. För att undvika konflikter, undvika den här stökigheten 
runt omkring, så att inte för lång genomgång. Samtidigt måste den vara tillräckligt lång för att jag 
ska slippa få samma fråga 20 gånger. (Anette) 

 
Resultatet visar att de arbetssätt som används påverkas av elevgruppens sammansättning. 

Vissa klasser kräver mer disciplin än andra vilket påverkar vilka val av arbetssätt läraren gör. 

Detta påverkar i sin tur hur undervisningen ser ut och hur den kan varieras.  
 

4.3.3 Miljöns begränsningar på undervisningen 
Ett sätt att skapa variation i undervisningen kan vara byte av miljö vilket synliggörs av vår 

analys. Lärarna anser hur en miljö kan vara bättre än en annan för att tydliggöra vissa 

matematiska begrepp. Att använda en annan miljö än klassrummet för att bedriva sin 
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matematikundervisning kan dock påverkas av flera olika faktorer. En av anledningarna, som 

uppkommer i vår empiriska studie, till val av miljö sker utifrån praktiska skäl. 
 
Man ska ta sig iväg någonstans så tar det både tid och energi och det kan vara svårt att få ihop om jag är 
själv. Så om jag är själv i helklass väljer jag oftast att jag stannar kvar i klassrummet det är lättare att gå ut 
med en halvklass. Så det är väl det praktiska. (Anna)  

 

De praktiska begränsningarna framkommer ofta i lärarnas svar över vad som påverkar deras 

val av arbetsmiljö. Även gruppens sammansättning kan tas upp som en praktisk förklaring till 

varför eller varför inte lärarna väljer att byta miljö. 
 

[…] jag har bättre koll på dom inom fyra väggar. Jag vet var dom är. Att man hinner se eventuella 
tokigheter som händer på ett lättare sätt än när dom är ute och springer iväg åt olika håll. Så tyvärr är det 
yttre omständigheter som i det här fallet styr mer varför vi är mer inne än ute[…] (Anette)  

 

Vad som framkommer av vår analys är betydelsen av att som lärare ta ställning till hur en 

aktivitet fungerar i en annan miljö. Det vanligaste miljöombyte som görs av alla lärare är att 

bedriva sin undervisning utomhus. En anledning till att utomhus ofta blir den miljö som får 

kompletteras med klassrummet är bristen på andra lokaler än klassrummet. 
 

[…] jag kanske inte har dom bästa lokalerna, jag har inga grupprum och det är svårt att dela så jag får ha. 
Jag har ju tillgång ett grupprum men det är ju ett rum där det är genomfart så det springs så det är svårt att 
få ut någonting av det[…] (Anna) 

 
Då andra lokaler oftast inte kan erbjudas på grund av platsbrist visar vår studie att utomhus 

ofta blir ett val för miljöombyte. Uterummet finns alltid tillgängligt vilket också ses som 

positivt i valet av miljö. Lärarna framhåller det viktiga i att ha ett syfte med var 

undervisningen ska bedrivas och varför just i den miljön.  

 
[…]när vi höll på med geometri, då var vi till Centralparken, för där fanns ju mycket fönster och 
hus och där leta både trianglar och kvadrater och cirklar och allting. Det går ju i skogen med, men 
det är ju mycket lättare på hus. (Greta)  

 

Syftet spelar för många lärare en stor roll, i vissa fall lämpar sig en uppgift bättre ute än inne 

vilket gör att inomhusmiljön blir en begränsning. Anledningen till valet av arbetsmiljö kan 

även styras av vad som ses som lätt att genomföra ute. ”Det kan ju vara en aktivitet som är 

väldigt lätt att göra ute, mycket lättare än inne tillexempel mäta.” (Eva- Britt). Valet av miljö 

kan alltså påverkas av vart uppgiften är lättast att utföra och där uppgiften fyller ett syfte samt 

där den fungerar för gruppen. Då vissa lärare såg gruppen som livlig kunde valet av 

arbetsmiljö vara lätt genom att läraren inte hade möjligheten att exempelvis gå ut.  
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Miljön har vissa begränsningar som gör att vissa lektioner passar bättre i en miljö än i en 

annan. Detta framkommer i vår studie. Oftast spelar dock flera faktorer in och miljön 

påverkas också av resurser och gruppen, något som lärarna ger en bild av. 

 

4.4 Sammanfattning  
I detta kapitel har vi presenterat resultatet av vår analys. Resultatet visar överlag en positiv 

syn av att använda sig av variation i matematiken. De syften som framkommer hos lärarna för 

att använda sig av varierad undervisning handlar bland annat om att alla elever lär olika och 

att lärarna uttrycker en erfarenhet av att en varierad matematikundervisning gynnar alla 

elever. Detta gör att lärarnas uppgift blir att möta alla elever där de befinner sig 

kunskapsmässigt. Undervisningen som präglas av variation gynnar samtliga elever i en klass 

enligt lärarnas erfarenheter som framkommit av vår analys. För att hjälpa samtliga elever lyfts 

variationen fram som en viktig del i matematikundervisningen. 

 

För att ge möjlighet till en större variation väljer vi att lyfta fram flera arbetssätt som används 

i undervisningen för att skapa variation. Det kan handla om lek, laborativa material, 

diskussioner, matematikboken samt problemlösning. Dessa arbetssätt kan användas i en 

varierad undervisning för att den ska kunna anpassas efter samtliga elever och deras olikheter.  

Vårt resultat visar att lärarna arbetade på olika sätt med matematikundervisningen. För vissa 

lärare var matematikboken det centrala som allt utgick från medan det hos andra lärare var en 

stor mångfald i antalet arbetssätt som eleverna möter i den dagliga undervisningen. Laborativa 

material användes av alla lärarna och framfördes som en positiv metod som också ledde till 

förståelse hos eleverna.  

 

Att använda variation kan även innebära svårigheter. Vårt resultat visar att det även kan finnas 

begräsningar för läraren att skapa en god varierad matematikundervisning. Exempelvis lyfts 

begränsningar av ekonomin samt miljön fram. Dessutom påverkar gruppen lärarnas val av 

undervisningsmetoder för att kunna skapa en varierad undervisning. Det visar sig även hur 

viktigt det är att läraren har ett syfte med varför olika arbetssätt används, för att eleverna ska 

veta varför de arbetar med ett visst moment. Detta för att optimera lärandet. Nu när vi 

presenterat resultaten går vi vidare till att diskutera de resultat som vi fått fram.  
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5. Diskussion 
I föregående kapitel redovisade vi resultatet av vår analys av vårt empiriska material från våra 

intervjuer. I följande kapitel ska vi diskutera våra resultat samt metodval och vad som vi ser 

som möjliga framtida forskningsmöjligheter.  

 

5.1 Metoddiskussion 
För att kunna diskutera våra metodologiska överväganden tar vi stöd av Denscombe (2009) 

som ger fyra kriterier för att verifiera att vårt empiriska material går att se som trovärdigt. De 

fyra kriterierna är: validitet (trovärdighet), tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet. 

Det är utifrån dessa fyra kategorier som vår metoddiskussion kommer att ta sin utgångspunkt.  

 

För att kunna diskutera kring validiteten (trovärdigheten) av vårt resultat skriver vi frågan som 

uttrycks i Denscombes (2009) text: ”Är data av rätt typ för att undersöka ämnet och har data 

uppmätts på riktigt sätt?” (s 378). Vårt syfte var att undersöka lärares erfarenheter av variation 

i matematikundervisningen. Därför tycker vi att intervjuer med enskilda lärare gav oss de data 

som var nödvändiga för oss. Datainsamlingen skedde genom intervjuer och materialet 

transkriberades sedan för att få exakt lärarnas ord på papper. Därför ser vi att vårt resultat är 

trovärdigt. Tillförlitligheten i ett kvalitativt resultat handlar om det insamlade data skulle fått 

samma resultat om vi utfört insamlandet vid ett annat tillfälle. Detta finner vi att det skulle ha 

gjort då vi under intervjuerna gav ett inledande intro som var samma i alla intervjuer, samt att 

intervjuaren och frågorna var konstruerade så neutralt som möjligt. Därför bör vårt resultat ses 

som tillförlitligt. Generaliserbarhet är svårt att tala om då vi intervjuat ett fåtal lärare om deras 

erfarenheter av matematikundervisningen. Hade vi velat se en generaliserbarhet i studien hade 

vi behövt fler lärare och en annan urvalsmetod. Denscombe (2009) skriver också om 

forskarens ”jag” i intervjusammanhanget och analysförfarandet som den fjärde kategorin, 

objektivitet. Vi har i våra två roller, intervjuare och observatör, försökt att hålla oss så 

neutrala som möjligt för att inte värdera vårt resultat. Dessutom har vi inte värderat enskilda 

lärares svar utifrån rätt och fel. 

 

Med våra metodval såg vi positiva företeelser som fick en positiv inverkan på våra resultat. 

Vår utgångspunkt var att intervjuerna skulle ske enskilt, vilket ledde till att lärarnas resultat 

speglade deras erfarenheter av variationen i matematikundervisningen. Det negativa var då vi 

kom till Hörnskolan och två lärare trodde de skulle ha intervju samtidigt. Vi gjorde så att båda 
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var med under intervjun och svarade på våra frågor. Dessutom hade vi brist på tid, då vi hade 

en till intervju senare under dagen, vilket ledde till vårt val. I efterhand har vi lagt märke till 

att intervjun hade kunnat ge ett bättre resultat om de hade intervjuats var för sig. Ibland stödde 

sig läraren på resursläraren, vilket gjorde att vi inte alltid visste vad som var lärarens 

erfarenheter om varierad undervisning eller inte. Vi valde dock att ta med denna intervju då 

den på ett bra sätt speglade erfarenheterna av en varierad matematikundervisning på ett mer 

negativt sätt jämfört med många andra. Detta hade vi kunnat göra på ett annat sätt för att få ett 

mer tillförlitligt resultat.  

 

Vi vill också poängtera att resultatet kan ha störts av några dörrar som öppnades under 

intervjuerna och att intervjupersonerna mumlade vissa ord. Detta ledde till att några ord 

försvann, men då mumlandet skedde under mindre viktiga delar i intervjuerna så försvann 

ingenting av större vikt. Vi ser också användandet av frågor som något positivt. Vi använde 

många frågor och dessa var dessutom desamma i samtliga intervjuer, men ibland behövde inte 

alla frågor ställas, då de sedan tidigare besvarat frågan. Att använda många frågor ser vi som 

positivt då vi ville få svar på specifika frågor.  

 

I vårt analysarbete var vi noggranna med att vi inte skulle vara värderande av vårt insamlade 

material. Vi var även noggranna i vår analys av vårt empiriska material och placerade citaten 

utifrån kodning under rätt tema. Tydligheten speglas även i det att vi bara använde de citat 

som speglade vårt resultat och inte utefter hur många gånger en viss lärare förekommit i 

tidigare använda citat. Detta var viktigt för oss för att göra studien så trovärdig som möjligt.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Utgångspunkten för vårt examensarbete har varit att utifrån kvalitativa intervjuer undersöka 

lärares erfarenheter av variation i matematikundervisningen. Med hjälp av detta undersökte vi 

sedan lärarens syfte med att arbeta med variation och på vilket sätt ett varierat arbetssätt 

används i deras undervisning. Vad vår studie har påvisat är att det med 

matematikundervisning mer eller mindre är omöjligt att inte använda sig av någon form av 

variation. Matematik är byggt av olikheter och möjligheten till kreativitet för lärare är stor. 

Variationen används av samtliga lärare som vi intervjuat, men variationen ser olika ut hos 

samtliga lärare. Det är en stor skillnad i hur variationen är en del av undervisningen hos de 

olika lärarna. 
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5.2.1 Lärarnas syfte med att använda sig av variation i 

matematikundervisningen 
Anpassning till den enskilda eleven har under vår empiriska studie framkommit som ytterst 

centralt i utvecklandet av en varierad undervisning. Anpassningen handlar om att eleverna får 

möta olika arbetssätt som hjälper dem att förstå matematiken på olika sätt. Bland annat 

hänvisar Stedøy (2007) till en tabell av Doug Clarke3 som visar på det viktiga i att 

undervisningen anpassas till den enskilde eleven. Vår analys av intervjuerna som genomförts i 

vår studie visar likväl samma resultat. Dock skiljer sig utsträckningen hos de enskilda lärarna 

huruvida de ser på anpassningen som central eller inte, då de motiverar varför de väljer ett 

visst undervisningssätt. Vad som är värt att nämna är att de lärare som förespråkar stor 

variation i undervisningen hänvisar till att alla elever lär olika, vilket de menar leder till att 

undervisningen bör anpassas. De lärare som inte arbetar varierat i lika hög utsträckning 

hänvisar inte till det faktum att alla lär olika. I dessa klassrum sker inte samma anpassning 

utifrån elevens förutsättningar och behov. Här kan vi tydligt se hur lärare som förespråkar 

variation talar om anpassning precis som det framstår i Stedøys artikel. Samtidigt som vår 

analys pekar på att inte alla lärare talar om anpassning motsägs det av Stedøy (2007), men 

även av sådana som Boaler (2011) som visar att det är viktigt hur läraren levandegör 

matematiken.  

 

För att kunna anpassa undervisningen till elevernas olikheter är också glädjen för 

matematiken viktig. Exempelvis nämner Lundberg och Sterner (2009) hur viktigt det är att 

undervisningen är lustfylld för att eleverna ska kunna ta till sig undervisningen. Vår analys 

visar att många lärare känner hur detta är viktigt för att skapa en god undervisning där alla 

elever utvecklas. Vårt resultat visar att det är viktigt med intressanta uppgifter och övningar 

som fångar elevernas intresse och som stimulerar dem att fortsätta med att upptäcka 

matematiken. Precis som resultatet av vår empiriska studie visar, så beskriver Skolverket 

(2003) hur viktigt det är att skapa en undervisning som är lustfylld och som gör att eleverna 

blir motiverade att arbeta med matematiken.  

 

Utifrån vår analys och tidigare gjord forskning kan vi konstatera att en varierad undervisning 

som utmärks av ”undersökande och laborativa aktiviteter där problemlösning och 

                                                           
3 Se vidare Ingvill M. Stedøy (2007) Hur blir man en bra matematiklärare?. I red: Boesen, Jesper; 
Emmanuelsson, Göran; Wallby, Anders & Wallby, Karin, red: Lära och undervisa i matematik – internationella 
perspektiv. Se sidan 243 
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kommunikation var viktiga inslag.” (Berggren & Lindroth 2011 s 11) gynnar samtliga elever. 

Från forskningen kan vi hänvisa till Lundberg och Sterner (2009) som talar om vikten av 

variation utifrån de elever som har svårigheter med matematiken. Vi kan även koppla till 

Pettersson (2011) som i sin avhandling skriver om elever med särskild förmåga. Båda dessa 

forskningar har ett tydligt resultat som visar att varierad undervisning gynnar alla elever. 

Denna syn speglas också i vårt resultat. Trots att forskning (ex. Pettersson 2011) och resultat 

visar en liknande syn kan vi konstatera att lärare ofta lägger mer fokus på elever i svårigheter 

än för elever som ser matematik som enkelt. Alla elever behöver den anpassningen som en 

varierad undervisning ger utrymme för. För Alex som har särskild matematisk begåvning 

leder ett varierat arbetssätt till fler tuffare uppgifter och utmaningar som stimulerar honom till 

att fortsätta utvecklas och få ett större intresse för matematiken. För Kim som har svårigheter 

med matematiken blir den varierade undervisningen ett sätt att bättre förstå innebörden i 

matematiken. Vår studie visar hur lärare erfar att de laborativa materialen stärker elevernas 

förståelse för innebörden av de matematiska begreppen. Vårt resultat visar att laborativa 

material har en tendens att öka förståelsen för matematiken och dess räkneprocesser. Även 

McIntosh (2008) visar på hur viktigt det är att eleverna får plocka med material för att kunna 

öka förståelsen för matematiken. För att kunna skapa ett klassrum där elever får möjlighet att 

utgå från sina behov är det viktigt som lärare att visa på elevernas olikheter för klassen. Det 

matematiska ämnet är stort och innehåller många olika moment (Hagland m.fl. 2005), vilket 

gör att uppfinningsrikedomen hos läraren kan vara väldigt stor. Att se elevernas olikheter och 

arbeta för deras skull är att anpassa undervisningen. Att anpassa undervisningen handlar om 

att variera undervisningssätten så Alex och Kims förmågor kommer fram och att de får 

utvecklas utifrån deras förförståelse. 

 

5.2.2 Om och på vilket sätt lärarna arbetar med variation i 

matematikundervisningen 
Vid diskussion kring varierad matematikundervisning handlar det om att visa på en mångfald 

av arbetssätt. Arbetssätten bör också vara väl utvecklade och användas över tid för att 

undervisningen ska kunna klassificeras som varierad. Vårt resultat visar att ett arbetssätt som 

används flitigt i undervisningen är matematikboken. Matematikboken används i olika 

utsträckning, och vårt resultat visar på att några använder den som ett komplement medan 

andra har den som ett material som följs strikt. Att använda matematikboken bör inte ses som 

negativt, om den inte blir allt för styrande. Johansson (2006) visar dock att matematikboken är 
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väldigt förekommande, men att det inte behöver vara negativt att använda den. Hon ser dock 

att det kan gynna undervisningen om läraren frångår den i allt större grad, exempelvis i 

genomgångar. Vårt resultat visar på två pooler, mycket eller lite användande av 

matematikboken. Johansson (2006) lägger sig i mitten av vårt resultat och speglar delvis det 

positiva med att ha ett läromedel, samtidigt som hon tar avstånd från att det blir allt för 

styrande.  

 

Ett mer praktiskt arbetssätt som lyfts i vår analys för att skapa större variation är användandet 

av spel. Användandet av spel lyfts fram som bra då det kan möjliggöra att eleverna vet att de 

inte arbetar med matematik, vilket kan leda till lustfylldhet. Även forskning belyser vikten av 

att spela för att skapa en varierad undervisning, vilket Ramani och Siegler (2008) visar med 

sin forskning. Att den varierade undervisningen bör vara lustfyllt och stimulerande är viktigt 

då undervisningen är till för att fånga elevernas intresse och få dem att finna lusten att 

utforska matematiken.  

 

Ett viktigt arbetssätt, som vi vill poängtera, för att kunna skapa en varierad undervisning är att 

använda sig av laborativa material. Bland annat skriver McIntosh (2008) hur viktigt det är att 

eleverna i exempelvis problemlösningen får använda sig av konkret material för att bättre 

kunna lära sig matematiken. Laborativa material lyfts fram som väldigt viktigt i vår analys. 

Att använda laborativa material i sin undervisning möjliggör att eleverna konkret får se 

matematikuppgifter och problem, vilket kan leda till aha-upplevelser och upptäckter som inte 

hade varit möjliga om uppgifterna bara framställts abstrakt. Lundberg och Sterner (2009) 

lyfter bland annat upp hur viktigt det är med laborativa material för de elever som har 

svårigheter med matematik. De visar även hur viktigt användandet är för att motverka 

svårigheter för matematik. Laborativt material lyfts fram som bra både av forskning och av 

vår empiriska analys. Dock visar forskning av Persson (2009) att lärare kan känna en 

otrygghet vid valet av varierad undervisning, som kan innehålla laborativa material. Detta kan 

leda till rörighet i klassrummet, något som även vår analys visar. All variation i klassrummet 

kan tendera till att spåra ur, men vi tycker att den risken är värd att ta för att hitta det optimala 

arbetssättet för varje enskild elev. Det viktiga är att ha tålamod och inte ge upp.  

 

Av vår analys av vårt empiriska material får vi vetskap om att undervisningen i grundskolans 

tidigare år kan bedrivas på många olika sätt. Att sitta tyst och räkna är ett sätt, undersöka 

matematiken kreativt kan vara en annan. Ett tredje sätt kan vara att diskutera matematik för att 
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eleverna ska få förståelse om matematik på det sättet. Exempelvis visar Cooney (2007) på det 

viktiga att ha öppna frågor. Andra forskare visar likt Stevenson och Stigler (1992) på vikten 

att lära tillsammans bland annat genom kommunikation. Vår analys visar att det är lärorikt 

med diskussioner i klassen, eftersom alla elever gynnas av detta. Kommunikationen visas 

bland annat få en stor inverkan på problemlösningen i de klassrum där problemlösningen var 

väldigt vanligt förekommande. Att diskutera, exempelvis problemlösning, leder till att elever 

får höra olika lösningar och strategier, vilket utvecklar deras förståelse enligt resultaten av vår 

analys. Vi ser hur kommunikationen i matematikundervisningen är väldigt viktig. Vårt 

resultat och forskning (Löwing 2004) visar hur kommunikation i klassrummet är viktigt och 

att rätt sorts kommunikation leder till lärande. 

 

Vår analys visar att det kan finnas begräsningar som gör att lärare inte väljer ett mer varierat 

arbetssätt. De begräsningar som vårt resultat visar på är bland annat arbetsbelastning, 

ekonomi, resursproblem eller gruppens påverkan. Bjerneby Häll (2006) visar bland annat på 

begräsningar i en varierad undervisning. Bland annat tar hon upp, i likhet med vår analys, att 

arbetsron kan bli stökig när läraren väljer att använda variation. Vid användandet av 

matematikboken visar hon på en större arbetsro. Detta kan kopplas till vad resultatet visar som 

elevens påverkan av gruppen. Dock finner vi inte de negativa konsekvenserna av ekonomi i 

den forskning som vi har redogjort för i vår studie. 

 

5.2.3 Slutsatser 
Slutsatsen av vårt examensarbete är att vi finner det viktigt att använda sig av en bred 

variation i matematikundervisningen, då forskning visar på dess enorma vikt. Dessutom är 

vårt empiriska resultat också positivt då det gäller att använda sig av variation i 

matematikundervisning, bland annat för att alla elever lär olika. Dessutom kan vi se av vårt 

resultat att alla lärare använder sig av variation, men hur mycket variationen används i deras 

undervisning skiljer sig mycket åt mellan lärare. En del använder sig av ett centralt läromedel, 

medan andra anpassar undervisningen efter alla elever vilket leder till en större variation. Vi 

finner också slutsatsen att lärare som inte använder stor variation endast anpassar 

undervisningen efter ett fåtal elever. Att använda variation i större utsträckning ser vi kan leda 

till att fler elever lyckas och får större lust för matematiken. Trots allt är undervisningen till 

för att eleverna ska lära sig matematik och inte vad vi som lärare tycker är lättast att 

genomföra.  
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5.3 Fortsatt forskning 
Vårt examensarbete har utgått från syftet att undersöka lärares erfarenheter av variation i 

matematikundervisningen. Utifrån syftet formulerades relevanta frågeställningar som handlar 

om lärarnas syfte med att använda sig av variation samt hur de arbetar varierat. För att studera 

detta har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi skulle ha funnit denna studie mer 

intressant ur ett perspektiv där en större mängd lärare intervjuats och att det dessutom hade 

skett observationer i deras klassrum för att se hur arbetet i verkligheten såg ut.  

 

Utifrån vår empiriska studie har även problemställningar uppkommit som vi skulle vilja att 

det forskades vidare om. Vi skulle vilja jämföra klasser där variation används jämfört med 

klasser där variation inte används. Är det skillnad och vad skiljer i så fall och påverkar 

skillnaderna resultatet av de nationella proven? Detta skulle vi tycka vara intressant att forska 

om i framtiden. 

 

5.4 Didaktiska implikationer  
Vi hoppas, med vår studie, tydliggöra för verksamma pedagoger, studenter samt föräldrar hur 

viktigt det är att elever får möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga på olika sätt. 

Eftersom alla elever lär olika, borde det också vara självklart att eleven får möjlighet att träna 

på olika sätt förstå matematiken. Det ska också framgå tydligt för eleverna att det inte är fel 

att plocka med laborativa material för att förstå multiplikationstabellen. För att göra detta 

måste ett grundläggande arbete ligga hos läraren där individers olikheter förs fram för klassen. 

Det matematiska ämnet är stort och innehåller många olika moment, vilket gör att 

uppfinningsrikedomen hos läraren kan vara väldigt stor. Att se elevernas olikheter och arbeta 

för deras skull är att anpassa undervisningen. Att anpassa undervisningen handlar om att 

variera undervisningssätten så att Alex och Kims förmågor kommer fram och att de får 

utvecklas utifrån deras förförståelse. Med vår kvalitativa intervjustudie hoppas vi även har lett 

till nya tankar och idéer hos de lärare som utgör grunden för vår studie, alltså de som har 

intervjuats. Vi hoppas att genom en varierad matematikundervisning själva få se de positiva 

effekter som variation ger när vi själva står inför en klass som lärare. 
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Bilaga 1; Intervjufrågor 
Fet text beskriver att vi nu går in på nytt område, medan övrig svart text visar på huvudfrågor. 

Röd text markerar att det är en form av följdfrågor. 

 

Intervjufrågor  
Skulle du kunna berätta för mig hur din klass ser ut? (storlek, pojk- & flick-) 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur mycket matematik har du i din lärarutbildning? 

Hur skiljer sig dina undervisningsmetoder som du använder nu mot när du var 

nyutexaminerad? 

Vad innebär matematikundervisning för dig? 

Hur arbetar du för att nå ”alla elever”?  

Hur bemöter och motiverar du ”starka” elever? 

Hur bemöter och motiverar du ”svaga” elever?  

Vi tänkte nu gå in på upplägget av lektionerna. Hur ser en vanlig lektion ut, strukturellt?  

Hur använder du grupperingar i undervisningen? 

Vilka arbetssätt används i undervisningen?  

Hur motiverar du ditt val av arbetssätt?  

Vad styr ditt upplägg och val av arbetssätt i undervisningen? (Praktiska, ekonomiska, 

resursmässiga eller lokalpraktiska)  

Hur påverkar Lgr11 din planering och undervisning?  

Hur påverkar åldern på eleverna valda arbetssätt och metoder? 

I vilken mån får du hjälp/tillgång av andra i personalgruppen (ex. specialpedagoger, lärare 

eller andra resurspersoner) under matematikundervisningen och planeringen?  

Av läst litteratur så är tallinjen viktig för att undvika utvecklandet av matematiksvårigheter. 

Vad använder du för arbetssätt/metoder för att utveckla tallinjen? 

När vi har läst litteratur har begreppet varierad undervisning dykt upp. Vad får du för 

tankar när du hör begreppet ”varierad undervisning”? 

Hur arbetar du med varierad undervisning?  

Vilka för- och nackdelar ser du med ett varierat arbetssätt? 

Ett sätt att skapa en varierad undervisning kan vara att byta miljö för undervisningen. Hur ser 

du på att använda andra miljöer än klassrummet i undervisningen? 

Vad påverkar ditt val av arbetsplats? 
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Ett annat sätt att anpassa undervisningen efter eleverna är att använda laborativa material. Hur 

använder du dig utav laborativa material i din undervisning?  

Vad har du märkt för positiva och negativa effekter vid användandet av laborativa material? 

På vilket sätt används matematikboken i din undervisning?  

Hur motiverar du användandet av läromedel? 

Vad tycker du att finns det för positiva effekter för eleverna att använda mattebok? 

Vad tycker du att finns det för negativa effekter för eleverna att använda mattebok?  

Hur ser du på att man skulle kunna arbeta utifrån matematikboken mer praktiskt? (Ex. lyfta ut 

uppgifter i verkligheten) 

Enlig Lgr11 är problemlösning en viktig del av undervisningen. Hur möter dina elever 

problemlösningar i undervisningen?  

Nu går vi över till att prata om drömmar och framtid. 

Låt oss säga att du skulle få planera undervisningen i matematik utan begränsningar 

(praktiska, lokalmässiga och ekonomiska), hur skulle din undervisning se ut?  

Vad skulle hjälpa dig att nå detta? 

Vad av dina ”drömmar” skulle vara genomförbara idag, under rådande omständigheter?  

Hur ser du på din undervisning om 5 år? 

Hur skulle det vara möjligt att arbeta mer varierat än nu? 
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Bilaga 2; Mejl till lärare och rektorer 

Mail till lärare 
Hej! 
Vi läser sista terminen på lärarprogrammet på Örebro universitet. Just nu håller vi på med vårt 
examensarbete, C-uppsats, som berör ämnet matematikdidaktik. Vi avser att göra intervjuer 
med matematiklärare, med fokus på årskurs 2. Därför skulle vi vilja intervjua dig. 
 
Intervjun kommer att handla om dig och din undervisning samt hur du ser på 
matematikämnet. Intervjun beräknas ta 30-45 minuter och kommer att spelas in med ljud. 
Materialet kommer att användas, men varsamt i vårt arbete. Vi kommer att vara noga med att 
intervjun inte går att spåra varken till dig som lärare eller till din skola. Tidpunkten för 
intervjun är upp till er, men vi vore tacksamma om den kunde ske under vecka 43, 44 eller 45. 
Vi vet att ni har höstlov vecka 44, så v.46 skulle också kunna fungera. 
 
Vi vore tacksamma för svar så snart som möjligt, så arbetet kan komma igång.  
 
Tack på förhand! 
Sara Gustafsson, mailadress  telefonnr. 
Eric Ottosson, mailadress   telefonnr. 
 
 

Mail till rektorer 
Hej! 
Vi läser sista terminen på lärarprogrammet på Örebro universitet. Just nu håller vi på med vårt 
examensarbete, C-uppsats, som berör ämnet matematikdidaktik. Vi avser att göra intervjuer 
med matematiklärare, med fokus på årskurs 2. Just nu söker vi lärare som vi kan intervjua. 
Därför har vi valt att kontakta er om ni har någon lärare (matematik åk 2) som ni kan hjälpa 
oss att komma i kontakt med. Vårt intresse gäller en lärare. 
  
Intervjun kommer att handla om lärarens undervisning samt hur synen på matematikämnet. 
Intervjun beräknas ta 30-45 minuter och kommer att spelas in med ljud. Materialet kommer 
att användas, men varsamt i vårt arbete. Vi kommer att vara noga med att intervjun inte går att 
spåra varken till läraren eller till din skola. Tidpunkten för intervjun är upp till er, men vi vore 
tacksamma om den kunde ske under vecka 43, 44 eller 45. 
 
Vi vore tacksamma för svar så snart som möjligt, så kontakten med läraren kan ske så fort 
som möjligt. 
 
Tack på förhand! 
Eric Ottosson, mailadress   telefonnr. 
Sara Gustafsson, mailadress  telefonnr. 
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