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Sammanfattning   

Syftet med den här litteraturstudien är att kartlägga om en varierad matematikundervisning 

leder till en skola för alla, samt hur detta val av arbetssätt påverkar undervisningen. 

Möjligheter och hinder med läroboksbunden respektive laborativ matematikundervisning har 

belysts. I studien har vi utgått från en problemformulering där vi är kritiska till att läroboken 

ofta ses, enligt vår uppfattning, som något negativt i förhållande till det laborativa arbetssättet 

som ofta ses som något positivt. Vi vill därför undersöka om detta verkligen stämmer. 

Metoden för undersökningen har varit systematisk litteraturstudie där analyser av 

vetenskapliga texter som är relevanta för vårt syfte har lyfts fram i resultatet. Resultatet visar 

att i dagens skola används laborativt material mer och mer men att läroboken fortfarande 

dominerar. Resultaten visar också att lärarna har svårt att kombinera de olika arbetssätten på 

grund av osäkerhet. Slutsatsen vi drar av denna studie är att det finns möjligheter och hinder 

med båda arbetssätten och att en kombination av de båda kan bidra till att undervisningen blir 

bättre, vilket vi rekommenderar lärare att göra. För fortsatt forskning rekommenderar vi 

undersökningar som rör hur man kan arbeta mer med laborativa arbetssätt i de högre åldrarna 

för att nå större variation och bättre resultat. 
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Inledning 

Internationella studier kring matematik har visat att svenska elever hamnar långt ner i 

resultatlistan, bl.a. i undersökningarna PISA och TIMSS. Den senaste PISA-undersökningen 

visar att svenska elevers resultat i matematik har sjunkit drastiskt under de senaste åren 

(Skolverket, 2013). Liknande resultat redovisas även i den senaste TIMSS-undersökningen 

(Skolverket, 2012). Detta ser vi som forskare som ett tecken på att det finns ett problem i 

undervisningen.  

Vi har under vår lärarutbildning kommit i kontakt med lärare som arbetar med 

läroboksbunden matematikundervisning. Med detta menar vi att eleverna får arbeta mycket i 

matematikböcker. I kunskapskraven för matematik är ett mål att eleverna ska använda 

skriftliga räknemetoder (Skolverket, 2011, del 2). Detta mål anser vi går att uppfylla genom 

att arbeta i en matematikbok. Vi har däremot upplevt att det kan finnas ett problem med att 

enbart arbeta på detta sätt då det inte passar alla elever. Vi har även stött på de lärare som 

arbetat med motsatsen, alltså laborativ matematik där fokus lagts på utematematik, lekar, spel, 

praktiska uppgifter etc. Ett annat kunskapskrav i läroplanen är att eleverna ska klara av att 

beskriva matematiska begrepp genom symboler, konkret material eller bilder (Skolverket, 

2011, del 2). Detta mål anser vi blir svårare att uppfylla om man inte arbetar praktiskt. Vi är 

däremot medvetna om att ett laborativt arbetssätt så väl som en läroboksbunden undervisning 

inte gynnar alla elever då alla individer har olika behov.  

Den laborativa undervisningen bidrar till att eleverna lättare kan koppla matematiken till sin 

vardag (Rystedt & Trygg, 2010). Författarna menar att eleverna får arbeta rutinmässigt med 

olika uppgifter i läroboken vilket ökar säkerheten i kunnandet. Eleverna bör få möjlighet att 

arbeta med både lärobok och laborativt arbetssätt för att kunna vidga sin förståelse inom 

ämnet. Samt att det inte bör finnas oenigheter mellan de olika arbetssätten. Eleverna behöver 

få möjligheten att möta matematiken på olika sätt för att nå ett lärande.  

Utifrån de låga resultaten i PISA och TIMSS undersökningarna samt egna erfarenheter har vi 

därför valt att lägga fokus på att studera om en kombination av arbetssätten är den ultimata 

undervisningen. Det nationella styrdokumentet lyfter fram att skolan ansvarar för att alla 

elever når målen och ska ta hänsyn till elevers olika behov och förutsättningar (Skolverket, 

2011, del 1). Vi vill undersöka om en varierad matematikundervisning kan skapa 

förutsättningar för detta samt om det kan bidrar till en skola för alla då olika arbetssätt 

tillgodoses.  
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Bakgrund 

I studien använder vi begrepp som läroboksbunden matematikundervisning, laborativ 

matematikundervisning samt varierad matematikundervisning. Det förstnämnda definierar vi 

som en undervisning som är knuten till lärobok. Alltså att en lärobok används kontinuerligt 

och upprepande i undervisningen. Synonymer som används för detta begrepp är: abstrakt- och 

traditionell matematikundervisning.  En laborativ matematikundervisning definierar vi som en 

undervisning där olika material så som, klossar, spel, datorer etc. används. Vi menar också en 

undervisning där lekar och uppgifter utomhus är i centrum. Synonymer som används för detta 

begrepp är: konkret matematikundervisning. Definitionen av varierad matematikundervisning 

är för oss en kombination av de tidigare nämnda arbetssätten. En undervisning där fokus 

ligger på både laborativa och läroboksbundna uppgifter. Ett annat begrepp som är 

återkommande i studien är en skola för alla. Med detta menar vi en skola där alla elever får 

möjlighet att lära sig och utvecklas utefter enskilda behov. 

Internationella undersökningar 

Den internationella studien PISA, Programme for International Student Assessment, är en 

studie som undersöker 15-årigas förmåga att sätta kunskap i ett sammanhang. Detta undersöks 

i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Eftersom studien är återkommande var tredje år 

kan jämförelser mellan de olika ländernas resultat göras för att upptäcka förändringar 

(Skolverket, 2013). Skolverket (2013) presenterar resultaten från den senaste PISA-

undersökningen som gjordes 2012. Undersökningen visar att svenska 15- åringars kunskap i 

samtliga tre ämnen försämrats mellan varje undersökning. Det som är utmärkande är att 

ytterligare försämring har skett mellan de två senaste undersökningarna, år 2009 och 2012.  

En annan studie som Sverige deltar i är den internationella studien TIMSS, Trends in 

International Mathematics and Science Study, som undersöker elevers kunskaper och attityder 

i matematik och naturvetenskap. Syftet är att jämföra skillnader mellan olika länders 

skolsystem. Detta för att kunna upptäcka sina starka och svaga sidor. Genom resultaten av 

undersökningen är förhoppningen att skolan ska utvecklas och bli förbättrad (Skolverket, 

2012). Skolverket (2012)  lyfter fram att svenska elevers reslutat är sämre än genomsnittet i 

EU länderna, men resultaten mellan TIMSS-undersökningen år 2007 och 2011 inte har 

förändrats märkvärt i Sverige. 
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Förr och nu 

Det syns förändringar över tid i människors syn på laborativa material (Rystedt & Trygg, 

2011, s.59). Författarna lyfter att i tidigare forskning låg fokus på vilket material som passar 

bäst i olika situationer, medans man i nyare studier koncentrerar sig på hur det laborativa 

materialet sätts in i olika sammanhang. Författarna anser att detta kan bero på Vygotskys teori 

om att barns utveckling sker i samspel med omgivningen. En tydlig skillnad är att i nyare 

forskning efterfrågar lärare råd och stöd i den laborativa undervisningen. Allt färre efterfrågar 

information på detaljnivå vilket man gjorde förr.   

”Det handlar inte om att använda laborativa material eller ej i 

matematikundervisningen - det beror på hur och i vilket syfte det används” 

(Rystedt & Trygg, 2011, s.65).  

Motivation i matematikämnet 

Pedagogens inställning till matematiken och till eleverna påverkar motivationen kring ämnet 

som byggs upp hos eleverna under skolans gång (Holden, 2011, s.160, 166-167, 179). När 

matematiklektionerna upplevs som roliga blir eleverna motiverade och ser fram emot 

kommande lektioner vilket bidrar till att de tar till sig mer kunskap. Författaren beskriver även 

att en form av belöning påverkar motivationen. Det kan röra sig om belöning i form av positiv 

feedback men också känslan av att man gjort något roligt. Vidare beskrivs att eleverna blir 

motiverade genom uppgifter där de är delaktiga och kontinuerligt utmanas av sin lärare. 

Vikten bör läggas vid att ge eleverna en förståelse för matematiken och inte enbart sträva efter 

rätt svar.  

Läraren har stor påverkan på elevernas syn kring matematik (Bjärneby Häll, 2006, s.81). 

Författaren menar också att det är pedagogerna som representerar matematiken i skolan, det är 

lärarens attityd och tillvägagångssätt som påverkar eleverna. Löthman (1992, i Bjärneby Häll, 

2006, s.10) anser att det finns svårigheter med elevers lärande i matematik, framförallt 

gällande lärarnas förmåga att stimulera elevers matematiska tankar. Vidare menar författaren 

att matematiklektionerna ofta uppfattas vara det samma som innehållet i läroboken. Bjärneby 

Häll (2006, s.124) skriver att den ”traditionella” undervisning som förekommit under många 

år och som till stor del är läroboksbunden bör ifrågasättas. Författaren anser att ett laborativt 

och undersökande arbetssätt kan bidra till en utveckling av elevernas 

problemlösningsförmåga. Hon menar även att matematiken i skolan är kopplad till samhällets 

behov, ett logiskt tänkande är vad man vill lära eleverna. 



4 
 

Rystedt och Trygg (2010, s.4) skriver att de mött ett flertal lärare som har uppfattningen om 

att elever som arbetar laborativt med matematiken har ett ökat intresse och positivare syn på 

ämnet samt att det gynnar lärandet. Detta i förhållande till om man endast arbetar i lärobok 

där man enbart stöter på matematiken i form av siffror och bokstäver. Författarna lyfter även 

att de flesta verksamma lärare menar att ett laborativt arbetssätt bidrar till att eleverna kan 

utnyttja sina egna tidigare erfarenheter. Konkret material kan stödja det abstrakta som finns i 

läroboken. Däremot skriver Rystedt och Trygg (2010, s.4) att det finns de lärare som 

ifrågasätter det laborativa arbetssättet. Dessa lärare menar att det kräver mycket tid, god 

skolekonomi samt att eleverna kan tycka detta arbetssätt är barnsligt och inte blir motiverade 

till att lära. 

Olika arbetssätt 

Det finns möjligheter och hinder med både det laborativa och läroboksbundna arbetssättet, 

något som Rystedt och Trygg (2010, s.31) lyfter i sin studie. Författarna menar att vid ett 

laborativt arbetssätt sker inte alltid en bearbetning och vidareutveckling av det man har lärt 

sig. Detta för att när lektionen eller aktiviteten är över plockas materialet bort och man ser 

inga spår av vad man lärt sig.  Författarna menar att detta kan bli en brist i lärandet då man 

snabbt glömmer vad man gjort. Istället menar författarna att vid användning av en lärobok 

stöter man inte på detta problem då man alltid har kvar det man gjort i boken och man kan gå 

tillbaka och se vad man lärt sig. För att förhindra detta problem menar författarna att man som 

lärare och elev bör dokumentera det som gjorts under de laborativa matematiklektionerna för 

att lärandet inte ska glömmas bort (Rystedt & Trygg, 2010, s.31).   

Även Tornert (2011) lyfter olika möjligheter och hinder i matematikundervisningen främst 

gällande en elevaktiv och lärarledd undervisning. En lärarledd undervisning är enligt Tornert 

(2011, s.15-16) en form av katederundervisning, vilket innebär att läraren förmedlar sina 

kunskaper till eleverna. Det är den enskilde elevens ansvar att arbeta med uppgifter. I den 

lärarledda undervisningen tar läraren en roll som förmedlare och eleverna ska individuellt 

bearbeta lärarens budskap. Författaren menar att rollerna ser annorlunda ut i ett elevaktivt 

arbetssätt. Där tar istället läraren en roll som handledare och eleverna får arbeta självständigt i 

grupp där uppgifter diskuteras och bearbetas tillsammans. Utgångspunkten är elevernas 

erfarenheter och frågor. Tornert (2011) har i sin studie genomfört två matematiklektioner med 

samma innehåll men med olika upplägg. En grupp elever genomgick en lärarledd lektion och 

en annan grupp genomgick en elevaktiv. Innan lektionerna gjorde eleverna en diagnos som 

rörde det lektionen senare skulle handla om. Samma diagnos gjordes även efter lektionen.  
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Resultaten på diagnoserna som samanställts i studien visar att kunskaperna i den elevaktiva 

lektionen ökade mer än i den lärarledda. Tornerts (2011, s.39) resultat visar att anledningen 

till att den lärarledda undervisningens resultat inte ökade lika mycket kan bero på att lektionen 

upplevdes som jobbig då eleverna fick vara uppmärksamma under en längre tid. I den 

elevaktiva lektionen var däremot eleverna aktiva vilket bidrog till att de blev motiverade till 

att lära sig. 

Problemformulering 

Vi upplever matematikundervisningen som ett ämne där det finns mycket åsikter kring vilken 

typ av undervisning som är den ultimata. Vi har utifrån vår erfarenhet fått uppfattningen om 

att den laborativa matematikundervisningen ofta lyfts fram som något positivt samtidigt som 

arbetet i lärobok ses som en negativare form av undervisning. Dock kan vi utifrån forskning 

se att det finns positiva och negativa sidor med båda arbetssätten. Därför har vi valt att 

undersöka vad forskningen lyfter fram för möjligheter och hinder med respektive arbetssätt. 

Detta med förhoppningen om att vi även ska få en bild av om en varierad 

matematikundervisning gynnar lärandet.  

Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att kartlägga om en kombination av läroboksbunden 

undervisning med ett laborativt arbetssätt kommer leda till ett lärande för eleverna och en 

skola för alla. Vi vill också undersöka hur detta val av arbetssätt påverkar undervisningen.  De 

som berörs av denna studie är blivande och verksamma lärare, då det kan bli svårt att nå upp 

till samtliga mål i läroplanen om man endast arbetar med ett arbetssätt i 

matematikundervisningen. 

För att undersöka detta har vi utgått från två frågeställningar: 

 Vilka möjligheter och hinder finns det med en läroboksbunden undervisning? 

 Vilka möjligheter och hinder finns det med ett laborativt arbetssätt? 
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Metod 

Metoden för den här undersökningen har varit systematisk litteraturstudie.  Vi har tagit del av 

och kritiskt granskat olika avhandlingar och artiklar som är relevanta för vårt syfte och våra 

frågeställningar. Eriksson, Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver en systematisk 

litteraturstudie som en studie där litteratur inom ett avgränsat område söks upp och bearbetas. 

De forskningsetiska principerna som följts i denna studie är att vi valt studier som är etiskt 

övervägda samt att vi redovisar och presenterar samtliga artiklars resultat även om de inte 

stödjer våra personliga åsikter (Eriksson, Barajas, Forsberg och Wengström, 2013). Studien är 

skriven av två författare och stora delar av arbetet har vi gjort gemensamt. Den 

arbetsfördelningen som har förekommit är att vi delvis har sökt litteratur var och en för sig 

samt läst artiklarna enskilt, för att sedan tillsammans gå igenom den litteratur vi fått fram samt 

söka efter fler artiklar gemensamt. Vi har även delat upp ansvaret kring att sammanställa 

tabellerna för sökhistoriken och även tabellerna i bilaga A.  

Datainsamling 

Datainsamlingen för studien började med att sökningar bundna till varierad matematik gjordes 

förutsättningslöst i olika databaser. Utifrån resultaten av sökningarna insåg vi att sökorden 

behöver brytas ner från varierad matematik till fokus på laborativ och läroboksbunden 

undervisning. Vi har sökt i databaserna SwePub och ERIC som är pedagogiskt inriktade. Vi 

har även använt databaserna Google Scholar och Libris. Sökningarna för denna 

litteraturstudie har varit fritextsökningar. Eriksson, Barajas, Forsberg och Wengström (2013) 

beskriver fritextsökningar som en sökning där man utgår från sina frågeställningar och söker 

på enstaka ord eller kombinerar olika ord med varandra. Sökningarna i denna studie har utgått 

från vårt syfte och frågeställningar där vi sökt på ord och begrepp som är kopplade till 

läroboksbunden och laborativ matematikundervisning. De sökningarna gav inte tillräckligt 

med träffar vilket ledde till att vi istället sökte på synonymer till dessa ord så som: traditionell, 

konkret, abstrakt och motiverande matematikundervisning, både på svenska och engelska. När 

vi sökte i databasen ERIC kombinerade vi orden med ”primary school”, för att på så sätt få 

färre antal träffar och forskning som är passande för undervisning i matematik i lägre åldrar. 

Under sökningarna har vi använt oss utav följande inklusions- och exklusionskriterier: vi har 

inkluderat vetenskapliga artiklar och avhandlingar samt att examensarbeten och icke 

vetenskapliga artiklar har exkluderats. Nedanstående tabeller 1-4 har gjorts utifrån de sökord 

som använts i de olika databaserna. I tabellerna redovisas det totala antalet träffar som finns 
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innan inkluderingarna vetenskapliga tidskriftartiklar och doktorsavhandlingar gjorts. Antal 

artiklar som tagits med i urval 1 och urval 2 redovisas också här. 

Tabell 1. Sökningar i databasen SwePub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Sökningar i databasen ERIC 

  

 

 

 

  

 

 

 

        Datum: Sökord  
Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 

2014-04-07 
Laborativ matematik-

undervisning 

    

      4 

 

1 

 

0 

2014-04-07 
 

Traditional mathematics 

 

    297 

 

1 

 

0 

2014-04-07 Matematik-undervisning 
 

245 

 

4 

 

2 

2014-04-08 Traditionell matematik 
 

8 

 

0 

 

0 

2014-04-08 Praktisk matematik 24 0 0 

2014-04-08 Konkret matematik. 11 1 0 

2014-04-08 Abstrakt matematik 21 1 0 

2014-04-17 Matematiklärande 16 2 1 

2014-04-17 
Matematikundervisningens 

gestaltning 

 

1 

 

1 

 

1 

Datum: Sökord 
Antal träffar Urval 

1 

Urval 

2 

2014-04-07 
motivating mathematics AND 

education 
39 1 0 

2014-04-07 mathematics AND manipulatives 1701 5 3 

2014-04-08 
Mathematics AND abstract AND  

primary school 
34 

 

0 

 

0 

2014-04-08 
Mathematics AND concrete AND  

primary school 
20 

 

1 

 

0 

2014-04-09 
Mathematics AND  primary 

school AND  manipulatives 

 

31 

 

     1 

 

0 

2014-04-12 Abstract mathematics 168 1 1 
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Tabell 3. Sökningar i databasen Libris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Sökningar i databasen Google Scholar 

 

 

 

 

 

 

 

Urval                                                                           

Urval 1 till litteraturstudien har gjorts genom att titlarna till olika artiklar lästs. Därefter har vi 

läst abstracts till de titlar som vi ansåg kunde vara relevanta för vår undersökning. Utifrån 

dem har vi sedan valt att inkludera de artiklar som är passande för vår studie genom att titta på 

om artiklarna och avhandlingarna har fokus på matematikämnet. I Urval 1 inkluderades 24 

artiklar (se ovanstående tabeller, 1-4). Vidare valde vi de studier som fokuserar på hur 

matematikundervisningen går till, d.v.s. om studien handlar om en lärobokbunden och/eller en 

laborativ undervisning. I urval 2 utgick vi från de studier som tagits fram i det tidigare urvalet 

men nu gick vi mer in på djupet i texterna och studierna lästes. De studier som inte uppfyllde 

Datum: Sökord  
Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 

2014-04-10 Praktisk matematik 
 

133 

 

0 

 

0 

2014-04-10 
laborativ matematik-

undervisning 

 

14 

 

1 

 

0 

2014-04-10 
Konkret matematik-

undervisning 

 

4 

 

0 

 

0 

2014-04-10 
Abstrakt matematik-

undervisning 

 

2 

 

0 

 

0 

Datum: Sökord  
Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 

2014-04-10 
Motiverande matematik-

undervisning 

 

1210 

 

2 

 

0 

2014-04-10 
laborativ matematik-

undervisning 

 

1470 

 

1 

 

0 

2014-04-10 
traditionell matematik-

undervisning 

 

2200 

 

0 

 

0 
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kravet som vetenskapliga samt studier som inte var relevanta för vårt syfte valdes bort. I urval 

2 valdes slutligen åtta studier ut (se ovanstående tabeller, 1-4).  

Kvalitetsgranskning 

Vi har i denna systematiska litteraturstudie använt oss av fyra vetenskapliga artiklar och fyra 

avhandlingar. I granskningen har vi utgått från checklistorna (se bilaga B) för kvalitativa och 

kvantitativa artiklar enligt Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2013). Några av 

artiklarna anser vi är både kvalitativa och kvantitativa (se bilaga A) då forskningen gjorts på 

båda sätten. De artiklar som har en kombination av kvalitativ och kvantitativ data har 

kontrollerats med både den kvalitativa och den kvantitativa checklistan.  

En artikel vi har använt oss utav i resultatet är skriven av De Bock, Deprez, Van Doreen, 

Roelens (2011). Artikeln är publicerad i Journal for research in mathematics education. De 

andra tre artiklarna vi har använt är publicerade i School Science And Mathematics. De är 

skrivna av Burns och Hamm (2011), Uribe- Flórez och Wilkins (2010), Moyer- Packenham 

och Jones (2004). Vi valde dessa artiklar då de är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Vi 

anser även att de är relevanta för syftet då samtliga artiklar innehåller undersökningar som rör 

olika arbetssätt i matematik.  

Som tidigare nämnt har vi även valt att analysera fyra avhandlingar. En avhandling är skriven 

av Åse Hansson (2011). Författaren har disputerat vid forskarskolan CUL i Göteborg. Vi 

valde denna avhandling för att den belyser vad vi anser är viktigt för att uppnå en skola för 

alla. Hansson avhandlingen är en sekundäranalys av TIMSS data från 2003 och fokus ligger 

på hur flerspråkiga elever får möjlighet att lära sig matematik. Den andra avhandlingen är 

skriven av Elisabeth Persson (2009) som är doktorand vid Stockholms universitet. Denna 

avhandling handlar om blivande lärare och verksamma lärares syn på matematikundervisning. 

Vi valde denna avhandling då vi anser att läraren har stor påverkan gällande vilken 

undervisning eleverna får, vilket vi anser relevant för studien. Margareta Engvall (2013) har 

skrivit den tredje avhandlingen. Margareta är doktorand vid Linköpings universitet. Hon har i 

sin studie undersökt hur matematikboken används i olika klassrum. Vi anser denna 

avhandling passande då den besvarar delar av våra frågeställningar. Den sista avhandlingen 

har Madeleine Löwing (2004) skrivit vid Göteborgs universitet. Hon har undersökt hur 

kommunikationen och lärarnas upplägg av lektionerna påverkar elevers inlärning. Även denna 

avhandling är relevant för vårt syfte då olika arbetssätt tas upp. 
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Databearbetning 

När urval 2 var gjort började vår databearbetning. Vi valde ut två studier i taget och läste en 

var, sedan berättade vi för varandra vad vi läst och diskuterade detta. Sedan bytte vi studie 

med varandra för att vi båda skulle läsa båda studierna och på så sätt få en vidgad förståelse 

av forskningen. Detta gjorde vi med samtliga artiklar och avhandlingar för att få en överblick 

över allt material vi samlat in. Detta gav oss en struktur över vad vi anser relevant att 

analysera i materialet och valde utefter detta de kategorier som kommer att ingå i resultatet. 

Vi har utgått från vårt syfte och frågeställningar då vi valt ut de delar vi ville analysera från 

varje artikel och avhandling detta resulterade i de kategorier vi använder oss av i resultatet. 

Kategorierna i resultatet har ändrats under arbetets gång då vi ansåg att det fanns behov för 

detta. I bilaga A har vi sammanställt syfte, metod, urval/bortfall och resultat från de 

kvalitativa, kvantitativa respektive de artiklar som är en kombination av både kvalitativ och 

kvantitativ data i en artikelöversikt.  

Resultat 

De slutliga kategorierna som valts i databearbetningen anser vi är centrala för att besvara 

frågeställningarna för denna litteraturstudie och är strukturerade som underrubriker i resultatet 

och innefattar: 

 Lärarens ansvar i matematikundervisningen 

 Läroboksbunden matematikundervisning 

 Laborativ matematikundervisning  

 Varierad matematikundervisning  

Lärarens ansvar i matematikundervisningen 

Kommunikationen, inställningen till ämnet samt hur läraren tar sitt ansvar gällande att 

undervisa eleverna påverkar vilken möjlighet eleverna får till ett lärande i matematiken 

(Hansson, 2011; Löwing, 2004 & Persson, 2009). Det är läraren som styr kommunikationen i 

klassrummet. Vilket innebär att om läraren väljer att ge vissa eleverna mer uppmärksamhet än 

andra kommer kommunikationen för några elever bli formell medan den för de andra blir 

informell (Löwing, 2004, s.134-135). Därför menar författaren att det krävs att man har ett 

syfte med det man väljer att kommunicera om i sin undervisning. Även Perssons (2009, s.80) 

resultat rör kommunikationen mellan lärare och elever. Författaren menar att detta är viktigt 

för att undervisningen ska upplevas som lustfyllt. Resultaten i Perssons (2009, s.80) studie 
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visar att det är viktigt att lärarna är goda och inspirerade förebilder. Samtidigt ska de tänka 

igenom vad de lär ut och på vilket sätt för att inte förstöra elevernas positiva syn på matematik 

(Persson, 2009, s.80). Löwing (2004, s. 143) har undersökt på vilket sätt läraren 

kommunicerar i klassrummet. Författaren beskriver att det förekommer tre olika sorters 

kommunikation; allmänt reglerande som innebär att elever och lärare kommunicerar om 

något som inte rör ämnet. Reglering av undervisning som innebär att man diskuterar hur man 

ska gå tillväga och vilka uppgifter eleven ska räkna. Den sista är undervisande och betyder att 

man försöker ge eleverna förståelse för ett matematikbegrepp Observationerna som 

författaren har genomfört visar vikten av att syftet med kommunikationen är viktig för vilken 

förståelse eleverna får för lektionen. 

För att en god undervisning ska ske krävs att man som lärare tar tillvara på elevernas 

förkunskaper (Löwing, 2004, s.169-170). Löwings (2004, s.161) resultat visar vad som kan 

ske om läraren inte tar tillvara på eller ger eleverna förkunskaper. Bland annat skedde detta 

under en observation som författaren gjort, där läraren inte tog tillvara på elevernas 

förkunskaper eller olika behov. Läraren behandlade istället klassen som en grupp där alla har 

samma kunskaper. Istället för att reda ut de missförstånd som uppstod mellan läraren och 

eleverna gick frågan vidare till en annan elev. Författaren menar att läraren kan ha tänkt att 

om en elev får höra hur en annan elev har uppfattat uppgiften kommer denna elev förstå och 

utveckla sitt eget kunnande. Även Hanssons (2011) resultat visar hur kommunikationen samt 

lärarens handlingar är viktiga i matematikundervisningen. Författaren fokuserar på elever som 

är flerspråkiga och hur olika undervisningsmetoder kan påverka negativt eller positivt.  I 

dagens skola är det vanligt att fokus ligger på elevernas sökande efter kunskap. Detta leder till 

arbetsformer där interaktionen mellan lärare och elever minskar (Hansson, 2011, s.88). 

Hansons (2011, s.97) studie visar att eleverna får mer positiva resultat i matematik om läraren 

fungerar som en vägledare för elevernas kunskapsutveckling. Resultaten i studien visar även 

att ett negativt samband mellan för mycket elevansvar och lärprocessens utveckling i 

matematik. Framförallt lyfter författaren att elever med brister i språket samt elever med låg 

socioekonomisk status är i behov av en lärarstödd undervisning, eget ansvar kan därför bli en 

negativ effekt.  

Det är läraren som har ansvaret för hur undervisningen blir menar Löwing (2004, s. 244) och 

Hansson (2011, s.88). Eget ansvar kan vara något positivt för eleverna men inte i för stor 

utsträckning (Löwing, 2004, s.179-180). Vidare talar Löwing (2004, s.185-186) om att flera 

av matematiklektionerna hon observerat började med en genomgång. Sedan fick eleverna 
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arbeta självständigt i matematikboken. Författaren anser att den här typen av lektion för med 

sig konsekvenser då de enbart arbetar med skriftligt material som läraren tvingas anpassa sig 

till. Även Persson (2009, s.73-75) skriver om hur läroboken kan komma att bli ett hinder för 

inlärning. Författaren menar att arbetet i matematikboken kan komma att handla om att bli 

snabbt klar med varje kapitel. Vidare menar författaren att matematiken ses som en tävling 

där det gäller att komma längst i boken. Hon beskriver också att många upplever det som att 

matematiken blir tråkigare ju längre upp i åldrarna man kommer.  

Den arbetsform eller det arbetssätt som eleverna får arbeta med spelar stor roll för 

möjligheten att kommunicera (Löwing, 2004, s.185). Författaren menar även att det inte alltid 

behöver vara arbetssättet som är problemet utan svårigheten kan ligga i att eleverna inte 

förstår undervisningens innehåll då kommunikationen är bristande. En annan författare som 

har liknande åsikter som Löwing (2004), om att lärarens val av arbetssätt påverkar eleverna 

inlärning, är Persson (2009). Persson (2009, s.73-75) har undersökt sexton lärarstudenters 

åsikter och uppfattningar kring matematik. Författaren beskriver att studenterna upplever 

elever i förskoleklass till åk. 5 som intresserade av matematik. I dessa årskurser kan man 

arbeta med matematiken konkret och leka fram ett lärande.  

Sammanfattningsvis menar Löwing (2004, s. 134-135) att ansvaret för kommunikationen i 

klassrummet ligger hos läraren samt att kommunikationen påverkar undervisningen. 

Författaren menar också att man som lärare kan ta tillvara på elevernas förkunskaper på olika 

sätt bland annat formellt eller informellt. Även Hansson (2011, s.88) anser att lärarens 

handlingar i klassrummet är viktiga för elevernas lärande. Författaren menar att om läraren 

fungerar som en handledare i klassrummet utvecklas eleverna. Persson (2009, s.80) resultat 

visar att det är viktigt att lärarna som undervisar i matematiken är inspirerande förebilder och 

tänker igenom vad de vill att eleverna ska lära sig för att inte förstöra elevernas positiva syn 

på matematiken. 

Läroboksbunden matematikundervisning 

Läroboken kan användas på flera olika sätt i undervisningen, den kan vara utgångspunkten 

eller ett komplement. Hur läroboken används påverkar vilka möjligheter och hinder den ger 

för elevernas lärande (Engvall, 2013; Hansson, 2011; Löwing, 2004 & Persson, 2009). 

Matematikboken anses vara ett bra läromedel som en grund i matematikundervisningen, men 

man ska som lärare inte låsa sig vid den utan också använda andra arbetsformer (Persson, 

2009, s.86). Ungefär hälften av de sexton studenterna som intervjuats i författarens studie 
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beskriver att de vill avstå helt från en lärobok då de själva upplevt läroboken som något 

negativt. De anser även att elevernas möjlighet att nå målen i läroplanen begränsas. En studie 

som ställs emot detta är Hanssons (2011, s.124) som visar mer positiva effekter av 

läroboksbunden undervisning. Författaren menar att om man arbetar med läroboken som ett 

redskap kan den fungera som ett stöd för elevernas språkutveckling. I Perssons (2009, s.86) 

studie menar en fjärdedel av studenterna att de tycker matematikundervisningen borde ta 

avstamp i kursplanen istället för i en lärobok då man inte kan vara säker på att författaren till 

läromedlet utgått från läroplanen. Det lyfts i flera intervjuer att man ska använda läroboken 

som en inspirationskälla men att det inte ska styra matematikundervisningen. Även Hanssons 

(2011, s.97, 124) studie visar att hur läroboken används är viktigt.  Om man som lärare 

vägleder eleverna blir läroboken ett bra stöd. Gör man inte detta kan läroboken riskera att bli 

ett styrande redskap som hämmar inlärningen. 

Löwings (2004, s. 159) studie visar resultat från observationer i en klass där eleverna arbetade 

i lärobok. Eleverna fick följa bokens arbetsinstruktioner och fick ingen genomgång av läraren. 

Detta ledde till att eleverna ofta körde fast och behövde mycket hjälp. Hon menar att man får 

en uppfattning av att eleverna hade problem med att förstå bokens instruktioner och krävde 

hela tiden nya instruktioner av läraren. Löwing (2004, s.159) lyfter att eftersom läraren inte 

hade en genomgång med eleverna ledde det till att hon fick samma frågor gång på gång av 

olika elever rörande instruktioner. I en annan observation i Löwings (2004, s.168) 

undersökning lyfts hur en lärare lät läroboken styra undervisningen vilket ledde till att vissa 

elever var långt före de andra. Den här metoden bidrog till att undervisningen blev rörig då 

läraren bad de elever som inte hunnit lika långt att hoppa över vissa kapitel i boken. Vidare 

beskriver författaren att problem och konfliker uppstår när läraren inte har samma uppfattning 

av hur matematikuppgifterna ska lösas som lärobokens författare har (Löwing, 2004, s.172). 

Författarens resultat styrker alltså det Hansson (2011) kommit fram till i sin studie. Att 

läroboken kan fungera bra men läraren får inte glömma sitt ansvar för då riskerar läroboken 

att bli ett styrande redskap. Författaren har som tidigare nämnt beskrivit att vid för mycket 

användning av lärobok kan eleverna påverkas negativt då för mycket ansvar läggs på dem. 

Hansson (2011, s.115) menar att det finns en risk för att i matematikundervisningen lägga mer 

ansvar på eleverna än i andra ämnen. Detta för att arbete i matematikboken inte kräver 

handledning från lärarna utan det är boken som står i centrum.  

Även Engvall (2013) har studerat lärobokens användning genom observationer i ett antal 

klasser där upplägget av lektionerna har sett olika ut men en matematikbok har använts på 
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något sätt. Den stora skillnaden i klasserna har varit om matematikboken har varit grunden för 

lektionen eller om den endast använts som ett komplement. Engvall (2013, s.135-137) har 

gjort en observation där läraren hade en genomgång i klassen, därefter fick eleverna spela spel 

eller matematikbingo och efter det fick eleverna själva arbeta i boken. Eleverna hjälps ofta åt 

när de räknar. De elever som blir klara med de sidor som läraren angett får fortsätta räkna på 

extrasidor. Under lektionens gång får eleverna kontinuerligt beröm och feedback. Även i detta 

resultat precis som i Hansson (2011) och Löwing (2004) framgår det att denna typ av 

undervisning kan upplevas regelstyrd av eleverna då boken ”bestämmer” hur man ska tänka 

för att lösa uppgifterna (Engvall, 2013, s.137-138).  Persson (2009, s.86, 125) skriver att man 

kan använda matematikboken som en ”back-up” eller inspirationskälla som tas fram vid 

behov, detta för att inte stöta på problemet att boken styr undervisningen.   

Sammanfattningsvis menar både Persson (2009) och Hansson (2011) att det finns positiva 

effekter av att använda läroboken i undervisningen. Persson (2009, s.86, 125) menar att det är 

bra att använda läroboken som en ”back-up” i sin undervisning men att man även ska använda 

andra arbetsformer. Hansson (2011, s.97, 124) menar istället att om man använder läroboken 

som ett redskap i undervisning kan det vara ett stöd i elevernas språkutveckling. Båda 

författarna anser dock att det även finns mindre bra saker med läroboken. Perssons (2009, 

s.86) informanter menar att man ska fokusera på kursplanen istället då man inte kan vara 

säker på att författarna i läroboken har tagit avstamp i kursplanen då boken utformades. 

Hansson (2011, s.115) skriver om hur viktigt det är att läroboken används på rätt sätt och om 

den används för mycket kan det leda till att för mycket ansvar läggs på eleverna vilket kan 

påverka eleverna negativt. Även Löwing (2004, s. 168, 175, 177, 185, 186) och Engvall 

(2013, s.138) styrker detta då även de skriver att om läroboken används mycket kan det bli ett 

styrande redskap. 

Laborativ matematikundervisning 

En laborativ undervisning kan bidra till en bredare kunskap och bättre resultat (Burns & 

Hamm, 2011 & Löwing, 2004). Det kan dock uppstå hinder gällande i vilken mån eleverna 

kan använda kunskapen i andra sammanhang. Framförallt om läraren inte förklarat varför och 

när kunskapen bör användas (De Bock et. al., 2011 & Löwing, 2004). Datorn har tillsammans 

med laborativa material visat sig leda till bättre resultat (Burns & Hamm, 2011, s.259). 

Författarna skriver att datorer kan användas som hjälpmedel i matematikundervisningen, 

främst för att upptäcka matematiska begrepp, men också som en hjälp i övergången mellan 

den konkreta och den abstrakta matematiken. Burns och Hamm (2011) har genomfört en 
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undersökning där de gett olika elevgrupper olika material att arbeta med. En grupp fick datorn 

till hjälp, en annan fick laborativa material och en tredje fick spela spel. Studiens resultat visar 

att antigen konkret material, datorn eller en kombination av båda ger ett bra resultat i 

undervisningen. Resultaten visar också att genom att arbeta på detta sätt kan eleverna ge 

varandra feedback direkt. Vilket författarna ser som en fördel eftersom man får feedback av 

kamrater och inte läraren då arbetet sker självständigt (Burns & Hamm, 2011, s.259-260). 

Författarna menar att man ska använda olika laborativa arbetssätt för att få en bred 

undervisning och nå ut till fler elever. En studie som har en annan syn på det laborativa 

arbetssättet är De Bock et al. (2011). De Bock et al. (2011, s.122) har en positiv syn till ett 

abstrakt arbetssätt i matematikundervisningen. Författarna menar att vissa elever lär sig lättare 

genom att arbeta abstrakt. Vidare skriver författarna att under arbetet med laborativa material 

har eleverna lätt att förstå sammanhanget i uppgiften men när de kommer i kontakt med en 

likanande uppgift i en annan miljö har eleverna svårt att koppla detta till den kunskap man 

skaffat sig under det konkreta momentet. Istället anser författaren att ett abstrakt arbetssätt 

bidrar till en mer omfattande kunskap som eleverna kan ha lättare att använda i andra liknande 

matematikuppgifter och blir inte lika låsta som vid ett konkret arbetssätt. Detta resultat skiljer 

sig markant från det resultat Burns och Hamm (2011) kommit fram till. Även Löwing (2004) 

stödjer Burns och Hamm (2011). De båda studierna visar att en laborativ undervisning ger en 

bredare matematikundervisning och större variation. Däremot visar Löwings (2004) studie att 

ett laborativt arbetssätt kan innefatta hinder vilket även De Bock et. al (2011) som tidigare 

nämnt tar upp i sin studie. Löwing (2004 s.189) menar dock att detta sker om läraren inte 

lägger vikt vid att förklara vilken nytta uppgiften har samt när man har användning för den. 

Detta bidrog till att eleverna fick svårt att upptäcka de matematiska begreppen eller den 

matematiska idén.  

Lärarens syn och kunskap kring laborativa material i matematiken påverkar hur dessa används 

(Moyer- Packenham & Jones, 2004, s.14). Författarna har undersökt hur lärarens inställning 

och erfarenheter till olika matematiska material påverkar användningen av dessa i 

undervisningen. De har också studerat hur fri tillgång till matematiska material fungerar. 

Deras resultat visar att de lärare som har en liten erfarenhet av material, är osäkra på att låta 

eleverna arbeta självständigt med det (Moyer- Packenham & Jones, 2004, s.6-11). Även 

Uribe- Flórez och Wilkins (2010) har gjort en liknande undersökning där de studerat lärarnas 

föreställningar kring olika material samt hur ofta materialen används i 

matematikundervisningen. Resultatet i studien visar att ju yngre eleverna är ju mer används 
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olika matematiska material i undervisningen. Studien visar också att erfarna lärare använder 

olika material oftare än oerfarna lärare (Uribe- Flórez & Wilkins, 2010, s.368-369). De lärare 

som anser att det är viktigt för eleverna att ta del av praktiska aktiviteter är också de som 

använder olika material oftare än de lärare som inte håller med om detta. Resultatet i Moyer- 

Packenham och Jones (2004, s. 8-9) intervjuer visar att flera lärare ser materialet som en 

belöning eller något roligt man kan jobba med ibland. Anledningen till detta är att lärarna 

menar att det finns en risk att eleverna inte skulle tagit materialet på allvar, eller att materialet 

försvinner om det finns tillgängligt. Författarna har också kommit fram till att även om lärarna 

säger att materialet finns tillgängligt så är den inte det fullt ut. Lärarna har en viss kontroll 

över materialet och väljer att plocka bort det då hen anser att det blir stökigt i klassrummet. 

Trots att lektionerna ibland kan ses som stökiga tar eleverna också ett ansvar för när de har 

behov av att använda material eller inte. Författarna menar att beroende på hur mycket 

kontroll läraren vill ha, och hur mycket ansvar läraren vågar lägga över på eleverna påverkar 

hur tillgången till matematiska material ser ut i klassrummet (Moyer- Packenham & Jones, 

2004, s.12)  

Uribe- Flórez och Wilkins (2010) och Moyer- Packenham och Jones (2004) lyfter liknande 

aspekter i sina artiklar vilket också lyfts i Löwings (2004) avhandling. Löwing (2004, s. 185-

186) talar om att beroende på hur olika arbetssätt i undervisningen presenteras och läggs upp 

påverkar hur eleverna lär sig. Författaren menar att läroboken kan fungera som en organisatör 

i undervisningen som skapar fasta ramar för eleverna. Hon beskriver också att ofta talar 

lärarna om att målet med lektionen är att arbeta ett visst antal sidor i läroboken. 

Sammanfattningsvis visar de olika studierna både möjligheter och hinder med den laborativa 

matematikundervisningen. Resultaten i matematik blir bättre när olika material används i 

undervisningen (Burns och Hamm, 2011, s.259). Författarna skriver också att det laborativa 

arbetssättet ger möjlighet till en bredare undervisning som når ut till fler elever. Däremot kan 

det bli svårt för eleverna att ha användning för den kunskap de lärt sig genom en laborativ 

uppgift i ett annat sammanhang menar De Bock et. al. (2011, s.122). Något som påverkar om 

laborativa material och arbetssätt används är lärarens inställning till detta. Det är således 

lärarens uppfattning till arbetssättet som är avgörande för om eleverna får möjlighet att arbete 

med laborativa material (Uribe- Flórez & Wilkins, 2010; Moyer- Packenham & Jones, 2004; 

Löwing, 2004).  
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Varierad matematikundervisning 

Det finns både möjligheter och hinder med den läroboksbundna och laborativa 

undervisningen och en kombination av de bägge kan ske på flera olika sätt beroende på vilka 

val läraren gör (Engvall, 2013 & Löwing, 2004). För att eleverna ska bli inspirerade och få en 

positiv syn på matematiken krävs en variation i undervisningen (Persson, 2009, s.84). Ett sätt 

att laborera i matematikundervisningen är med laborativa uppgifter som tar avstamp i 

läroboken. Läraren som intervjuats i en studie påpekade dock att hen anser att laborationerna 

ofta blir stökiga men att hen tycker att det är viktigt att laborera (Löwing, 2004, s.173-176). 

Löwing (2004, s. 182-184) menar att det är viktigt att välja passande uppgifter och ge 

eleverna tillräckligt med förkunskap för att laborationen ska bli lyckad. Författaren skriver 

också att de resurser man har på skolorna påverkar planeringen och genomförandet av 

lektionerna. Engvall (2013) har också genomfört observationer men resultatet skiljer sig något 

från det resultat Löwing (2004) fått. I Engvalls (2013) observation utgår inte läraren från 

matematikboken för att laborera utan det laborativa arbetssättet ses som en extrauppgift. Hur 

laborationerna går till skiljer sig alltså mellan de två studierna däremot framgår det i både 

Löwings (2004) och Engvalls (2013) resultat att matematikboken står i centrum under 

matematiklektionerna. Engvall (2013, s.161) beskriver att läraren hade korta genomgångar 

och eleverna arbetade i matematikböcker där ”stopsidor” angavs för varje lektion. Detta 

innebar att när eleverna kom till en viss sida fick de inte arbeta vidare i boken. De elever som 

kommit till en ”stopsida” fick istället arbeta med lösblad. De elever som arbetade 

långsammare fick möjlighet att arbeta på datorn. Vid godkännande från läraren fick eleverna 

även arbeta med laborativt material från ”matematikskåpet”. Detta menar Engvall (2013, 

s.161-162) är en form av belöning som eleverna får arbeta med när de blir klara med 

uppgifterna i boken.  Författaren beskriver också att eleverna inte ser matematik som 

någonting man kan samarbeta i då de håller för boken med en hand för att de andra eleverna 

inte ska vad de skriver. Hon menar också att samtalet mellan eleverna ofta handlar om vem 

som kommit längst i boken och matematiken blir tävlingsinriktad.  

Uribe- Flórez och Wilkins (2010, s. 369) skriver som tidigare nämnt att lärarnas inställning 

till matematiken påverkar vilken undervisning eleverna får. Persson (2009, s.76) har 

genomfört intervjuer med studenter som beskriver att tävlandet och enformigheten i tidigare 

undervisning har bidragit till att de idag ser tillbaka på matematikundervisningen som något 

negativt. Det finns också de studenter i studien som beskriver matematikundervisnigen som 

något positivt. Där en student nämner att matematikundervisningen har varit varierad med 
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bl.a. problemlösning och laborativa material. Informanterna i studien menar alltså att den 

undervisning de fått av tidigare lärare påverkar hur de idag upplever matematikämnet. Precis 

som i Uribe- Flórez och Wilkins (2010) studie visar Perssons (2009) intervjuer på att läraren 

har en viktig roll när det gäller hur eleverna påverkas och uppfattar ämnet.  

Att variera den läroboksbundna och laborativa matematiken kan göras på flera olika sätt vilket 

Löwing (2004) och Engvall (2013) tar upp i sina avhandlingar. Löwing (2004, s.186) 

beskriver bl.a. att under alla de lektioner hon observerat utgick undervisningen från skriftligt 

material, antingen lärobok eller stencil. Under enstaka lektioner fick eleverna även möjlighet 

att arbeta med laborativa uppgifter. Lärarna i studien valde att låta läromedlet förklara 

uppgifterna för eleverna. Detta ledde till att lärarna fick anpassa sig efter bokens 

framställning. Vilket innebar att läraren inte kunde förebygga de problem som skulle uppstå 

utan fick handleda eleverna allt eftersom. Även Engvall (2013, s.184, 205) har utfört 

observationer där skriftligt material ligger till grund. Lektionen började med en genomgång, 

eleverna fick sedan arbeta individuellt i matematikboken men de fick också arbeta två och två 

med att lösa olika uppgifter i boken. Till lösningarna använde de laborativt material. De fick 

sedan redovisa sina lösningar för klassen. Under redovisningen lyfter läraren elevernas 

tankesätt. Författaren menar att genom att arbeta på detta sätt erbjuder man eleverna olika sätt 

att lära sig matematik på, bland annat genom muntlig kommunikation och laboration. Löwing 

(2004, s. 153-154) menar att valen läraren gör i matematikundervisningen påverkar elevernas 

möjlighet att lära sig matematik. Författaren menar att något som läraren avser vara en 

möjlighet för lärandet istället kan bli ett hinder för elevernas lärande. Detta för att olika val 

kan komma i konflikt med varandra. I avhandlingen visar även Löwings (2004, s.187-188) 

resultat att när eleverna fick möjlighet att arbeta självständigt i läroboken kräver det att 

läraren ger många individuella förklaringar till eleverna iförhållande till om läraren har en 

genomgång. Får eleverna arbeta framåt i egen takt blir det även problematiskt för läraren att 

hinna med att hjälpa alla elever. Många av de lärare Löwing (2004, s.190) observerat ansåg 

att man bör arbeta laborativt men beroende på hur deras instruktioner samspelade med olika 

material uppstod svårigheter.  

Sammanfattningsvis visar Löwings (2004) och Engvalls (2013) studier olika sätt att 

kombinera den läroboksbundna och laborativa undervisningen. Det framgår dock att det ofta 

handlar om att läroboken är i centrum och att det laborativa arbetssättet tas till som extra 

uppgift. Persson (2009, s.81) skriver att lärarens uppfattning av ämnet påverkar. Författaren 

menar att det är viktigt att läraren kopplar matematikundervisningen till elevernas vardag och 
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förklarar på ett sätt så att alla förstår. De Bock et al. (2011, s.122-123, 209) menar däremot att 

om eleverna ska lära sig något nytt inom ett abstrakt område blir det bättre resultat om 

eleverna använder sig av en abstrakt inlärningsmetod. Är det istället något som ska läras inom 

ett konkret område krävs en konkret inlärningsmetod. Därför menar författarna att det är 

viktigt att man håller undervisningen på den nivån man vill att eleverna ska lära sig. Persson 

(2009, s.84) skriver att det krävs ett varierat matematikinnehåll, varierade arbetsformer samt 

varierade grupper för att matematikundervisningen inte ska upplevas som något tråkigt. 

Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två underrubriker där metoden diskuteras under den första 

rubriken och under den andra rubriken diskuteras resultatet för litteraturstudien. 

Metoddiskussion 

Utifrån vårt syfte har vi valt att under datainsamlingen söka på ord som är kopplade till en 

varierad matematikundervisning. Det var svårt att hitta tillräckligt med studier som vi tyckte 

var passande att analysera rörande detta område. Studierna rörde ofta det ena eller det andra 

arbetssättet. Därför valde vi istället att söka på ord som var kopplade till läroboksbunden 

och/eller ett laborativt arbetssätt för att vidga vår möjlighet att ta del av relevant forskning. 

Även här var det svårt att hitta tillräckligt med forskning då studierna ofta koncentrerade sig 

på sådant som inte är av intresse för vår undersökning eller inte var vetenskapligt skrivna. 

Därför valde vi att avvända oss av internationella databaser och sökord på engelska för att få 

en större tillgång till forskning, vilket vi ser som en styrka i vår studie. Våra sökningar på 

svenska och engelska resulterade i åtta vetenskapliga artiklar som vi analyserat i resultatet.  

I vår litteraturstudie lyfter vi både möjligheter och hinder med en laborativ respektive 

läroboksbunden undervisning. Detta ser vi som något positivt då resultatet visar hur 

matematikundervisningen fungerar och lyfter inte bara fram möjligheter och hinder med ett av 

arbetssätten. Vår litteraturstudie innehåller en blandning av kvalitativa och kvantitativa 

studier. Denna blandning av artiklar anser vi ger en bredare bild av forskningen då den 

kvantitativa forskningen har större urval samtidigt som den kvalitativa ger mer utförliga svar. 

Vi menar att genom blandning av kvalitativa och kvantitativa artiklar får vi ett bättre svar på 

vårt syfte. Även om det kan vara svårt att jämföra resultatet i studierna när de är både 

kvantitativa och kvalitativa har vi inte sett detta som ett problem.  
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En del av den forskning vi valt att analysera är avhandlingar.  Vi anser att avhandlingarna 

varit välutarbetade och undersökningarnas resultat är tydligt beskrivna, därför har vi valt att 

använda dessa. Något annat vi ser som en fördel är att avhandlingarna har genomförts i 

Sverige vilket är aktuellt för oss. Däremot är de artiklar vi analyserat i denna litteraturstudie 

internationella och skrivna på engelska vilket ger en bredare bild av hur 

matematikundervisningen genomförs generellt i delar av världen i förhållande till Sverige.  De 

internationella studierna har kommit fram till liknande resultat som de svenska 

undersökningarna. Därför anser vi att dessa resultat är överförbara till svenska förhållanden. 

Databearbetningen för den här litteraturstudien anser vi är tydlig då vi beskrivit 

tillvägagångsättet utförligt. Vi började databearbetningen med att läsa en artikel eller 

avhandling var och diskuterade dem sedan, efter diskussionen bytte vi studie med varandra. 

På så sätt fick vi möjligheten att diskutera de lästa texterna med varandra. Hade vi istället 

delat upp texterna mellan oss anser vi att resultatet inte hade blivit det samma då båda inte 

hade haft förståelse för varje enskild studie, och det hade inte svarat på vårt syfte på ett 

rättvist sätt. Vi anser att vårt sätt att bearbeta data fungerade bra. Arbetet flöt på bra och vi 

kunde analysera på ett smidigt sätt. Vi inser dock att om vi hade läst samma artikel eller 

avhandling till varje gång vi diskuterade hade resultatet kunnat bli annorlunda. Vi hade inte 

kunnat påverka varandras syn på studiens resultat då ingen av oss haft någon förförståelse av 

studien. För att studera och granska om våra artiklar har varit av vetenskaplig kvalitet har vi 

som tidigare nämnt utgått från checklistan i Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013). 

På detta sätt kan vi vara säkra på att artiklarna är vetenskapliga då de uppfyller kraven i 

checklistorna. Alla artiklar uppfyllde inte precis alla krav i checklistorna men de uppfyllde så 

pass många att vi anser att de är vetenskapliga och passande för vår studie och har därför valt 

att analysera dem. 

Resultatdiskussion 

Vårt syfte med litteraturstudien har som sagt varit att undersöka om varierad 

matematikundervisning, alltså läroboksbunden undervisning i kombination med ett laborativt 

arbetssätt, kommer leda till ett lärande för eleverna och en skola för alla. Vi vill också 

undersöka hur detta val av arbetsätt påverkar undervisningen. Vi har utgått ifrån två 

frågeställningar som handlar om möjligheter och hinder som finns med ett laborativt 

arbetssätt och en läroboksbunden undervisning. I resultatet har vi analyserat arbetssätten 

utifrån vetenskaplig forskning. Detta gjorde vi med olika underrubriker, som vi även kommer 
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använda oss av i diskussionen där resultatet diskuteras i förhållande till vårt syfte och 

forskning från bakgrunden. 

Lärarens ansvar i matematikundervisningen 

Studiens resultat visar att det är läraren som har ansvaret och styr kommunikationen i 

klassrummet. Lärarens inställning och handlande påverkar undervisningen. Det är viktigt att 

läraren är inspirerande för att eleverna ska få en positiv bild av matematiken (Hansson, 2011; 

Holden, 2001, Löwing, 2004; Persson, 2009). Löwing (2004, s.134-135) menar att det är 

läraren som styr kommunikationen i klassrummet och väljer att kommunicera på olika sätt 

med olika elever. Författaren skriver också att det förekommer tre olika sorters 

kommunikation i klassrummet mellan lärare och elever, allmänt reglerande, reglering av 

undervisningen och undervisande. Hon anser också att det är viktigt att ha ett syfte med det 

man kommunicerar. Vi håller med författaren om att det är viktigt med ett syfte när man 

kommuniserar detta för att man ska kunna nå upp till målet med lektionen.  

Löwing (2004, s.161,169-170) skriver också att det är viktigt att ta tillvara på elevernas 

förkunskaper eller ge dem förkunskaper för att kommunikationen ska fungera i 

undervisningen. Detta menar författaren att man kan göra antingen formellt eller informellt. 

Vi kan hålla med om detta eftersom det kan göra att eleverna blir mer intresserade av 

undervisningen och tycker att den är roligare. Samt att det kan bli lättare att lära sig om man 

tar tillvara på deras förkunskaper. Eftersom Sveriges resultat har sjunkit drastiskt i de senaste 

PISA och TIMSS undersökningarna menar vi att en anledning till detta kan vara att eleverna 

inte har sett matematiken som rolig och inte varit motiverade till att lära sig. Holden (2001, 

s.166) menar att eleverna blir mer motiverade till att lära sig om de upplever lektionerna som 

roliga, och för att de ska göra detta är det lärarens inställning till matematiken och förmåga att 

stimulera eleverna som spelar in. Vi menar precis som forskningen visar att inställningen och 

handlandet är något läraren bör vara noga med.  

I resultatet framgår det att Hansson (2011) har liknande åsikter som Löwing (2004) rörande 

hur läraren har ansvaret för hur matematikundervisningen blir. Därför har vi valt att jämföra 

dessa två studier i resultatet. Trots att de har fokuserat på olika saker i studierna har de ändå 

kommit fram till liknande resultat angående detta område. Studierna har även skiljt sig 

mycket åt kring metodval, men trots detta har forskningen kommit fram till resultat som visar 

på samma sak. Detta menar vi beror på att både Löwing (2004) och Hansson (2011) har valt 

att studera hur lärarens påverkan ser ut men utgångpunkten har skiljt sig. Vi anser att lärarens 



22 
 

sätt att undervisa påverkar hur eleverna kommer att uppleva matematikundervisningen. Vi 

menar att läraren är en förebild för eleverna och inställningen till ämnet påverkar därför 

eleverna. Detta är något som även Persson (2009) styrker. Författaren menar att det är viktigt 

att lärarna är inspirerande och goda förebilder för att eleverna ska få en positiv bild av 

matematiken. Precis som Persson (2009, s.80) menar vi också att detta är viktigt, för att 

eleverna ser upp till läraren och om läraren är inspirerande kan det leda till att eleverna 

upplever undervisningen och ämnet som positivt. 

Knyter vi an detta till vårt syfte rörande hur lärarens val av arbetssätt påverkar 

undervisningen, kan vi konstatera att lärarens val påverkar undervisningen vilket i sin tur 

påverkar elevernas möjlighet till lärande. Det är läraren som väljer vilken undervisning 

eleverna ska få och där med påverkar deras lärande. Det framgår i resultatartiklarna att det 

inte bara är lärandet som påverkas utan också inställningen till och synen till matematikämnet 

(Hansson, 2011; Holden, 2001, Löwing, 2004; Persson, 2009). Som tidigare nämnt menar 

Persson (2009, s.80) att läraren är en förebild till eleverna och därför menar vi att det är 

viktigt att man noga väljer hur man undervisar och varför. Vi anser även att inställningen till 

ämnet påverkar hur lärandet blir. 

Läroboksbunden matematikundervisning 

Resultatartiklarna visar att läroboken kan användas på flera olika sätt i undervisningen. Den 

kan utgöra grunden för undervisningen eller vara ett redskap man kan ta till i vissa situationer. 

Läroboken kan också komma att bli ett styrande redskap om den används för mycket 

(Engvall, 2013; Hansson, 2011; Löwing, 2004; Persson, 2009). En traditionell, 

läroboksbunden, undervisning har varit vanligt förekommande under många år. Detta bör 

ifrågasättas då ett laborativt arbetssätt kan leda till ett bättre lärande (Bjärneby Häll, 2006, 

s.124). Vi anser däremot att en undervisning med enbart ett laborativt arbetssätt inte behöver 

leda till lärande eftersom det finns de elever som lär sig bättre genom att arbeta i en lärobok. 

De Bock et. al. (2011, s. 122, 209) stödjer oss i detta då författarna anser att man bör använda 

abstrakta läromedel för att lära sig den abstrakta matematiken.  

Hansson (2011) och Persson (2009) har delade åsikter kring en läroboksbunden undervisning. 

Hansson (2011, s. 124) ser det positiva med att använda läroboken då hon menar att om man 

använder den på rätt sätt kan det vara ett bra stöd i undervisningen. Persson (2009, s.86) 

menar däremot att en läroboksbunden undervisning är någonting negativt för att läroboken 

kan komma att styra undervisningen mycket. Författaren menar dock att läroboken kan vara 
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bra att använda som en grund om man inte låter den styra för mycket. Även Rystedt och 

Trygg (2010) styrker detta. Författarna menar att ett rutinmässigt arbete i läroboken kan bidra 

till att eleverna ökar säkerheten i kunnandet. En anledning till att resultaten kring läroboken 

har blivit så annorlunda i Hanssons (2011) och Perssons (2009) studie kan vara att Hansson 

(2011) har fokuserat på elevernas kunskaper, medans Persson (2009) har intervjuat 

lärarstudenter och lärare. Vi menar att det kan skilja sig mycket kring vad eleverna tycker om 

ett arbetssätt och vad lärarna tycker. Därför tolkar vi dessa studier som att Hanssons (2011) 

resultat gällande vad som fungerar för eleverna säger emot hur lärare och lärarstudenter 

upplever effekter av läroboken. Vi menar således att den uppfattning vi som lärare har kring 

vad eleverna anser om matematikämnet inte behöver stämma överens med vad eleverna 

verkligen tycker.  

Läroboken kan bli ett styrande redskap om den används för mycket och kan upplevas som 

regelstyrd, har Engvall (2013) och Löwing (2004) kommit fram till precis som Hansson 

(2011). Vi tolkar resultaten i förhållande till vårt syfte som att det krävs en variation i 

matematikundervisning för att läroboken inte ska styra för mycket och bli ett hinder för 

elevernas inlärning. Anledningen till att de har kommit fram till liknande resultat kan vara att 

Engvall (2013) och Löwing (2004) har gjort likartade studier som utgått ifrån observationer i 

klasser där urvalet varit ungefär lika stor. Det vi anser vara intressant med resultaten från 

dessa studier är att det skiljer elva år mellan studierna men trots detta är resultaten lika. Detta 

tolkar vi som att det inte skett en större förändring i skolan, däremot kan vi inte vara helt säkra 

på detta då det endast är resultat från två studier. Hansson (2011) har däremot fokuserat på 

elevers resultat i matematiken. Att resultaten är liknande anser vi återigen kan bero på att 

samtliga studier fokuserar på olika arbetssätt i matematik. Att studier som utgått från olika 

metoder visar likande resultat anser vi är en styrka och ger en tydlig bild av hur verkligheten 

ser ut.  

Studien utgick ifrån frågeställningen vilka möjligheter och hinder finns det med en 

läroboksbunden undervisning? Vårt resultat har visat att de möjligheter som finns med 

läroboksbunden matematikundervisning är att den kan vara bra att ha som ett komplement i 

undervisningen, som eleverna kan arbeta med då och då. Läroboken är också bra att ha som 

en ”back up” om man inte hunnit planera matematiklektionen kan man ta fram den och det 

kräver inte några större förberedelser (Persson, 2009 s.86, 125). Det kan också finnas de 

elever i klassen som är i behov att ha struktur, vi anser därför att det kan vara bra att använda 

läroboken som en grund i undervisningen men det är viktigt att man inte låser sig fast vid den 
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och enbart använder den. Även Rystedt och Trygg (2010, s.31) lyfter fram en möjlighet med 

läroboken, att i läroboken har man dokumenterat vad man har lärt sig, eller vilka uppgifter 

man har löst eftersom detta finns kvar i boken. Värt att lyfta är också de hinder som finns med 

läroboken. Ett hinder är att man kan bli ”låst” vid läromedlet och enbart arbeta utefter den och 

inte ta till några andra arbetsformer vilket kan resultera i att alla elever inte når upp till målen 

då just det arbetssättet inte passar dem. Löwings (2004) resultat visar att hinder kan uppstå 

med läroboken om man låter den bli ett styrande redskap. Det kan leda till att eleverna inte 

förstår instruktionerna i boken och behöver hjälp av läraren. Har läraren då delade åsikter med 

författaren kring hur uppgiften ska lösas kan det uppstå problem. Således anser vi att det finns 

goda anledningar till att använda en lärobok i undervisningen men man bör reflektera över hur 

man använder den för att ge eleverna en bra undervisning. 

Laborativ matematikundervisning 

Resultaten visar att det laborativa arbetssättet ger möjlighet att nå ut till fler elever samt att det 

kan leda till bättre resultat i matematiken. Det är lärarens val som påverkar om eleverna får 

möjlighet att arbeta med ett laborativt arbetssätt (Burns & Hamm, 2001; Löwing, 2004; 

Moyer- Packenham & Jones, 2004; Uribe- Flórez & Wilkins, 2010). Det kan bli svårt för 

eleverna att ha användning för den kunskap de lär sig genom ett laborativt arbetssätt i andra 

sammanhang (De Bock et. al., 2011). Det krävs då att man kombinerar olika laborativa 

arbetssätt samt att man tar in datorn i matematikundervisningen för att nå ut till alla elever 

(Burns & Hamm, 2011, s.258-260). Vi håller med författaren om att det är viktigt att arbeta 

laborativt. Däremot är det viktigt att se till de hinder som Rystedt och Trygg (2010) lyfter 

rörande skolekonomin. För att man ska kunna ha tillgång till datorer på skolorna menar vi att 

det krävs att skolan har god ekonomi. Någon som har åsikter som skiljer sig från Burns och 

Hamms (2011) är De Bock et al. (2011, s.122) som menar att det laborativa arbetssättet är lätt 

för eleverna att ta till sig och förstå i sitt sammanhang men om man ska använda det i andra 

situationer uppstår det svårigheter. Detta är vi kritiska till då vi anser, precis som Persson 

(2009, s.84) skriver att det krävs en kombination mellan olika arbetssätt för att alla elever ska 

lära sig.  

Det är vanligt att lärare ser på laborativa material som någonting extra att ta till som belöning 

(Moyer- Packenham och Jones, 2004, s.8). Vi ställer oss kritiska till att enbart använda 

laborativa material som en belöning till eleverna, vi anser att det ska vara som en hjälp för 

elevernas inlärning och inte enbart en belöning. Rystedt och Trygg (2010, s.4) styrker detta då 

de menar att elever som arbetar med laborativa material får ökat intresse för matematiken och 
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lär sig bättre. Både Moyer- Packenham och Jones (2004, s.8) och Uribe- Flórez och Wilkins 

(2010, s.368-369) har gjort undersökningar på lärare och kommit fram till att oerfarna lärare 

inte använder laborativa material lika ofta som erfarna lärare. Trots att båda undersökningarna 

gjorts på olika sätt, då metoden och urvalet (se bilaga A2 och A3) sett olika ut har de ändå 

kommit fram till liknande resultat. Även Perssons (2009, s.85-86) studie rör detta. Författaren 

menar att det kan kännas tryggare att ha en lärobok att utgå ifrån. 

Vi utgick i denna studie ifrån frågeställningen vilka möjligheter och hinder finns det med ett 

laborativt arbetssätt?  De möjligheter vi ser med ett laborativt arbetssätt är att man får en 

större variation i sin undervisning. Det blir lättare att nå ut till alla elever då man arbetar med 

flera olika material. Vi ser ett laborativt arbetssätt som en större möjlighet för eleverna att 

senare koppla sina matematiska kunskaper till verkligheten. Vi håller med Rystedt och Trygg 

(2010, s.4) om att genom ett laborativt arbetssätt ökar elevernas intresse och de får en 

positivare syn på matematiken, vilket kan gynna lärandet. Vi ser dock även hinder med ett 

laborativt arbetssätt bland annat det som Rystedt och Trygg (2010, s.4) lyfter fram om att det 

kräver mycket tid och god skolekonomi.  Vi anser att de elever som går på en skola med dålig 

ekonomi inte får samma möjlighet att arbeta med laborativa material som på en skola med 

bättre ekonomi. Rystedt och Trygg (2010, s.31) lyfter även ett annat hinder med ett laborativt 

arbetssätt, att när man arbetar laborativt tas allt bort när lektionen är slut och man har då 

ingenting dokumenterar om vad eleverna har lärt sig. Därför anser vi att det är viktigt att man 

som lärare handleder eleverna samt dokumenterar under lektionens gång. Detta är något som 

författarna styrker då även de lyfter fram hur viktigt det är med dokumentation vid ett 

laborativt arbetssätt. 

Varierad matematikundervisning 

Litteraturstudiens resultat visar att när en varierad matematikundervisning sker är det ofta 

läroboken som står i centrum och att de laborativa arbetssätten tas till som en extrauppgift. 

Det är viktigt att läraren kopplar matematikundervisningen till elevernas vardag och förklara 

på ett sätt så att alla förstår. Det krävs variation för att undervisningen inte ska upplevas som 

tråkig (Engvall, 2013; Löwing, 2004; Persson, 2009). För att en laboration ska bli lyckad 

krävs det att man ger passande uppgifter och ger eleverna tillräckligt med förkunskap 

(Löwing, 2004, s.182-184). Författaren menar också att de resurser man har på en skola 

påverkar hur lektionerna planeras och genomförs. Författaren beskriver att laborationer kan ta 

avstamp från läroboken. Lärarna i studien lät läromedlet förklara uppgifterna. Vi håller med 

Löwing (2004) om att det är viktigt att ge eleverna förkunskaper gällande laborationerna för 
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att eleverna inte ska bli uttråkade och för att de ska vara förberedda på vad laborationen ska 

gå ut på. Vi anser även att det är viktigt att välja passande uppgifter som är kopplade till vad 

som är aktuellt i undervisningen för tillfället. Att ta avstamp från läroboken i sina laborationer 

anser vi vara bra då eleverna naturligt får möjligheten att jobba med området konkret genom 

laboration och abstrakt i matematikboken. Rystedt och Trygg (2010, s.4) stödjer detta då de 

skriver att ett konkret material stödjer det abstrakta som finns i läroboken. Låter man 

läromedlet förklara hela uppgiften som Löwing (2004) beskriver anser vi att det kan ske 

missuppfattningar. Som lärare behöver man komplettera förklaringarna i en lärobok t.ex. 

genom gemensamma genomgångar. Detta för att undgå risken att stöta på det problem som 

Löwing (2004, s.186) beskriver, att flera förklaringar krävs till var och en då eleverna endast 

arbetar självständigt.  

Om det laborativa materialet står undanplockat i ett skåp och eleverna måste få godkännande 

av läraren för att få arbeta med detta när uppgifterna i boken är färdig räknade blir materialet 

en form av belöning (Engvall, 2013, s.162). I klassen som Engvall (2013, s. 184, 205) 

observerat fick eleverna använda sig av laborativa materialet för att kunna lösa uppgifterna i 

matematikboken. Detta menar vi är ett bra sätt att undervisa på då materialet står framme och 

eleverna kan ta hjälp av det vid behov. Både det abstrakt och konkreta anser vi bör finnas 

tillgängligt att använda i undervisningen. Det är individuellt för varje elev vilket material och 

tillvägagångsätt som passar bra i olika situationer. Vi menar också att ett laborativt material 

ofta kan vara till hjälp för att förstå innebörden i en abstrakt uppgift eftersom det laborativa är 

lättare att koppla till verkligheten. Som tidigare nämnt kan ett laborativt material vara 

stödjande i det abstrakta lärandet (Rystedt & Trygg, 2010, s.4).  

Syftet med vår studie var att kartlägga om en kombination av läroboksbunden undervisning 

med ett laborativt arbetssätt kommer leda till en bra undervisning som gynnar alla elever. Vi 

har i studien kommit fram till att det finns både möjligheter och hinder med båda arbetssätten. 

Det har dock framgått att läroboken ofta står i centrum och det laborativa arbetssättet ses som 

en belöning (Engvall, 2013; Löwing, 2004). Därför anser vi att om man i undervisningen 

använder sig av möjligheterna med respektive arbetssätt kan det leda till en bättre 

undervisning som når ut till fler elevers behov. Som vi nämnde i inledningen till denna 

litteraturstudie finns det olika mål i läroplanen som kräver olika arbetssätt för att uppfyllas. 

Med detta i åtanke samt resultaten från artiklarna menar vi att det krävs en kombination 

mellan arbetssätten för att målen ska uppfyllas samt för att alla elever ska få möjligheten att 

lära. 
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PISA och TIMSS 

En stor anledning till att vi valde att forska om det här området var för att PISA och TIMSS 

undersökningarnas resultat visar att Sveriges elever får allt sämre resultat i matematik. Utifrån 

det vi analyserat i litteraturstudien anser vi att en anledning till att eleverna presterar allt 

sämre i matematikämnet kan bero på hur undervisningen är upplagd. Vi har i denna studie lyft 

fram forskning som visar att det blir vanligare att använda laborativa material men att det 

främst sker i de yngre åldrarna. I högre årskurser är det fortfarande läroboken som dominerar. 

Det lyfts bl.a. i Perssons (2009) studie att matematiken ofta upplevs vara mer intressant och 

motiverande i de yngre åldrarna. Trotts att de laborativa materialen blir allt vanligare visar 

flera av de studier vi analyserat att läroboken fortfarande står i centrum i undervisningen. Vi 

anser att man bör arbeta mer laborativt även i de högre åldrarna i kombination med läroboken 

för att eleverna i dessa åldrar ofta uppfattar matematiken som ”tråkig”. En mer varierad 

undervisning anser vi kan bidra till en större motivation och förhoppningsvis leda till bättre 

resultat.  

Konklusion och implikation 

Slutsatsen vi drar av denna studie är att det finns både möjligheter och hinder med en 

laborativ och läroboksbunden undervisning. Vi kan se att vid användning av endast ett av 

arbetssätten blir det svårt att nå ut till alla elevers behov samt att uppnå målen i läroplanen. I 

studiens resultat ser vi också att det arbetssätt läraren väljer påverkar starkt vilka möjligheter 

och resultat eleverna får. Studien visar att en kombination av respektive arbetssätt leder till en 

bättre undervisning och en möjlighet till en skola för alla. Därför rekommenderar vi att man 

som lärare ska våga använda sig av flera arbetssätt i undervisningen. En rekommendation till 

fortsatt forskning är att undersöka hur man kan föra in mer laborativt arbetssätt i de högra 

åldrarna samt studera om detta kan bidra till en större variation och bättre resultat i ämnet.  
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ens konkreta gestaltning 

Syftet är att 

undersöka 

kommunikationen 

av det 
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eleverna ska lära 

sig. 

4. 

2009 

Stockholms 

universitet 

SwePub 

Mateamtikundervisin

g 

Persson, Elisabeth  Det kommer med tiden- 
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2010 
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ERIC 
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Teachers’ Manipulative 
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Syftet med studien 
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K., Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013) 

 

Syfte med studien? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja □ Nej □ 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja □ Nej □ 

A. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

………………………………………………………………………………………………. 

Vilka är exklusionskriterierna? 

………………………………………………………………………………………………. 

Vilken urvalsmetod användes?  

 □ Randomiserat urval 

 □ Obundet slumpmässigt urval 

 □ Kvoturval 

 □ Klusterurval 

 □ Konsekutivt urval 



 
 

 □ Urvalet är ej beskrivet  

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja □ Nej □ 

Var genomfördes undersökningen? 

………………………………………………………………………………………………. 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

………………………………………………………………………………………………. 

B. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

……………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja □ Nej □ 

Var validiteten diskuterad? 

Ja □ Nej □ 

C. Analys  

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

Ja □ Nej □ 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

………………………………………………………………………………………………. 

Hur stort var bortfallet? 

………………………………………………………………………………………………. 



 
 

Fanns en bortfallsanalys? 

Ja □ Nej □ 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja □ Nej □ 

Om nej, varför inte? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Vilka var huvudresultaten? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja □ Nej □ 

Om ja, vilka variabler? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Vilka slutsatser drar författaren? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Instämmer du? 

Ja □ Nej □ 

D. Värdering 

Kan resultatet generaliseras till annan population? 



 
 

Ja □ Nej □ 

Kan resultaten ha betydelse för pedagogisk verksamhet? 

Ja □ Nej □ 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja □ Nej □ 

Motivera varför eller varför inte! 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
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Checklista för kvalitativa artiklar hämtar ur: Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, 

Y. (2013) 

 

A. Syftet med studien? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja □ Nej □ 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja □  Nej □ 

 

Var genomfördes undersökningen? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

□ Strategiskt urval 

□ Snöbollsurval 

□ Teoretiskt urval 



 
 

□ Annan, ange vilken……………………………………………………………………………….. 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, social status samt annan 

relevant demografisk bakgrund).  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja □ Nej □ 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)?  

Ja □ Nej □ 

Beskriv: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)?  

Beskriv: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

□ Ange datainsamlingsmetod: 

□ Ostrukturerade intervjuer 

□ Halvstrukturerade intervjuer   

□ Fokusgrupper 

□ Observationer 

□ Video-/bandinspelning 



 
 

□ Skrivna texter eller teckningar  

□ Annan, ange vilken:………………………………………………………………………………. 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja □ Nej □ 

 

D. Dataanalys  

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ange om: 

□ teman är utvecklade som begrepp 

□ citat presenteras sporadiskt  

□ de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

□ svaren är kodade  

 

Resultatbeskrivning: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja □ Nej □ 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja □ Nej □ 

 



 
 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?` 

Ja □ Nej □ 

 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja □ Nej □ 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja □ Nej □ 

 

Är teorier och tolkningar som presenterats baserade på insamlande data (finns citat av orginaldata, 

summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja □ Nej □ 

 

E. Utvärdering  

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja □ Nej □ 

 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja □ Nej □ 

 

Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 

Ja □ Nej□ 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja □ Nej □ 

 



 
 

Finns risk för bias? 

Ja □ Nej □ 

 

Vilken slutsats drar författaren? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja □ Nej □ 

Om nej, varför inte? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja □ Nej □ 
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