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Bakgrund och syfte: Matematik är ett ämne som skapar lust och är stimulerande för 

vissa människor medan det för andra är ångestladdat, svårt och meningslöst (Skolverket, 

2002). Decimaltal kan för vissa elever skapa problem (Mange, 1962). Syftet med 

studien är att ta reda på hur sex elever i skolår 6 utifrån en matematiklektion om 

beräkning av decimaltal, ser på sitt eget lärande och lektionsupplägget. Samt att ta reda 

på om eleverna själva ser sin egen förståelse utifrån lektionsinnehållet.  

 

Metod: Vi utgick från en kvalitativ tradition med en fenomenologisk ansats. För att få 

fram data till analysen utgick vi från tekniken stimulated recall. Det innebar att vi 

filmade en matematiklektion och där inspelningen sedan var utgångspunkten vid 

intervjuerna, som genomförs med sex utvalda elever. Vid intervjuerna fick eleverna se 

på filminspelningen och utifrån inspelningen fick eleverna kommentera vad de tänkte 

under den dokumenterade lektionen. När vi analyserade datan utgick vi från ett 

metakognitivt perspektiv.   

 

Resultat: Vi såg att eleverna kunde uttrycka vad de hade lärt sig och de berättade även 

vad som i lektionsupplägget underlättade eller hindrade deras lärande. Överlag tyckte 

eleverna att lärarens genomgång var för noggrann och för lätt. Eleverna menade att de 

redan innan lektionen kunde det som läraren skulle gå igenom, men vi kunde se brister i 

elevernas konceptuella kunskap av decimaltal.  

 

Diskussion: Elevernas konceptuella brister hindrade inte eleverna från att klara för- och 

eftertestet. Vi kunde inte urskilja om läraren var medveten om elevernas brister, dock 

tror vi oss veta att eleverna inte var medvetna om sina brister. Vi tror att läraren skulle 

kunna utmana sina elever genom att lägga störst vikt på den konceptuella kunskapen, 

istället för den procedurella kunskapen.         
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Background and purpose: Mathematics is a subject that creates desire and are 

stimulating for some people while for others it is difficult and pointless (Skolverket, 

2002). Decimal numbers can for some students create problems (Mange, 1962). The 

study aims to find out how six pupils in school years 6 from a mathematics lesson, on 

the calculation of decimal numbers, look at their own learning, lesson structure, and find 

out whether the students themselves see their own understanding based on lesson 

content. 

 

Method: We started with a qualitative tradition with a phenomenological approach. In 

order to obtain data for analysis, we assumed stimulated recall. This means that we 

filmed a math lesson, where the recording then was the starting point of the interviews 

conducted with six selected pupils. At the interview the pupils were watching the movie 

and pupils comments based on the movie, on what they thought during the documented 

lesson. When we analyzed the data we started from a meta-cognitive perspective. 

 

Results: We can see that the students can express what they have learned and they said 

also what in the lesson structure that facilitated or hindered their learning. Overall, 

pupils felt that the teacher's review was thorough and easy. The pupils said even before 

the lesson that they had good knowledge about what the teacher would go through, but 

we could see the gaps in pupils' conceptual understanding of decimal numbers. 

 

Discussion: Students' conceptual deficiencies did not prevent the pupils to cope with 

pre-and post test. We cannot discern whether the teacher is aware of pupils' deficiencies, 

however, we think that we know that pupils are not aware of their shortcomings. We 

believe that the teacher should be able to challenge her pupils by putting most emphasis 

on the conceptual understanding rather than on procedural knowledge.        



Förord 

Äntligen! Resan har varit lång och krokig men nu är vi klara. Det har varit en mödosam 

tid, men fikapauser och inredningsshopping har lättat upp arbetets gång. Vi skulle vilja 

ägna en tanke till de personer som har stöttat och hjälpt oss på vår resa, utan er hade det 

här inte gått. Framför allt vill vi rikta ett stort tack till…    

 

 …Ullas utmärkta handledning 

 …läraren och klassen som varmt tog emot oss  

 …de intervjuade elevernas ärlighet och öppenhet 

 …Fredrik och Linus tillförlitliga stöd 

 …våra föräldrars värdefulla feedback och uppmuntran 

 

  …ni har varit ovärderliga för oss i vår resa! 

 

 

Skövde den 23 februari 2010 

Johanna Feltborn 

Sanna Åberg 
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1 Bakgrund 

I det här avsnittet presenteras först en inledande del följt av definitioner av begreppen 

lärande, förståelse och reflektion. Därefter presenteras syftet med studien. Efter det 

beskrivs matematikundervisningen utifrån styrdokumenten samt tidigare forskning som 

vi anser relevant till studien. Vi beskriver även hur elevernas lärobok, Alma, behandlar 

decimaltal. I slutet av avsnittet tar vi upp vår teoretiska utgångspunkt, metakognition.  

1.1 Inledning  

Vi har alla suttit vid en skolbänk där lärare har gått igenom någonting nytt inom 

matematiken. Frågan är om denna kunskap verkligen var ny för alla? Fanns det någon 

eller några kamrater som redan innan lektionen hade klart för sig vad det handlade om? 

Hur upplevde de lektionen? Hur upplevde de elever som inte var införstådda på 

lektionsinnehållet? Vad lärde vi oss under lektionen? Vilken förståelse fanns och vilken 

förståelse saknades i klassen? Hur upplevde eleverna i klassen matematiken i 

allmänhet? Med åren kommer vi ihåg mindre av våra tankar från skoltiden. Detta anser 

vi är en nackdel då vi är två lärarstudenter som skulle vilja komma ihåg alla våra tankar 

för att på bästa sätta kunna bemöta våra kommande elever. 

 

I vårt kommande yrke kommer vi på ett ganska naturligt sätt kunna ta del av våra 

kollegers tankar och uppfattningar, dels genom samarbete i arbetslaget och i 

lärarrummet. Dock kommer det nog inte falla lika naturligt att sitta ner med varje elev 

och ta del av deras tankar, uppfattningar och reflektioner. På grund av detta valde vi att 

utgå från eleverna när vi skulle genomföra vår studie. Vi valde att utgå från en 

matematiklektion i skolår 6. Anledning till att vi valde matematikämnet samt elever i 

skolår 6 var för att vi är blivande lärare med specialisering inom ämnet matematik och 

blir behöriga att undervisa i skolår 1 till 7. Syftet med studien är att vi skall få en inblick 

i elevernas uppfattningar, lärande samt vilken förståelse eleverna har. 

 

Samarbetet mellan oss har fungerat väldigt bra. Vi har hjälpts åt med hela arbetet men 

för att få ett effektivt arbete valde vi att dela upp arbetet. Vi har haft ett delat 

huvudansvar för processen och texten. Vi valde att ha gemensamt huvudansvar för 

sammanfattningen, 1.1 Inledningen, 1.2 Syftet, 2.2 Urvalet, 2.3 Genomförandet, 2.6 

Forskningsetiken, 3 Resultatet samt 4 Diskussionen. Delar som Johanna Feltborn hade 

huvudansvaret för var 1.3 Matematikundervisningen utifrån styrdokumenten, 1.4 

Tidigare forskningen förutom 1.4.1 Svenska elevers matematikresultat sett ur ett 

internationellt perspektiv som Sanna Åberg har haft huvudansvar för. Johanna hade 

också huvudansvaret för 1.5 Lärobokens sätt att behandla decimaltal, 2.4 Bearbetning 

och analys av data. Sanna har haft huvudansvaret för 1.6 Teoretisk utgångspunkt, 

däremot hade Johanna huvudansvaret för 1.6.2 Definition av begrepp. Sanna hade också 

huvudansvaret för 2.1 Metodval, förutom 2.1.3 Stimulated recall som Johanna haft 

huvudansvar för. 2.5 Trovärdigheten har Sanna också haft ansvaret för. 
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1.2 Definition av begrepp 

Här nedan definierar vi tre begrepp som vi anser är relevanta för studien. Vi har valt att 

definiera de här begreppen för att du som läsare skall lägga samma innebörd bakom 

orden som vi gör.  

1.2.1 Lärande och förståelse 

Lärande är enligt Piaget i Wikander (2004) en process som är ständigt aktiv där 

förståelse skapas i relation med det för oss redan kända. Det vi redan vet finns inom oss 

och när vi kommer i kontakt med något för oss okänt aktiveras det redan kända och 

dessa faktorer skapar i samspel en förståelse. För oss är lärande en process som leder till 

en förståelse. När vi vill studera elevernas lärande utifrån en lektion menar vi att vi vill 

försöka se om det har skett någon process, något lärande, som har lett fram till någon ny 

förståelse. Förståelse är för oss någonting man har en insikt eller kunskap om.       

1.2.2 Reflektion 

För att beskriva vad reflektion är för oss använder vi oss av ett citat som vi anser väl 

beskriver vår syn på reflektion. Citatet kommer från Emsheimer, Hansson och 

Koppfeldt  (2005:5) som menar att ”reflektionen skiljer sig från vanligt ”tänkande” eller 

”grubblande” genom att den är påtagligt målinriktad, att den genomförs med någon 

form av systematik och struktur […]”. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på hur sex elever i skolår 6 utifrån en matematiklektion 

som berör beräkning av decimaltal, ser på sitt eget lärande och lektionsupplägget. Samt 

att ta reda på om eleverna själva ser sin egen förståelse utifrån lektionsinnehållet. 

1.3.1 Frågeställningar 

 Hur ser eleverna på sitt eget lärande under lektionen? 

 Hur ser eleverna på lektionsupplägget? 

 Ser eleverna sin egen förståelse eller avsaknad av förståelse utifrån 

lektionsinnehållet?  

1.4 Matematikundervisningen utifrån 

styrdokumenten 

Undervisningen som bedrivs i skolorna skall vara utformad på ett sådant sätt att 

eleverna stimuleras och tillägnar sig ny kunskap (Utbildningsdepartementet, 2006). Alla 

skolor skall ”sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära” samt 

”utvecklar tillit till sin egen förmåga” (Utbildningsdepartementet, 2006:9). Elevernas 

egna behov och krav på undervisningen skall uppnås och alla elever skall på så sätt 

utveckla sin egen förmåga.     
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Matematik skall leda till att eleverna skapar ett intresse för ämnet och att eleverna skall 

få känna glädjen i att kunna lösa och förstå problem. Eleverna skall försöka uppnå en 

kunskap i att kunna granska och använda modeller för hur problem kan lösas. Eleverna 

skall också utveckla sitt sannolikhetstänkande för att på så sätt kunna få en förståelse i 

rimliga svar (Skolverket, 2000). I kursplanen för matematiken står det:  

 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret […] 

– ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och 

decimalform,  

  – förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division […] 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret […] 

– ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och 

decimalform,  

  – ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga tal 

och tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga 

räknemetoder […] (Skolverket, 2000) 

 

I kursplanen går det urskilja att målen för skolår fem är av grundläggande karaktär 

medan målen för skolår nio är av en mer fördjupande karaktär. 

1.5 Tidigare forskning 

Här nedan presenteras, vad vi anser, relevant forskning som delvis har varit en 

utgångspunkt för vårt arbete samt som senare sätts i relation till vårt resultat. Två 

internationella studier presenteras för att få en inblick i elevernas matematikresultat sett 

till andra elever i världen. Vi tar även upp företeelser som leder till lust att lära samt 

svårigheter som elever finner i sitt arbete med decimaltal.    

1.5.1 Svenska elevers matematikresultat sett ur ett internationellt perspektiv 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell 

samarbetsstudie där cirka 425 000 elever, slumpmässigt utvalda, i 59 länder har 

medverkat år 2007. De deltagande länderna har tillsammans kompromissat fram 

relevanta mätbara perspektiv av kunskaper inom matematik och naturvetenskap i 

skolåren 4 och 8, som utgår från ländernas läroplaner och kursplaner. Inom matematik i 

skolår 4 var de högst presterande länderna Asien och Hongkong, Singapore, Taiwan och 

Japan. De svenska eleverna i skolår 4 presterade något lägre än det statistiska 

EU/OECDgenomsnittet (Europiska unionen/Organisationen för ekonomiskt samarbete 

och utveckling). För att kunna mäta kunskaperna delades kunskap in i fyra olika nivåer. 

7 procent av Sveriges elever nådde inte upp till första nivån, dock nådde alla elever som 

minst upp till den lägsta nivån inom de bäst presterande länderna. Till den högsta nivån 

nådde endast tre procent av de svenska eleverna, medan 40 procent av eleverna från de 

bäst presterande länderna nådde den nivån (Skolverket, 2007).  

 

I skolår 8 presterade Taiwan, Sydkorea och Singapore klart bäst och därefter var det ett 

glapp till Hongkong och Japan. De svenska eleverna presterade även här lägre än 
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EU/OECDs genomsnitt. Däremot hamnade de svenska eleverna under EU/OECDsnittet 

för hur många som inte nådde upp till den första nivån, då det var tio procent av de 

svenska eleverna som inte nådde denna nivå. I jämförelse till de bäst presterande 

länderna hade inte Taiwan någon elev som inte klarade av första nivån. Sydkorea och 

Singapore hade dock två respektive tre procent av eleverna som låg under den lägsta 

nivån. Den högsta nivån nådde två procent av de svenska eleverna upp till, i jämförelse 

med Taiwan på 45 procent och Sydkorea samt Singapore på 40 procent. Sverige har 

utöver år 2007 deltagit i TIMSSstudier år 1995 och 2003. I jämförelse med de två 

tidigare åren har Sverige fått ett försämrat resultat. Mellan åren 1995 och 2007 har 

Sverige tillsammans med Bulgarien mest försämrat sina resultat (Skolverket, 2007).      

 

En annan internationell studie som Sverige år 2006, för tredje gången, medverkade i är 

OECDs studie PISA (Programme for International Student Assessment). Studien som 

genomfördes år 2006 undersökte hur pass väl 20 miljoner 15-åringar i 57 länder var 

förberedda inför vuxenlivet. Med hjälp av olika matematiska uppgifter undersöktes hur 

väl eleverna kunde kontrollera matematiken på en funktionell nivå. Studiens fokus låg 

inte endast på reslutat utan även på elevernas uppfattningar om sig själva samt deras 

intresse och motivation för matematiken. De bäst presterande länderna var Finland, 

Sydkorea, Japan, Kanada, Australien, Danmark och Estland. Sveriges resultat år 2006 

hamnade på OECDs genomsnittsnivå, dock har Sveriges högpresterande elever blivit 

sämre i jämförelse med år 2003. I jämförelse med tidigare PISAundersökningar har 

Sveriges ställning försämrats då vi tidigare låg över OECDs genomsnitt (Skolverket, 

2006).  

1.5.2 Faktorer som leder till lust att lära matematik  

Som vi tar upp i tidigare kapitel så står det i Lpo 94 att eleverna skall utveckla lust att 

lära (Utbildningsdepartementet, 2006) För att en lust att lära skall infinna sig måste både 

kroppen och det själsliga beröras. Motivationen kommer med att personen känner en 

drivkraft att vilja lära (Skolverket, 2002). I kvalitetsredovisningen 2001−2002 som 

Skolverket (2002:9) publicerat definierar de lusten att lära med att ”den lärande har en 

inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand och tillsammans 

med andra söka och forma ny kunskap”. Skolverket nämner tre teorier om lärande som 

de nationella läroplanerna har påverkats utav.  

 

 Socialkonstruktivistiska teorier: kunskap växer fram i en komplex samverkan 

mellan den som lär och den som lär ut och där alla parter spelar en viktig roll 

och ses som tillgångar till lärande. Lusten att lära kommer i den här teorin ifrån 

aktivt deltagande, intressen och entusiasm hos eleverna. 

 Metakognitiva teorier: eleverna är medvetna om sitt och andras lärande och de 

kan med hjälp av sin tankefunktion behandla ny information. Eleverna lär sig att 

värdera och förstå vad och varför man skall lära sig. Eleverna får arbeta med att 

problematisera, ifrågasätta, kritiskt granska samt föra diskussioner och 

konversationer. Lusten att lära kommer från de konkreta handlingarna som sedan 

omvandlas till insikter för hur och vad de har lärt sig. Att klara av nya 

utmaningar, avslutade diskussioner som fler parter har deltagit i samt avslutade 

arbeten där eleven tydligt kan se utgångspunkten, lärandeprocessen och 

kunskapsprodukten är element som ger eleverna lust att lära. 
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 Symbolisk interaktionism: kunskapen skapar eleverna själva aktivt i samspel 

med andra. Samspelet med andra personer sker med hjälp av symboler som tal-, 

skrift-, bild-, och kroppsspråk.  

 

Matematik är ett ämne som skapar lust och är stimulerande för vissa människor medan 

det för andra är ångestladdat, svårt och meningslöst (Skolverket, 2002). Det är ungefär 

25 procent av eleverna i skolår 1 till 6 som år 2003 anser att de får arbeta med för svåra 

uppgifter i matematiken, jämfört med tio procent år 1992. De har också kommit fram till 

att det år 2003 var ungefär 60 procent av eleverna jämfört med 40 procent år 1992 som 

tyckte att de arbetar med för lätta uppgifter inom matematiken (Skolverket, 2005). På 

1960-talet presenterade Dahllöf en studie om styrgrupper. Styrgruppen är den grupp 

elever som läraren utgår från i sitt beslut att övergå till ett nytt moment. När den grupp 

elever har klarat och kan gå vidare till ett nytt moment gör läraren det, oftast omedveten 

om att han eller hon utgår från dessa elever (Dahllöf, 1999). Styrgruppen består inte av 

de svagaste eleverna ”utan lite högre upp på prestationskurvan, i området mellan de 10–

25% svagaste eleverna” (Dahllöf, 1999:7).     

 

När eleverna kommer till skolår 4−5 börjar skillnaderna mellan de elever som finner 

matematiken intressant och de som inte gör det utmärka sig, skillnaderna bli sedan mer 

och mer påtagliga. Lusten för att vilja lära sig matematik hänger oftast samman med om 

eleverna finner ämnet lätt eller svårt. Det som oftast händer är att de starkare eleverna 

anser att matematiken endast består av upprepningar och efterfrågar större utmaningar 

och mer omväxlande undervisning. De elever som finner ämnet svårt efterfrågar istället 

begriplighet och relevans. Att vissa elever finner matematiken svår respektive lätt har 

troligen att göra med att undervisningen går från det konkreta till det mer abstrakta. 

Lärarens skicklighet kan dock minska den klyftan genom att bedriva en undervisning 

där förmågan att gå från det konkreta till det abstrakta kan utvecklas och påverkas. Det 

är däremot sällan som undervisningen individualiseras i det här avseendet. Det är 

samtidigt under elevernas 4:e och 5:e skolår som eleverna är mest positiva och har en 

tilltro till sig själva, där de tror att de klarar det mesta i skolan med bravur. Eleverna 

finner det mesta intressant och roligt. De elever som finner det särskilt kul är de som 

finner kopplingen mellan skolan och vardagen. När eleverna går i skolår 5 är 

undervisningen fortfarande konkret och ligger på en nivå som eleverna lättare kan ta till 

sig. Eleven finner under skolår 4 och 5 matematiken som ett roligt ämne och eleverna i 

skolår 5 hade den största tilliten till sig själva när det gällde matematik. Det är dock inte 

alla elever som fortfarande finner matematiken intressant och det gäller framför allt 

elever som har lätt för ämnet (Skolverket, 2002). 

  

För att eleverna skall lära sig förutsätts det att eleverna har ett intresse för ämnet 

matematik (Emanuelsson, 1996). 49 procent av eleverna år 2003 finner matematiken 

intressant och skulle vilja lära sig mer inom ämnet, jämfört med år 1992 då det endast 

var 30 procent. Enligt elever är det inte bara intresset som lägger grunden för ett lärande 

utan även läraren spelar en avgörande roll. Eleverna lägger framför allt vikt vid hur 

läraren agerar samt lägger upp sin undervisning. Det eleverna finner som goda 

egenskaper hos sin lärare är att han eller hon kan förklara, skapar engagemang, kopplar 

samman matematiken i klassrummet med vardagen, har höga förväntningar på sina 

elever och därigenom tror på sina elever. Läraren skall också ge eleverna stöd och 

upprätthålla en god kommunikation mellan sig och sina elever, lägga upp sin 

undervisning ifrån elevernas förkunskaper samt tydligt påvisa kursmålen för eleverna. 

Undervisningen skall enligt eleverna vara varierande då alla elever lär sig på olika sätt, 
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inte endast utgå ifrån läroböckerna och ett lugn skall skapas i klassrummet. Lärarens 

egenskaper och dennes förmåga att lägga upp undervisningen är en komplex samverkan 

som spelar en avgörande roll för elevernas lärande och elevernas uppfattningar om 

undervisningen (Skolverket, 2005). 

 

Innehållet i undervisningen måste vara relevant och begripligt för att eleverna skall 

finna motivation och lust att lära. Eleverna måste kunna knyta an den nya kunskapen till 

gammal och redan befäst kunskap. Läraren kan med hjälp av olika arbetsmetoder där 

elevernas svagheter och styrkor kommer fram upptäcka de elever som riskerar att finna 

matematiken svår och därmed tråkig. Många elever anser att de fyra räknesätten och 

procent är områden i matematiken som är nödvändigt och meningsfullt. Däremot är det 

många elever som anser att de räknar exempelvis algebra, ekvationer och geometri utan 

att tänka på vad de gör och vad de skall ha den nya kunskapen till. Att koppla samman 

matematiken med elevernas vardag är viktigt för att skapa en relevans med ämnet. För 

en del elever blir den teoretiska undervisningen svår att förstå och för att eleverna skall 

finna glädjen i ämnet måste undervisningen bestå av praktiska inslag, för att göra det 

abstrakta mer konkret. När eleverna känner att de lyckas skapas en lust och glädje för 

ämnet. Skolverket har tittat på forskning som påvisar att motivationen har en stark 

anknytning till uppgifternas svårighetsgrad. Uppgifterna skall ligga på en lagom nivå för 

att skapa motivation. En lagom nivå är när eleverna med rimlig möda lyckas lösa 

uppgiften. Uppgifter som ligger på en lagom nivå sporrar eleverna till nya utmaningar, 

utmaningar eleverna själva söker upp. Om uppgifterna istället hamnar på en allt för svår 

nivå skapar eleverna en osäkerhet och prestationsängsla (Skolverket, 2002). 

1.5.3 Konceptuell och procedurell kunskap  

Kunskap kan delas upp i två olika typer, konceptuell kunskap och procedurell kunskap. 

Den konceptuella kunskapen är kunskap som är sammanhängande och som har många 

kopplingar, vilket leder till att personen som har en konceptuell kunskap vet vad hon 

gör. Att ha en procedurell kunskap innebär att du kan regler och proceduren inom 

matematiken (Hiebert i Pettersson, 2008). När en person har en procedurell kunskap och 

därmed vet hur hon skall göra har hon en instrumentell förståelse. Motsatsen till den 

instrumentella förståelsen är rationell förståelse där hon har både en konceptuell och 

procedurell kunskap, därmed vet hon både vad som skall göras och varför (Skemp i 

Pettersson, 2008). Den konceptuella och procedurella kunskapen stödjer varandra i 

lärandeprocessen där de båda kunskaperna utvecklas i ett samspel med varandra. Det 

finns forskare som menar att elevernas konceptuella inlärningsprocess kan påverkas till 

det negativa, om eleverna får en procedurell kunskap före dem får en konceptuell 

kunskap (Pettersson, 2008).           

1.5.4 Elevers svårigheter att lära decimaltal 

Lärarens mål med den lektion som vi utgår från i vår studie var att eleverna skulle lära 

sig att multiplicera ett decimaltal med en eller flera decimaler med ett heltal. I och med 

att målet hade att göra med decimaltal har vi här valt att redovisa svårigheter som elever 

stöter på i och med arbetet med decimaltal.  

 

Decimaltal, bråk och procent tillhör tillsammans de rationella talen. Kilborn (1999) 

beskriver rationella tal som de tal som kan skrivas som heltal, bråk, procent-, eller 

decimalform. Rationella tal som skrivs i decimalform kan skrivas med ett oändligt antal 

decimaler. Decimaltal kan för en del elever skapa problem. Magne (1967) tar upp en 
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undersökning som Brueckner genomfört på 500 elever i skolår 7 till 8. Undersökningen 

visade att eleverna gjorde 114 olika fel när de skulle räkna eller använda sig utav 

decimaltal. Eleverna gjorde fler fel när de skulle multiplicera och dividera decimaltal än 

när de skulle addera och subtrahera dem. Magne tar upp de fyra vanligaste felen hos de 

fyra olika räknesätten som Brueckner fann i och med sin undersökning, vilka 

presenteras i tabellen nedan.  

 

 

Addition: 

Decimalkommat felplacerat      

Kombinationsfel  

Heltal felplacerade  

Minnessiffrefel  

 

 

275 fel 

128 

34 

31 

 

Subtraktion: 

Lånefel 

Decimaltal i subtrahenden 

felplacerat 

Kombinationsfel 

Addition istället för subtraktion 

 

 

221 

 

74 

50 

45 

 

 

Multiplikation: 

Decimalkommat felplacerat 

Fel multiplikationsteknik 

Decimalkommat utelämnat 

Ej satt ut nolla rätt framför 

kommat 

 

 

631 

365 

119 

 

87 

 

 

Division: 

Decimalkommat felplacerat 

Fel divisionsteknik 

Decimalkommat utelämnat 

Ej fortsatt att räkna med 

heltalsrester 

 

 

1436 

376 

356 

 

172 

Figur 1 - De fyra vanligaste felen hos de fyra räknesätten som Brueckner fann i och med sin 

undersökning. Hämtad ur Magne (1967:168f).  

 

Utifrån undersökningen drar Magne slutsatsen att de flesta felen eleverna gör är att de 

inte vet var de skall placera decimaltecknet och att eleverna har en bristande teknik vid 

räkning av heltal. Han menar att det inte borde vara svårt för de elever som har en god 

kunskap i heltalsräkning att övergå till decimaltal. Dock fick Andersson, C (2005) i sin 

studie fram att elever upplever övergången mellan heltal och decimaltal svårt. 

Andersson, L (2005) fick i sin studie fram att eleverna hade en god kunskap i 

multiplikation med heltal, men vissa elever fick problem när de skall multiplicera 

decimaltal.    

 

Hiebert (1986) tar upp en undersökning där 700 elevers uppfattningar om decimaltal har 

studerats. Till skillnad från Mange, som anser att decimaltal inte är någon större skillnad 

än heltal, så tar Hiebert upp att elevernas möte med decimaltalen innebär att de måste 

lära sig ett nytt talsystem som innebär nya regler och begrepp. I undersökningen fann de 

bland annat att eleverna har svårt att hantera nollan och förstå dess innebörd. Eleverna 

har också svårt att se att exempelvis 0,5 är det samma som 0,50. De finner också 

svårigheter i att göra talet tio gånger större vilket ofta leder till att eleverna sätter dit en 

nolla exempelvis 567,32 blir då 567,320. Eleverna ser också decimaltalen som heltal där 

fler antal siffror innebär att det är ett större tal och de ser heller inte kopplingen mellan 

heltal och decimaltal. Elever har svårt att storleksordna decimaltal som har fler än två 

decimaler (Andersson, C, 2005; Andersson, L, 2005). Andersson, C menar likväl som 

Hiebert att eleverna blandar ihop heltal med decimaltal, vilket gör att de tror att de 

decimaltal som har flest decimaler är störst. Andersson, L påpekar dock att eleverna i 

hans undersökning kunde läsa, skriva samt hantera decimaltal vid operationer med de 

olika räknesätten.     
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För att kunna skapa en förståelse för decimaltal måste eleverna ha en god förståelse för 

positionssystemet. För att ha en god förståelse för positionssystemet måste eleverna 

kunna integrera tre olika kunskaper. De skall kunna uttrycka exempelvis talet 38 som tre 

tiondelar och åtta ental, uttala talet samt kunna skriva talet som trettioåtta (Verschaffel 

och De Corte i Bishop m.fl, 1996). Eleverna måste kunna uttrycka tal på flera olika sätt 

till exempel som bråk, heltal, decimaltal och utskriven form. Detta för att kunna skapa 

sig en förståelse som de sedan skall kunna använda sig av vid uppgifter och 

problemlösning (Reys m.fl., 1995). Sammanhang och klarhet skapar eleverna genom att 

få vardagsproblem där de utifrån sin verklighet kan ta sig an problemet (Verschaffel och 

De Corte i Bishop m.fl, 1996).  

 

Läraren måste konkretisera undervisningen med decimaltal. Elevernas talbegrepp och 

deras förmåga att räkna ökar om de får använda sig av material som exempelvis 

metertavlan och kulrader (Verschaffel och De Corte i Bishop m.fl, 1996). Även Malmer 

(1990) poängterar vikten av konkretisering och tar upp meterlinjalen som ett bra 

redskap där läraren kan utgå från metrarna som heltal, decimetrarna som tiondelar, 

centermetrarna som hundradelar och millimetrarna som tusendelar. Denna typ av 

konkretisering ökar elevernas förståelse för positionssystemet (Malmer). Malmer och 

Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) skulle vilja att eleverna i större utsträckning 

skulle uttala talen i talenheter som exempelvis 0,11 är det samma som elva hundradelar, 

vilket författarna tror skulle leda till en bättre förståelse hos eleverna. Ofta hör man inte 

eleverna uttrycka talen i talenheter utan snarare som eleverna i Andersson, L (2005) 

studie där de uttrycker exempelvis 0,2435 som noll komma tvåtusenfyrahundratretiofem 

eller som noll komma två, fyra, tre, fem. Det som kan ifrågasättas är om eleverna i 

Anderssons, L studie har en förståelse för siffrornas innebörd.    

1.6 Den aktuella läroboken - Alma  

Vi har valt att här ta upp hur läroboken, som användes i den klass där vi genomförde vår 

studie, behandlar decimaltal. Klassen använder sig utav Alma som är en serie 

grundböcker för matematikundervisningen. Undvall m.fl. (1995) har givit ut läromedlet 

Alma där en av delarna är en rad grundböcker. Alma A, B och C är tänkt att användas 

inom skolåren 4 till 6, där upplägget går ut på att bygga vidare på det eleverna redan 

kan. Vi berör här kapitel 3 i Alma C lite närmare då det var det kapitlet som eleverna 

arbetade med under lektionen.   

1.6.1 Grundböckernas sätt att behandla decimaltal 

Under skolår 4 läggs en grund för det som sedan kommer i skolår 5 och 6. I Alma A lär 

sig eleverna innebörden i heltal och tiondel, de får en förståelse för tals betydelse och 

dess storlek och de skapar en förståelse för operationers innebörd och funktion. 

Eleverna får här börja arbeta konkret och praktiskt med pengar, meter/decimeter och 

utifrån det lär de sig att sätta ut decimaltecknet. Boken tar även upp uppställning med 

decimaltal som skall adderas samt subtraheras och läroböckerna trycker på vikten av 

överslagsräkning som gör att eleverna får en uppfattning om eventuella rimliga svar.  

 

I den andra boken, Alma B, dukar Undvall m.fl. (1995) fram olika strategier för 

beräkningar och antalsbestämning. Eleverna får här börja mäta, vilket de sedan får lära 

sig att sätta in i tabeller och tallinjer. Undvall m.fl. börjar prata om multiplikation och 
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trycker på vikten av nollornas betydelse. Multiplikationen utvecklas sedan vidare och 

uppgifter med decimaltal med högst två decimaler skall multipliceras med heltal som 

består av en eller två nollor i slutet. Här får eleverna även börja träna på att dividera 

med heltal men även också med decimaltal.  

 

Den sista av de tre böckerna, Alma C, repeterar siffrornas platsvärde vid decimalform. 

Eleverna får börja lösa uppgifter där de skall räkna ut produkten av decimaltal som 

slutar på en eller två nollor. Alma C repeterar mycket av det som är i Alma B för att 

eleverna sedan skall kunna avläsa tallinjer, multiplicerar tal som är mindre än ett samt 

multiplicera två decimaltal med varandra.  

1.6.2 Tal i decimalform – kapitlet som behandlades under lektionen 

Kapitel tre i Alma C ”Tal i decimalform”, Undvall m.fl. (1995:70), tar upp 

multiplikation med decimaltal som har en eller flera decimaler och heltal som består av 

en eller två siffror. Avsnittet börjar med ett exempel där tre träbitar ligger på en rad. 

Bitarna är 4,8 m vardera och uppgiften går ut på att räkna ut hur långa bitarna är 

tillsammans. Först tas additionen upp som ett sätt att lösa uppgiften, men man menar 

sedan på att multiplikation går fortare och visar där med hur man gör vid multiplikation. 

De påvisar regeln ”I faktorn finns det en decimal. Då får också så svaret en decimal” 

(Undvall m.fl., 1995:77). Efter exemplet följer övningar där eleverna får träna på att 

multiplicera decimaltal med heltal. För att göra verklighetsanknytningar så finns det en 

del textuppgifter som utgår från situationer som eleverna skulle kunna ställas inför i 

vardagen. Avsnittet fortsätter sedan med ett exempel där eleverna får visat för sig hur de 

multiplicerar ett decimaltal med ett heltal som består av två siffror. När eleverna har gått 

igenom exemplet så återstår några övningsuppgifter till, där eleverna själva får bepröva 

sin nya kunskap.       

1.6.3 Alma C satt i relation till elevers svårigheter att lära decimaltal 

I föregående kapitel tar vi upp svårigheter som eleverna har när de skall lära decimaltal. 

En av svårigheterna är att eleverna placerar decimaltecknet fel. De tre Alma 

grundböckerna trycker väldigt starkt på att eleverna skall lära sig rimlighetsuppfattning 

samt ger eleverna regler till områdena. I kapitel 3 om decimaltal poängteras regeln: ”I 

faktorn finns det en decimal. Då får också så svaret en decimal” (Undvall m.fl., 

1995:77) samt överslagsräkning. En annan svårighet som tas upp i avsnittet ovan är att 

eleverna har svårt att hantera nollan samt saknar förståelsen för nollans innebörd. Alma 

C har ett avsnitt där eleverna får träna på att göra om ett heltal till decimaltal när de 

skall addera detta med ett annat decimaltal. Boken lär eleverna att det är lättare att räkna 

addition och subtraktion när båda talen innehåller lika många decimaler. Här påvisar de 

även att 7 är det samma som 7,000. Lite längre fram i boken får eleverna träna på att 

storleksbestämma olika tal som exempelvis 0,18 och 0,2 samt 2,35 och 2,4. Även det är 

en svårighet som togs upp ovan, då eleverna ofta anser att det talet med flest decimaler 

är störst. Här poängterar boken igen att eleverna skall göra om talen så de innehåller lika 

många decimaler för att på så sätt se vilket tal som är störst. Senare i kapitel 3 efter det 

eleverna fick arbeta med på lektionen, berör boken en annan svårighet som vi tog upp i 

förra kapitlet, att göra decimaltalen tio gånger större. Alma C beskriver processen som 

kan göras, när ett tal skall bli tio, hundra eller tusen gånger större, nämligen att 

decimaltecknet flyttas lika många steg åt höger som det finns nollor, exempelvis 10 • 

4,23 = 42,3. Eleverna får sedan träna sig på att flytta decimaltecknet och göra talen 

större.  
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I tidigare avsnitt tar vi också upp att eleverna får en ökad förståelse och sammanhang 

om de lär sig att uttrycka talen på olika sätt, får en vardagsanknytning samt att de får se 

saker konkret. I början på kapitel 3 i Alma C får eleverna lära sig hur tal kan uttryckas 

på olika sätt, exempelvis 0,3 är det samma som tre tiondelar som är det samma som 

3/10. Eleverna får sedan öva på denna typ av omvandling på olika ställen i boken och 

inte endast där boken introducerar det. Boken använder sig utav uppgifter som eleverna 

skulle kunna stöta på i vardagen exempelvis i affären. I början av nya områden 

konkretiserar även boken några uppgifter och för att konkretisera decimaltal använder 

Alma läroböckerna meterlinjalen för att påvisa metrarna som heltal, decimetrarna som 

tiondelar, centermetrarna som hundradelar och millimetrarna som tusendelar.               

1.7 Metakognition vår teoretiska utgångspunkt 

Ordet metakognition består av två delar. Meta kommer från grekiskan och är ett förled 

som kan betyda efter eller över. Kognition kommer från latinet och är ett 

samlingsbegrepp för tankeprocesser (Nationalencyklopedin, 2009). Metakognition är 

tankeprocesser över sina egna tankeprocesser. Metakognition är ett begrepp som, enligt 

Ahlberg (1992), används då man studerar barns olika sätt att se och tänka kring 

undervisningsinnehållet, innehållets struktur samt barnets egen inlärning. Den 

metakognitiva förmågan har vissa barn utvecklat medan andra barn ännu inte utvecklat 

denna. Om barnen har utvecklat metakognitiv förmåga kan de tänka om sitt eget 

tänkande, denna förmåga utvecklas i samspel med andra människor. Dessa barn är oftast 

bra på att resonera med sig själva och är bra på att ställa hypoteser. Pramling (1988) 

anser att kognitiva aspekter av tänkandet är när barn kommer ihåg, lär sig, förstår, löser 

problem med mera.  

 

Pramling (1988) delar upp begreppet metakognition i tre olika delar. Den ena är 

”kunskap om sin egen kognition”. Om detta har det genomförts studier där det dragits 

slutsatser att barn inte skall bli undervisade i sådant som de inte är mogna för. Den 

andra delen är ”kontroll och reglering av ens kognition”, som handlar om vad barn gör i 

inlärningssammanhang. Inom området har studier undersökt strategier som ”duktiga” 

barn använder för att lära sig, detta för att sedan lära andra barn dessa strategier. Tredje 

delen kallas för ”barns perspektiv” och betonar hur barnet uppfattar någonting och utgår 

från det observerade barnet och dess omvärld. Det utgår från barnets perspektiv då barns 

tänkande till skillnad mot vuxnas inte kan skiljas från världen, då barnets tänkande alltid 

är riktat mot någonting och blir då både innehålls- och situationsberoende. I vår studie 

utgår metakognitionen från barnets perspektiv, då det är eleverna som ger sina 

synpunkter på den observerade matematiklektionen.  

 

Till skillnad från Pramling (1988) delar Ahlberg (1992) upp begreppet metakognition i 

två olika delar. Den ena är ”kunskap och uppfattningar om kognitiva fenomen” och den 

andra är ”styrningen och kontrollen av kognitiva handlingar”. Den första omfattar 

individens personliga uppfattningar av kunskap som i sin tur grupperas in i olika 

grupper beroende på om kunskapen grundas i person, uppgift eller strategi.  Om 

kunskapen grundas i personen så innehåller den uppfattningar om sig själv och andra 

människor. Grundas kunskapen i uppgift så omfattar kunskapen uppgiftens omfång, 

krav och svårighetsgrad. Kunskapen som grundas i strategi inrymmer kunskaper om 

allmänna och specifika strategier som är användbara när en viss uppgift löses, har då 

kunskap om var, när och hur strategin skall användas. Andra kategorin ”styrningen och 
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kontrollen av kognitiva handlingar” handlar ofta om en rad olika beslut och strategier 

som används vid arbete med kognitiva uppgifter och problem. Det väljs strategier för att 

förstå ett problems helhet, för att bestämma tillvägagångssätt, för att kunna fullfölja 

planen samt att utvärdera olika strategier och planer. I vår studie användes också 

begreppet metakognition då vi undersökte de intervjuade elevernas kunskaper och 

uppfattningar om kognitiva fenomen. Respondenterna fick yttra sig om uppfattningar 

om sig själv och andra människor. De fick även ge reflektioner på uppgiftens omfång, 

krav och svårighetsgrad samt strategier som kan lösa uppgiften.   
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2 Metod 

Här följer en presentation av vårt metodval, där de val som vi har gjort för att komma 

fram till vårt resultat av studien introduceras. Därefter tar vi upp urval, genomförande, 

bearbetning och analys av data, trovärdighet samt forskningsetik.   

2.1 Metodval 

För att komma fram till resultatet av vår studie valde vi en kvalitativ tradition där vi 

utgick från en fenomenologisk ansats, använde stimulated recall och intervjuer som 

teknik. Nedan presenterar vi innebörden av dessa val samt tar upp deras fördelar och 

nackdelar. 

2.1.1 Kvalitativ tradition  

Första tog vi ställning till om vår studie skulle utgå från den kvalitativa traditionen eller 

den kvantitativa traditionen. Dessa traditioner söker svar på olika frågor. Den 

kvantitativa traditionen används om fokus skall ligga på kvantitativa uppgifter, då 

svaren handlar om hur många av ett visst slag. För att få svar på dessa frågor brukar 

enkäter med slutna svar vara vanligt och dessa lämnar sällan utrymme för 

respondenterna att föra någon vidare diskussion. Den kvalitativa traditionens frågor 

söker svar på erfarenheter, förståelser, sammanhang och känslor. Till skillnad från den 

kvantitativa traditionen brukar den kvalitativa traditionen lämna utrymme för vidare 

diskussioner, då dessa oftast genomförs med hjälp av intervjuer. Om studien använder 

sig av intervjuer så använder den kvalitativa traditionen sig av ett färre antal mer 

djupgående intervjuer, medan den kvantitativa traditionen har ett flertal ytligare 

intervjuer (Långström och Viklund, 2006; Kvale och Brinkmann, 2009). Eftersom vi i 

vår studie undersökte egenskaper hos ett fenomen valde vi att använda oss av en 

kvalitativ tradition, vilket även Starrin och Svensson (1994) skulle föredra. En annan 

skillnad är att kvalitativ data är beroende av personliga uppfattningar medan kvantitativ 

data är oberoende av personliga uppfattningar. En kvalitativ tradition går ut på att 

genom de medverkandes synvinklar se på olika delar av deras omvärld (Kvale och 

Brinkmann, 2009). I vår studie var vi beroende av respondenternas personliga 

uppfattningar för att komma fram till deras matematiska lärande, förståelse samt deras 

syn på lektionsupplägget. I detta avseende passar också den kvalitativa traditionen bra 

att utgå ifrån.  

 

Ordet kvalitativ har sitt ursprung från latinets qualitas som betyder beskaffenhet och 

egenskap. Därför handlar kvalitativa metoder om att kategorisera och gestalta 

någonting. Kvalitativ metod är då organiserad kunskap om tillvägagångssättet för att 

kunna få syn på egenskapen hos ett fenomen (Larsson, 2005). I den kvalitativa analysen 

finns det inget bestämt sätt på hur den kvalitativa analysen bör presenteras, men Starrin 

och Svensson (1994) föreslår att den presenteras i skriftlig form.  

 

Kritiker till den kvalitativa traditionen anser att den inte är vetenskaplig då den endast 

speglar sunt förnuft, då den utgår från personliga uppfattningar. Kritikerna anser också 
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att metoden inte är generaliserbar, då den ofta har för få intervjupersoner (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Vi håller med försvarare av kvalitativa metoder som anser att det 

finns vissa mänskliga upplevelser som har grundläggande egenskaper vars innehåll eller 

innebörd inte kan mätas eller kvantifieras. Därigenom kan de inte beskrivas eller 

förklaras på samma sätt som hård data, då innehållet har det centrala värdet och bristen 

av detta är en kritisk aspekt för kvantitativa metoder (Starrin och Svensson, 1994; 

Larsson, 2005). 

2.1.2 Fenomenologisk ansats  

Vår studie utgår från en fenomenologisk ansats, då syftet med studien är att ta reda på 

elevernas uppfattningar kring den observerade lektionen. Studien undersöker hur 

människor upplever ett livsfenomen, som är av typiskt intresse för fenomenologin 

(Kvale och Brinkmann, 2009). Livsfenomenet i vår studie var den observerade 

lektionen. Fenomenologi handlar om att författarna som genomför studien skall tänka 

bort sin förförståelse och förutfattade meningar om det speciella fenomenet som 

analyseras. De skall istället söka efter väsentliga meningar i beskrivningarna (Larsson, 

2005). Forskaren skall fungera som en engagerad och god lyssnare och glömma sig 

själv för att kunna ta respondenten på allvar (Starrin och Svensson, 1994). Forskaren 

skall också ha förmåga att tränga sig in bakom det rent subjektiva och fånga det 

allmänna samt ha förmåga att återuppleva motpartens synsätt utan att förvränga den. En 

god struktur är avgörande i fenomenologin för att då komma fram till den innersta 

kärnan. För att kunna göra detta måste forskarna titta på alla perspektiv och att analysen 

drivs så långt så att de kommer fram till helheten av det studerade. Därför räcker det 

inte med att utförligt beskriva upplevelserna av fenomenet (Larsson, 2005).  

 

Fenomenologin handlar om att beskrivningen om fenomenet skall stämma överens med 

alla möjliga sätt att erfara fenomenet ifråga, då kontentan skall finnas i alla tänkbara 

upplevelser av fenomenet. Det är viktigt att författarna tydligt beskriver vad som är 

huvudsaker och vad som är bisaker och att resultatet har en klar och enkel struktur. I vår 

studie har vi även ett inslag av fenomenografisk ansats som, enligt Marton och Booth 

(2000), fokuserar på olika upplevelser av ett fenomen genom att se det, känna till och att 

ha färdigheter. Syftet inom fenomenografin är inte att hitta den innersta kärnan som i 

fenomenologin, utan att variationen och variationernas konstruktioner av de olika 

uppfattningarna som fastställer fenomenet är det centrala. Starrin och Svensson (1994) 

menar att det gemensamma för fenomenografiska undersökningar är att de utgår ifrån 

kvalitativa analyser utav texter, som intervjuaren själv har skapat genom sina intervjuer. 

Skillnaden mellan fenomenologin och fenomenografin är enligt Marton och Booth att 

fenomenologin skiljer på oreflekterad erfarenhet och medvetet tänkande. 

Fenomenografin gör inte denna skillnad utan finner struktur och mening i fenomenet så 

som det upplevs. Det gemensamma är att de strävar efter att upptäcka de mänskliga 

uppfattningarna och medvetandets natur. Larsson (2005) anser också att det 

gemensamma är att när studien läggs upp antas fenomenet ha en sann natur. 

2.1.3 Stimulated recall 

Stimulated recall går ut på att respondenten skall, utifrån en tidigare dokumenterad 

verksamhet, uppleva och verbalisera sina tankar och upplevelser från verksamheten 

(Haglund, 2003). Det är två till fyra gånger fler respondenter som i efterhand kan 

verbalisera sina tankar och minnen som uppkommit under en verksamhet genom att titta 

tillbaka på verksamheten med hjälp av en filmsekvens, till skillnad från de respondenter 
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som fritt får tänka tillbaka på verksamheten (Lyle, 2003). Både Lyle och Haglund 

poängterar att metoden är mycket flexibel och har inget bestämt tillvägagångssätt, vilket 

medför att genomförandet tydligt måste beskrivas. Hur verksamheten dokumenteras 

varierar men Haglund (2003) rekommenderar att verksamheten spelas in med hjälp av 

videokamera eller med diktafon. Vi valde att dokumentera den tänkta verksamheten 

med en videokamera. Detta gjorde vi för att vi ville att eleverna skulle kunna se sitt 

deltagande under lektionen, för att på så sätt lättare kunna tänka tillbaka på hur de kände 

och tyckte under verksamheten. Vid användning av videokamera är det betydelsefullt att 

vinklarna testas ut för att få med så mycket av verksamheten som möjligt. Viktigt är att 

vara noga med vad som filmas, då respondenterna vid intervjuerna måste kunna se 

varför ett visst beslut fattades (Lyle, 2003).  

 

Intervjuerna skall enligt Haglund (2003) ske inom en tvådagarsperiod efter 

filminspelningen, då han menar att 95 procent av respondenterna minns sina tankar och 

upplevelser med hjälp av filmen inom den perioden. Lyle (2003) anser däremot att 

intervjuerna skall ske en till två timmar efter filminspelningen och att giltigheten ökar 

om avståndet mellan den inspelade tidpunkten och intervjuerna minskar. Vi valde att 

utgå från Haglund och genomförde intervjuerna inom en tvådagars period. Detta för att 

vi inte hade möjlighet att genomföra intervjuerna inom två timmar efter den 

dokumenterade verksamheten. Vid intervjun kan man välja att visa hela eller delar av 

videon beroende på vad som anses relevant. Intervjun kan vara mer eller mindre 

strukturerad och frågorna som ställs till respondenterna kan ställas både under eller efter 

videon. Det finns olika tekniker att använda sig utav vid intervjuerna. En av dem går ut 

på att respondenterna själva stannar bandet när de kommer på något de kände, tyckte 

eller upplevde under verksamheten. En annan teknik är att respondenterna får se hela 

filmen för att efteråt berätta och prata igenom det de kommer ihåg. I 

klassrumssituationer gynnas den förstnämnda tekniken där eleverna själva stannar 

bandet. Intervjuerna är till för att komplettera samt utgöra grunden för analysen (Lyle).  

 

Stimulated recall är ett bra redskap för att kunna uppliva tankar som uppkommit vid en 

verksamhet. Stimulated recall är en metod som lämpar sig att använda inom pedagogisk 

forskning och metoden fungerar bra inom den undervisande verksamheten. Med hjälp 

av den här metoden kan man ta reda på lärandeprocesser, lärares beteenden och 

komplexa sammanhang. Stimulated recall som metod ger en bra helhetssyn på 

problemet och den naturliga verksamheten ligger till grund för metoden. Detta anser vi 

är positivt med den här metoden, då vi ville utgå från den typ av verksamhet som vi 

sedan kommer att vara en del utav. Med hjälp av den här metoden går det nå personers 

kognitiva process, något som är ganska unikt för den här metoden. Att stimulated recall 

utgår från en naturlig verksamhet och gör det möjligt att nå personers kognitiva process 

var de betydande orsakerna till att vi valde stimulated recall (Lyle, 2003).  

 

Stimulated recall är ett sätt att sekundärt frambringa den kognitiva tanken. Lyle (2003) 

ställer dock frågan om det går att frambringa kognitiva tankar sekundärt och om 

respondenter kan sätta ord på sina tankar. Salmela som Lyle tar upp anser att kognitiv 

form av kunskap kan verbaliseras. Lyle diskuterar vidare om hur respondenterna 

uttrycker sig och då framför allt hur de uttrycker sina tankar i efterhand. Det finns en 

risk att respondenterna är efterkloka och att de reagerar på dokumentationen från 

verksamheten och inte tänker tillbaka på hur de tänkte när de var i verksamheten. 

Tillförlitligheten minskar då det inte går att kontrollera respondenternas tankar och 

framför allt inte noggrannheten av deras svar (Lyle).         
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2.1.4 Intervjuer  

Syftet i vår studie är att ta reda på hur respondenterna ser på sitt lärande, förståelse samt 

hur de ser på lektionsupplägget. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är den kvalitativa 

forskningsintervjuns syfte att intervjuaren skall förstå respondentens perspektiv av ett 

visst fenomen i sin omvärld. Därför ansåg vi att intervjuer var en bra metod för vår 

studie. Författarna menar vidare att intervjun kan liknas med ett samtal som har ett syfte 

och en struktur där intervjun är en aktiv process där kunskap uppstår vid mötet mellan 

de olika deltagarna. I vårt fall fick vi som intervjuare kunskap om respondenternas 

uppfattningar vid intervjutillfället och dessa kunskaper presenteras senare under 

resultatet. Eftersom våra intervjuer var med yngre elever så hade vi fler aspekter att ta 

hänsyn till. En viktig aspekt som Doveborg och Pramling-Samuelsson (2000) tar upp är 

att komma ihåg att barn vid intervjuer ofta försöker att lista ut vad den vuxna 

intervjuaren vill få reda på, därför krävs det som intervjuare inom barnintervjuer att vara 

extra lyhörd. För att försöka komma åt vårt syfte valde vi att inte ha ett färdigt 

frågeformulär vid våra intervjuer men vi hade heller inte ett öppet samtal för att inte 

undgå syftet. Den här typen av upplägg kallar Kvale och Brinkmann för 

halvstrukturerade intervjuer medan Bell (2006) väljer att kalla det för ostrukturerade 

intervjuer. Fördelen med denna typ av intervju anser Bell är flexibiliteten, det vill säga 

att intervjuaren kan med hjälp av följdfrågor följa upp idéer och gå in på känslor och 

motiv på ett annat sätt till skillnad från enkäter. I och med att vi utgick från ett 

metakognitivt perspektiv och en fenomenologisk ansats, så kunde vi med hjälp av 

följdfrågorna djupare komma åt elevernas synpunkter på den observerade lektionen som 

då var riktade mot hur respondenterna upplevde och förstod lektionen. Fördelen med 

flexibiliteten är också någonting som Doveborg och Pramling-Samuelsson (2000) tar 

upp, men de menar att det ställs höga krav på intervjuarna då de aktivt måste lyssna på 

respondenterna och visa sitt intresse för deras berättande. Under våra intervjuer visade 

vi intresse och var lyhörda genom att ha ögonkontakt med våra respondenter, vi ställde 

följdfrågor och påståenden på deras svar och gjorde gester som nickningar under deras 

berättande.  

 

Vår studie går ut på att försöka förstå elevers lärande och för att komma fram till detta 

anser vi att elevintervjuer som utgår från dokumenterad verksamhet är ett bra sätt för att 

komma åt deras lärande. Om fokus skall ligga på hur det enskilda barnet uppfattar och 

tänker kring ett visst fenomen är då en enskild intervju att föredra enligt Doveborg och 

Pramling-Samuelsson (2000). Syfte var att komma åt sex elevers reflektioner över sitt 

eget lärande och med anledning av detta ansåg vi att det var bäst med enskilda 

intervjuer, då vi ansåg att gruppintervjuer kan leda till att en elev för alla elevers talan 

och vi skulle då få svårt att finna några generella mönster.  

 

I intervjuns inledningsskede började vi med att berätta syftet med studien för 

respondenterna. Både Bell (2006) och Kvale och Brinkmann (2009) anser att 

intervjuaren bör berätta för respondenten vad samtalet kommer att handla om och varför 

för att då kunna skapa en bra samtalssituation. Bell anser även att denna information 

skall göras både muntligt och skriftligt så att respondenterna innan kan besluta om ett 

eventuellt deltagande och respondenterna skall även få information av vilka som har 

tillgång till intervjuerna och hur länge de skall bevaras. Detta tog vi hänsyn till genom 

att vi skickade hem en blankett till samtliga elever (se bilaga 1). Vi valde att spela in 

intervjuerna med hjälp av diktafon för att kunna hålla vår koncentration på intervjun, vi 

hade därigenom lättare att ställa följdfrågor och behövde inte vara rädda för att missa att 

skriva ned viktiga kommentarer från våra respondenter. Doveborg och Pramling-
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Samuelsson (2000) menar att inspelning av intervjuerna är till stor hjälp vid analysen 

och Bell anser att inspelningarna är betydelsefulla vid eventuella citeringar. En nackdel 

enligt Bell kan vara att inspelningen hämmar ärliga svar från respondenten, denna 

aspekt märkte vi inte av vid våra intervjuer.  

 

Under intervjun valde vi att använda oss av korta och enkla intervjufrågor, först ställde 

vi mer övergripande frågor och sedan utifrån respondenternas svar ställdes mer 

specifika följdfrågor. Exempel på frågor som ställdes var ”Vad händer här?”, ”Hur 

tänker du här?”, ”Varför räcker du inte upp handen?”, ”Kunde du frågan?”, ”Vad gjorde 

fröken?”, ”Förstod du vad han eller hon menade?”, ”Hörde du vad han eller hon sa?”, 

”Vad menar du med det?”, ”Varför?”, ”Varför inte då?” och ”Varför tror du att det blev 

så?”. Det är bra om intervjufrågorna är korta och enkla eftersom det lätt uppstår 

problem om frågorna är svåra och om det ställs mer än en fråga åt gången (Lyle, 2003; 

Kvale och Brinkmamn, 2009). Ja och nej frågor skall undvikas eftersom det inte ger 

någon information om hur respondenten tänker (Doveborg och Pramling-Samuelsson, 

2000). Eftersom vi använde oss av stimulated recall som teknik ville vi att 

respondenterna skulle tänka tillbaka på deras tankar de hade under den observerade 

lektionen. Lyle anser därför att intervjufrågorna inte skall mana respondenterna till 

vidare eftertanke, vilket kan leda till att respondenterna inte svarar utifrån hur de kände 

sig under lektionen utan tänker efter och lägger in andra tankar. Den här typen av frågor 

väljer Kvale och Brinkmann att kalla sonderande frågor, vilket vi undvek i våra 

intervjuer. Andra typer av frågor som vi ställde under våra intervjuer var inledande 

frågor som till exempel ”Kan du berätta för mig hur du kände här?”, uppföljningsfrågor 

där pauser och nickningar uppmanar respondenterna till vidare förtydligande, 

specificerande frågor som ”Hur reagerade du när du blev nervös?” samt tolkande frågor 

där vi formulerade om respondenternas svar och gjorde om dem till påståenden som 

eleverna återigen fick kommentera (Kvale och Brinkmann, 2009). Några nackdelar med 

intervjuer som vi håller med Bell om är att de tar ganska lång tid och är en subjektiv 

teknik, vilket ger en hög risk av skevhet. Svaren som fås ut av intervjuerna kan också 

vara svåra att analysera i jämförelse med att tolka svar i enkäter.  

2.2 Urval 

Klassen som studien genomfördes i valdes av två anledningar. Dels av den anledningen 

att en utav oss har en personlig anknytning till klassen, då hon genomfört två 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder samt vikarierat en del i klassen. Dels att 

eleverna i klassen gick i ett skolår där vi kommer att bli behöriga att undervisa och vi 

tror dessutom att elever i skolår 6 lättare kan verbalisera sina tankar än yngre elever. 

Klassen bestod av 22 elever och gick i en mellanstor skola. Skolans 

upptagningsområden hade skilda status med olika socio-ekonomiska bakgrunder. 

Eleverna på skolan kom från olika kulturer och hade olika modersmål.  

 

En informationsblankett skickades hem till eleverna (se bilaga 1). Blanketten 

utformades på ett sådant sätt att både vårdnadshavare och elever skulle ta ställning till 

elevens deltagande under filminspelningen och i intervjuerna. Fördelen med blanketten 

var att vi innan datainsamlingen fick kännedom om vilka elever som fick medverka 

under filminspelningen och i intervjuerna. Vilket var en förutsättning för urvalet av 

respondenter. Utifrån blanketterna kunde vi se att alla elever fick tillåtelse och ville vara 
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med under filminspelningen men endast 16 av 22 elever fick eller ville medverka vid 

interjuver. 

 

För att en elev skulle kunna vara en möjlig respondent var eleven tvungen att uppfylla 

fyra kriterier (se figur 2). Första kriteriet var att eleverna fick tillåtelse av sina 

vårdnadshavare och ville medverka både under den dokumenterade lektion samt under 

intervjuerna, vilket 16 elever fick och ville göra. Det andra kriteriet var att eleverna 

genomförde ett förtest. Förtestet var utformat av klassläraren och bestod av fyra 

uppgifter, som hade sin utgångspunkt i lektionsmålet som läraren hade satt upp. Målet 

var att eleverna skulle lära sig att ”multiplicera ett decimaltal med en eller flera 

decimaler med ett heltal”. Förtestet var ett verktyg för oss att se vilka elever som redan 

innan lektionen hade den förståelse som behövdes för att nå upp till lektionsmålet, då vi 

ville intervjua elever med varierande förförståelse. Det var 13 av de 16 eleverna som 

fick medverka och ville medverka vid lektionen och intervjuerna som genomförde 

förtestet. Efter andra kriteriet hade vi därmed 13 elever som gick vidare till nästa 

kriterie. Det tredje kriteriet var att eleverna närvarade vid den dokumenterade lektionen 

och alla de 13 eleverna från andra kriteriet var närvarande. Det fjärde och sista kriteriet 

var att eleverna skulle vara närvarande vid intervjutillfället och även här var de 13 

eleverna närvarande.  

 

 
Figur 2 – De fem kriterierna för att eleverna skall kunna delta vid intervjuerna.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009:129) skall intervjuarna: ”Intervjua så många 

personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta”. Enligt författarna brukar 

intervjuaren välja ut ungefär fem till 25 individer inför en intervju. Om antalet 

respondenter i undersökningen blir för stor finns det risk för att analyserna inte blir 

alltför ingående, om antalet istället blir för få är det svårt att dra allmänna slutsatser. 

Författarna menar därigenom att det är bättre att ha ett mindre antal respondenter för att 

materialet skall bli mer ingående. Vi valde att intervjua sex elever för det var det antalet 

intervjuer som vi skulle hinna med att genomföra under samma dag. Orsaken till att vi 

valde sex respondenter var för att vi ville genomföra intervjuerna senast två dagar efter 

filminspelningen vilket Haglund (2003) rekommenderar. På grund av vårt och elevernas 

schema så fanns det endast tre timmar som låg under en två dagars period, vilket skulle 

resultera i att vi antingen skulle hinna med tre intervjuer med en intervjuare eller sex 

intervjuer med två intervjuare. Att endast ha tre intervjuer som grund till en analys 

ansåg vi vara tunt och valde därmed att hålla intervjuerna på var sitt håll. En annan 

anledning till varför vi valde att intervjua båda två på var sitt håll var för att vi inte ville 

vara två vuxna och en elev vid intervjuerna. Eleverna kan då känna att de hamnar i 

underläge och detta kan hämma deras svar. 

 

För att öka chansen att sex respondenter skulle vara närvarande under intervjudagen 

valde vi ut åtta elever att observera under lektionen. När vi skulle välja ut våra åtta 

respondenter av de 13 möjliga respondenterna använde vi oss av ett strategiskt urval. 

Vid ett strategiskt urval utgår man från olika principer och den maximala variationen är 

en princip (Esaiasson m.fl., 2003). Det var endast två stycken av de 13 möjliga 

respondenterna som inte klarade förtestet och utifrån det valdes dessa två eleverna för 

att få en variation i förkunskaperna. När vi sedan skulle välja ut de övriga sex 
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respondenterna valde vi elever som vi ansåg kunde uttrycka sig bäst. Att vi valde 

verbala elever berodde på att vi ville ha ut så mycket som möjligt av intervjuerna, då en 

av oss kände eleverna så visste vi vilka elever som kunde uttrycka sig. De eleverna som 

vi kunde välja på hade en väldigt stor spridning vad det gäller deras verbala förmåga 

och därmed kändes vårt val givet. På intervjudagen var alla åtta elever närvarande och 

vi valde bort de eleverna vi ansåg hade en mindre verbal förmåga än de övriga fyra 

eleverna (två var givna på grund av deras förkunskaper).    

2.3 Genomförande 

Här nedan presenterar vi genomförandet av vår empiriska studie. Vi valde att 

dokumentera en lektion genom att göra en filminspelning. Det inspelade använde vi 

sedan som utgångspunkt i intervjuerna, där eleverna utifrån det inspelade fick reflektera 

över lektionen.  

 

När vi hade valt metod kontaktades den tänkta läraren som är elevernas klasslärare. Vi 

informerade henne om syftet och tillvägagångssättet för studien och hon var villig att 

ställa upp i undersökningen. Vi bad henne att formulera ett konkret lektionsmål där 

lektionen skulle beröra någonting eleverna tidigare inte hade gått igenom inom 

matematiken. Att läraren skulle utgå från någonting hon inte hade gått igenom tidigare, 

berodde på att vi trodde att vi lättare skulle ha kunnat urskilja om det hade skett något 

lärande hos eleverna. Vi trodde också att vi lättare skulle ha kunnat se vilken förståelse 

eleverna hade än om de hade arbetat med ett område de redan hade gått igenom. 

Blanketten som vi skickade hem till vårdnadshavarna skickades ut tre veckor innan 

filminspelningen och vårdnadshavarna hade en vecka på sig att skicka tillbaka 

blanketten till skolan.  

 

Dagen innan filminspelningen gjorde eleverna ett förtest (se bilaga 2). Dagen då 

förtestet genomfördes var elevnärvaron låg på grund av sjukdom, det var endast 17 av 

22 elever närvarande. Förtesten hämtade vi på eftermiddagen innan filminspelningen. 

När vi hade gjort urvalet av respondenter testades olika kameravinklar i klassrummet, 

för att vi skulle vara förberedda för dagen därpå då den filminspelade lektionen skulle 

genomföras. Vi valde att se till att få med både de observerade eleverna och 

whiteboarden där läraren bedrev sin genomgång på filmen, då vi ansåg att eleverna vid 

intervjuerna utifrån detta kan förstå varför ett visst beslut fattades. Kamerans 

inspelningsvinkel var inte tillräckligt vid för att alla tänkta respondenter skulle komma 

med i en kamera därför valde vi att ha två kameror, en i varje hörn längst bak i 

klassrummet (se bilaga 3).  

 

Dagen därpå efter elevernas lunch genomfördes filminspelningen. Klassläraren och vi 

trodde att det var den tidpunkten på skoldagen som eleverna skulle kunna koncentrera 

sig bäst. Innan eleverna kom in från rasten hade vi förberett genom att rigga upp 

kamerorna. När eleverna kom in presenterade vi oss och vi förklarade att eleverna skulle 

ha en vanlig lektion med klassläraren och att vi skulle hålla oss i bakgrunden. Under 

inspelningen befann vi oss vid varsin kamera och såg till att de fungerade. Inspelningen 

började samtidigt som genomgången började och avslutades när lektionen var slut, 

vilket resulterade i en 30 minuter lång inspelning.    
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Dagen efter filminspelningen spelade vi över filmerna på två bärbara datorer som vi 

sedan tog med oss till intervjuerna. För att förbereda oss inför intervjuerna skrev vi ned 

frågor som vi skulle ställa. Dessa frågor var utgångspunkten för intervjuerna och för att 

skapa stöd satte vi ut tider för när frågan skulle ställas och genom att titta på 

tidräkningen på filmen så visste vi när vi skulle ställa frågorna.  

 

Två dagar efter observationstillfället genomfördes intervjuerna enskilt med varje elev. 

Alla intervjuerna genomfördes i total avskildhet och innan intervjuerna fick de utvalda 

eleverna genomföra förtestet en gång till, som vi då kallade eftertest. Detta för att kunna 

se om de hade förstått och nått upp till lektionsmålet. Vid intervjun ställdes det fram en 

bärbar dator där filminspelningen sedan skulle kunna visas. Innan intervjun påbörjades 

fick respondenterna information om deras anonymitet och syftet med studien 

presenterades i stora drag. Vi valde att presentera syftet i stora drag för att eleverna i 

förväg inte skulle försöka lista ut vad vi ville ha för svar, någonting Lyle (2003) tar upp 

som viktigt. Vi uppmanade eleverna om att de under intervjun skulle tänka och svara 

utifrån vad de kände och tyckte när de befann sig i den dokumenterade lektionen. Vi 

påvisade också att eleverna kunde stoppa filmen själva om de kom på någon reflektion.  

 

Frågorna vi skrev ner när vi tittade på inspelningarna fungerade som en utgångspunkt, 

men vi försökte skapa ett spontant samtal med öppna följdfrågor. Tanken var att pressa 

eleverna men inte så pass mycket att de lämnar rummet. För att inte missförstå eleverna 

ställdes påståenden utifrån elevernas svar som de återigen fick kommentera. Vid vissa 

frågor väntade vi även ut eleverna för att de skulle få en möjlighet till eftertanke. 

Intervjuerna började med att vi först tittade på en liten sekvens på inspelningen och 

därefter stoppades filmen och frågor om det sedda ställdes. När samtalet om 

filmsekvensen var klart startades filmen igen för att återigen stoppas efter en till 

sekvens, så fortlöpte hela intervjun. Eftertestet, filminspelningen och samtalen 

resulterade i att hela intervjun tog knappt en timma. Vi kunde inte urskilja att eleverna 

fann intervjuerna för långa, då de var intresserade och engagerade under hela 

intervjuerna. Under samtalen med de utvalda respondenterna användes diktafoner för att 

få med samtalen i sin helhet. När samtalen var genomförda lades materialet in från 

diktafonerna till två datorer. Materialet transkriberades sedan för att vara 

utgångspunkten vid analysen. 

2.4 Bearbetning och analys av data 

Vi valde att transkribera de intervjuerna vi själva medverkade i, vilket resulterade i tre 

transkriberingar var. Transkriberingen gjordes med en formell skriftspråklig karaktär 

som Kvale och Brinkmann (2009) benämner transkriberingar där bland annat 

emotionella uttryck, upprepningar som ”mm” och tystnader inte skrivs ut. 

Transkriberingarna gjordes dock ordagrant och vid eventuella citat som vi använde i 

vårt resultat, gick vi tillbaka till vår data och kontrollerade en extra gång så att det blev 

bokstavligt. Den transkriberade dokumentationen skrevs sedan ut för att därefter klippas 

isär och lades i olika grupper, grupper som berörde samma sak. 

 

Vid analysen av datan utgick vi från begreppet metakognition, där det centrala var att 

försöka urskilja elevernas tankar om sina egna tankar. Utifrån de nedskrivna samtalen 

hoppades vi kunna urskilja generella drag men även specifika avvikelser. De olika 

grupperna blev sedan utgångspunkten för vår första kategorisering. Vid analysen skall 
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datan tolkas och utifrån sitt syfte skall man hitta intressanta svar. Likvärdiga svar skall 

sedan ordnas i samma kategori för att utifrån det sedan kunna dra olika slutsatser 

(Doveborg och Pramling-Samuelsson, 2000). Kategorier underlättar enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) jämförelser av datan, vilket vi kunde hålla med om. Innan analysen 

har man en viss förförståelse vilket leder till att man ser vissa mönster och kategorier. 

Förståelsen ändras dock under analysprocess vilket gör att nya mönster, kategorier och 

slutsatser uppenbarar sig (Larsson, 2005). Förståelsen växer fram genom att olika 

händelser bildar slutsatser, som svävar mellan teori och data, slutsatserna gör så att 

förståelsen stegvis ökar (Kvale, 2009). Med vår förförståelse kom vi fram till våra fyra 

första kategorier, matematiska processer, matematisk förståelse, lärarens agerande samt 

elevernas tankar om lektionen. Vi började bearbeta kategorierna och skrev ner 

kategorierna i en löpande text, där alla elever oavsett kön benämns som hon/henne. När 

de första kategorierna var formulerade hittade vi, med vår nya förståelse, nya mönster 

och såg hur kategorierna kunde bearbetas. Bearbetning, nedskrivning, nya mönster 

fortlöpte i en cykel tills vi kom fram till de kategorierna som beskrivs under resultatet 

nedan.     

2.5 Trovärdighet 

En kritisk aspekt vid vår redogörelse av tidigare forskning var att vi använde oss av 

gamla källor. Vi valde ändå att ta med dessa källor då de var de enda vi hittade som vi 

ansåg relevanta till vår studie. Vi hittade dock en del nyare källor som Andersson, C 

(2005) och Andersson, L (2005) men då dessa är examensarbeten så valde vi att lägga 

mer fokus på de äldre källorna då vi anser att böcker har en högre trovärdighet.  

 

Kritiska aspekter i studien är att den utgår från våra respondenters personliga 

uppfattningar, som är en kritisk aspekt inom kvalitativ tradition (Kvale och Brinkmann, 

2009; Bell, 2006). Intervjuer är även en subjektiv teknik, vilket bidrar till hög risk av 

skevhet. Det blir en skevhet för att intervjuarna är människor och inte maskiner och kan 

på så sätt påverka respondenten både på medvetna och omedvetna sätt (Bell, 2006).  

 

Vår studie ligger nära vardagen då den utgick från en lektion i verksamheten och vi 

försökte minimalt att påverka verksamheten, genom att endast filma och hålla oss i 

bakgrunden. Om forskningsintervjun ligger nära vardagen kan det även leda till 

föreställningar om att intervjun är lätt att genomföra men enkelheten kan vara 

missvisande (Kvale och Brinkmann, 2009). Eftersom vi hade stimulated recall som 

teknik så utgick vi inte från ett slutet frågeformulär vid intervjuerna, då vi näst intill 

ville ha ett öppet samtal. Anledningen till att vi inte använde oss utav ett frågeformulär 

var för att vi ville komma fram till elevernas tankar och reflektioner av den 

dokumenterade lektionen. För att stärka giltigheten använde vi oss av några nedskrivna 

frågor som fungerade som ett stöd under intervjun, men vi försökte att skapa ett 

spontant samtal med öppna och manande följdfrågor. Kvalitativa intervjuer skall inte 

utgå från ett frågeformulär, men intervjuarna skall vara förberedda genom att ha lista 

olika frågeområden (Trost, 2005). För att respondenterna skulle kunna fokusera på 

intervjun så genomfördes samtliga intervjuer i total avskildhet, vilket ledde till att både 

respondenterna och intervjuaren kunde fokusera på intervjun.  

 

Vid intervjuerna i studien valde vi att spela in samtalen för att ha mer material att 

analysera. Fördelen med att spela in intervjun var att vi som intervjuare kunde 
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koncentrera oss på ämnet och dynamiken i intervjun (Kvale och Brinkmann, 2009). Det 

kritiska med att spela in intervjuer är att det kan hämma respondenternas ärliga svar 

(Bell, 2006). För att undvika detta var vi noggranna med att poängtera respondenters 

anonymitet, vilket vi tror kan ha bidragit till ärliga yttranden. Vid inledningsskedet 

förklarade vi för våra respondenter att det endast var vi som skulle ta del av materialet, 

när materialet skulle förstöras, att varken deras kommun, skola eller de själva skulle 

benämnas i studien. Detta är någonting som framhålls av Lyle (2003) som poängterar att 

respondenterna inte skall benämnas i namn för att de skall våga yttra sig mer. Någonting 

som vi märkte av redan i inledningsskedet av intervjuerna var att respondenterna ville 

vara duktiga och visa vad de kunde och hade därigenom svårt att tänka sig in i 

situationen på lektionen. En kritisk aspekt vid stimulated recall är att respondenterna 

kan vara efterkloka (Lyle, 2003).  

 

En negativ aspekt är att vi båda intervjuade och ställde olika typer av frågor och 

antagligen var vi olika manande. En betydelse som både kan vara positiv och negativ 

för studiens giltighet är att en av oss kände eleverna. Det positiva kan vara att den av oss 

som känner eleverna kanske vågade pressa eleverna lite mer i deras svar då hon hade en 

uppfattning om hur eleven reagerar. Det negativa kan vara att hon antagligen hade 

förutfattade meningar och antaganden, vilket kunde ha lett till att hon ställde andra typer 

av frågor eller uteslöt vissa frågor. Desto fler intervjuare som används ju allvarligare 

former av skevhet blir uppenbara vid dataanalysen. Om en intervjuare intervjuar 

samtliga respondenter brukar dessa skevheter bli omedvetna (Bell, 2006). Att vi båda 

inte var närvarande vid intervjuerna kan ha lett till minskad förståelse av 

respondenternas yttrande och därmed givit oss mindre information som ledde till ett 

magrare resultat, detta är en aspekt som Trots (2005) tar upp. Vi har dock valt att trycka 

mer på jämställdheten, då vi anser att det är viktigt att eleverna inte känner sig 

underlägsna, något vi tror att eleverna kan ha gjort om vi hade varit två vuxna och ett 

barn vid intervjuerna. 

 

Giltigheten kan avta vid redogörelsen av analysen för att författarna har förutfattade 

meningar och tidigare erfarenheter (Lyle, 2003). För att minimera detta förhöll vi oss 

kritiska, var insiktsfulla och var ifrågasättande vid tolkningen av vår data, vilket är 

någonting som även Bell tar upp. För att minska skevheten analyserade vi datan 

tillsammans, då vi anser att intervjutillfället i sig ger en viss information som inte kan 

verbaliseras. Kavle och Brinkmann (2009) anser att transkriberade intervjuer inte är 

utskrifter utan levande samtal. En skevhet framkom under dataanalysen och skevheten 

berodde på att vi var två intervjuare som inte hade ställt samma frågor. En följd av detta 

var att vi fick ett något magrare resultat då vi endast hade tre respondenter som svarade 

på vissa frågor och kunde därigenom inte veta vad de övriga skulle uttrycka vid samma 

frågor. Eftersom vi inte kunde jämföra respondenternas åsikter vid dessa frågor valde vi 

att inte ta med det i vårt resultat.  

 

Doveborg och Pramling-Samuelsson (2000) ifrågasätter giltigheten om huruvida 

intervjuaren lyckades följa upp respondenternas svar. Författarna ifrågasätter vidare om 

intervjuaren har nått fram till respondentens sätt att tänka och om intervjuaren har 

lyckats komma förbi att barnet försöker att lista ut vad den vuxne intervjuaren vill få 

fram. Dessa aspekter kommer vi tyvärr inte få några svar på. Giltigheten kan också 

ifrågasättas då respondenter kan ha tolkat någon intervjufråga fel (Stukát, 2005). Det har 

vi försökt att undkomma då vi vid intervjun ofta ställde påståenden utifrån elevernas 

svar som de återigen fick kommentera, att använda sig utav påståenden förespråkas av 



22 

 

Kvale och Brinkmann (2009). De finner också forskningsintervjun kritisk då intervjun 

inte är ett samtal mellan jämställda parter, då det är forskaren som definierar och 

granskar situationen. Det är en fråga som kan ställas vid samtliga studier som utgår från 

intervjuer, men om detta skall undvikas kommer det vara svårt att komma fram till ny 

kunskap. 

2.6 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2002) menar att det finns fyra grundläggande krav på hur skribenter 

skall skydda sina respondenter. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att respondenterna har rätt att få information om uppgiften 

som skribenterna skall genomföra. De skall även informeras om villkoren för deras 

medverkan, att det är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Den 

information som respondenterna får skall vara av ett sådant slag att det inte undanhåller 

delar som kan påverka respondenternas beslut om medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att inte strida mot denna etiska aspekt fick eleverna med sig en blankett hem där vi 

underrättade eleverna och deras vårdnadshavare om studiens syfte och att elevernas 

medverkan var frivillig. Under intervjuerna berättade vi för de berörda eleverna att 

deras medverkan fortfarande var frivillig och att de fick avbryta sitt deltagande när de 

ville.     

 

Konfidentialitetskravet innebär att all personlig information om respondenterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan få tag i den. Personerna som 

medverkar skall i rapporten framställas på ett sådant sätt att ingen utomstående kan få 

vetskap om personens identitet (Vetenskapsrådet, 2002). I och med undersökningen 

skapades två filmer där eleverna är med samt ljudfiler under intervjuerna. Filmerna och 

ljudfilerna bevarades så att ingen utomstående kunde komma åt dem och heller inte se 

eller höra på dem. Filmerna likaväl som materialet som framställdes under intervjuerna 

förstördes i och med kursslutet, vilket vi även informerade om på den hemskickade 

banketten. För att eleverna skulle hållas konfidentiella benämndes dem inte vid namn 

utan alla elever går under benämningen hon/ henne. Även elevernas skola och kommun 

benämndes inte vid namn vilket medför att ingen utomstående kan urskilja några 

personuppgifter utifrån uppsatsen. Eleverna i undersökningen kan inte bli helt anonyma 

då vi som intervjuare vet vad varje elev har sagt, men genom att bara vi ha tillgång till 

materialet så är eleverna konfidentiella (Patel och Davidsson, 2003). I blanketten valde 

vi att använda ordet anonyma istället för konfidentiella. Vi ansåg att anonyma är ett mer 

vardagligt ord då flera vårdnadshavare inte har en god förståelse i svenska.  

 

I och med samtyckeskravet skall respondenterna få vetskap om att han eller hon själv 

har rätt att besluta om sin medverkan. Skribenten skall både få samtycke från 

personerna som skall medverka i undersökningen, men även ifrån deras vårdnadshavare 

om de medverkande är under 15 år eller om undersökningen är av känslig karaktär. Om 

de medverkade väljer att inte fortsätta sitt deltagande skall detta inte skapa några 

negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002). Eleverna i vår undersökning är under 

15 år vilket medförde att vårdnadshavarnas samtycke behövdes. Det medförde att det 

var två parter som skulle vara väl underrättade om villkoren och att elevernas 

medverkan var frivillig. För att inte strida mot denna etiska aspekt skickades en talong 
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med hem ihop med blankett, där eleverna tillsammans med sina vårdnadshavare kunde 

fatta ett beslut angående medverkan både på filmen och på intervjuerna.   

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter skribenterna får om respondenterna får endast 

användas till forskning och inte utlånas eller utnyttjas för affärsmässigt bruk. 

Uppgifterna får heller inte användas i syften som inte är av vetenskaplig karaktär 

(Vetenskapsrådet, 2002).           
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3 Resultat  

Här nedan presenterar vi resultatet av studien. Till en början presenterar vi kort 

lektionens innehåll och upplägg så du som läsare lättare skall kunna förstå det som 

presenteras i resultatet. Under rubriken ”Elevernas lärande sett utifrån förtestet och 

eftertestet” kan vi se vilka förkunskaper eleverna hade samt vilka elever som klarade 

eftertestet och därmed nådde lektionsmålet. Efter följer rubriken ”Lektionsupplägget” 

där vi presenterar elevernas reflektioner över lektionsupplägget samt sådant i 

lektionsupplägget som eleverna själva menade underlättade eller hindrade deras lärande. 

Under den sista rubriken ”Elevernas förståelse och begreppsmässiga brister utifrån 

lektionsinnehållet” tar vi upp sådant som eleverna har förståelse för men även sådan 

förståelse som vi ser att eleverna har brister i. I slutet av de tre rubrikerna följer en 

kortare sammanfattning. I slutet av resultatet presenteras slutsatser som vi drar utifrån 

datan. Vi har valt att ha en slutsats då det finns delar under de olika rubrikerna som hör 

ihop med varandra och vi vill med slutsatsen försöka knyta ihop säcken.  

3.1 Lektionens innehåll och upplägg 

Lektionen började med att läraren tydligt presenterade lektionsmålet som var att 

eleverna skulle kunna: 

 

multiplicera ett decimaltal med en eller flera decimaler med ett heltal. 

 

Läraren satte på tavlan sedan upp tre rosa pappersremsor med en svart kant i ena änden 

och under skrev hon längden på remsorna.   

 

 
 Figur 3 – De tre pappersremsorna läraren satte upp på tavlan. 

 

Remsorna skulle sedan sättas ihop till en lång remsa och läraren påvisade addition och 

multiplikation som tänkbara räknesätt. Därefter räknade läraren tillsammans med 

eleverna ut uppgifter på tavlan som 5 • 4,3, 8 • 2,6, 2,65 • 6 och 3 • 1,323. Eleverna fick 

både svara vid sina bänkar och vissa elever fick gå fram och räkna på tavlan. Läraren 

tog upp två regler som eleverna skulle använda sig av för att veta var de skulle sätta ut 

decimaltecknet, decimalregeln och överslagsräkning. Överslagsräkning går ut på att 

eleverna multiplicerar heltalen för att på så sätt se ungefär vad talet kommer att bli, 

exempelvis 5 • 4,3 så multiplicerar de 5 med 4 och får då 20 vilket medför att svaret blir 

ungefär 20. Decimalregeln innebär att eleverna räknar antal decimaler i uppgiften för att 

på så sätt veta hur många decimaler det skall vara i svaret. När läraren hade gått igenom 

det här fick eleverna arbeta enskilt i sina matematikböcker (Alma C). Lektionen var 30 

minuter lång där cirka 15 minuter ägnades åt genomgången och resterande 15 

minuterarna fick eleverna arbeta enskilt. 
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3.2 Elevernas lärande sett utifrån förtestet och 

eftertestet 

Innan lektionen gjorde eleverna ett förtest (se bilaga 2) som var utformat av läraren 

utifrån lektionsmålet. Vid förtestet hade fyra elever gjort korrekta uppställningar (se 

exempel nedan) på de samtliga fyra uppgifterna samt kommit fram till rätt svar.   

 

 

                     3 • 1,323 = 3,969 

 

 

Under intervjuerna uttryckte de fyra eleverna som kunde förtestet att de var säkra på vad 

de hade gjort rätt på förtestet. Den ena eleven sa att:  

 
testet vi hade först kunde jag ju, för jag var ju säker på det 

 

den andra eleven uttryckte att: 

 
jag kunde det, jag fattade direkt 

 

medan den tredje eleven sa att hon:  

 
tänkte att jag var säker, jag var också först klar så jag var inte orolig. 

 

Den sista av de fyra eleven menade att uppgifterna inte var svåra då: 

 
det är som ett vanligt tal, fast man sätter komma. Man räknar ju samma bara att man har ett 

komma också.  

 

 

Två elever hade inte gjort rätt på förtestet. Den ena eleven hade på 

uppgifterna 5 • 4,3 och 8 • 2,6 endast skrivit ut rätt svar, men inte 

gjort någon uppställning. På uppgiften 2,65 • 6 (se nedan) 

multiplicerade hon heltalen för sig och delarna för sig. Hon 

multiplicerade, antagligen med hjälp av huvudräkning, heltalen 2 • 6 

för att därefter med hjälp av en uppställning multiplicera delarna i 

2,65 med heltalet 6.  

 

 

                                           2,65 • 6 = 15,9          

 

 

I ovanstående uppgift fick hon rätt svar då hon gjorde om 3:an i 390, som var 

uppställningens svar, till ett heltal som hon sedan adderade med heltalen hon räknat ut 

tidigare 2 • 6. På uppgiften 3 • 1,323 (se nedan) gjorde hon på liknande sätt som i 

föregående uppgift, hon multiplicerade heltalen och delarna var för sig. 

 

                

                                           3 • 1,323 = 12,69  

 

1,323 

•        3 

3,969 

65           

•    6 3 

390 

323           

•    3 

969 
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Likväl som i den tidigare uppgiften gjorde eleven om första siffran i svaret på 

uppställningen till ett heltal. I den här uppgiften blir det dock fel, då svaret skall bli 

3,969 och svaret som hon fick fram vid uppställningen av delarna skall inte omvandlas. 

Om hon hade kunnat en eller båda reglerna för decimaltalets placering, överslagsregeln 

samt decimalregeln, hade hon vetat att det skulle vara tre decimaler i svaret samt att 

svaret på uppgiften skulle bli ungefär 3. Vid intervjun uttryckte eleven att hon: 

 
innan kunde jag gångra men då kunde jag inte sätta ut decimalstrecket rätt. 

 

Den andra eleven som inte heller klarade förtestet sa att hon:  

 
trodde att man var tvungen att ha decimaler i det ena talet om det var decimaler i det andra 

talet. 

 

Hon gjorde därmed om heltalet till ett decimaltal med lika många decimaler som det 

andra talet i uppgiften vid samtliga uppgifter på förtestet. På uppgifterna 5 • 4,3 och 8 • 

2,6 (se nedan) fick hon rätt svar med hjälp av uppställningar.   

 

 

 

            5 • 4,3 = 21,50  oooo   ooo8 • 2,6 = 20,80                                                                           

 

 

 

0                      

 0000 

Däremot på uppgiften 2,65 • 6 (se nedan) så gjorde hon fel. Hon fick 5 • 6 till 36, när 

hon multiplicerade tiondelssiffran glömde hon att skriva siffran ett steg längre in i 

uppställningen, samma fel uppstod när hon multiplicerade heltalet och hon hade heller 

inte med rätt antal decimaler.  

 

 

 

                             2,65 • 6 = 71,400       

 

 

 

 

Samma fel som hon gjorde i ovanstående uppgift gjorde hon även i uppgiften 3 • 1,323 

men till skillnad från den ovanstående uppgiften så hade hon med rätt antal decimaler.    

 

 

 

                         3 • 1,323 = 27,000000  

                                        

 

 

 

 

Utifrån den här elevens förtest tror vi ändå att eleven redan innan lektionen kunde 

decimalregeln, då hon i tre av fyra uppgifter hade rätt antal decimaler. I den sistnämnda 

 5,0           

•    4,3  1  

150 

+2000 

21,50 

8,0 

 • 2,6 

480 

+ 1600 

20,80 

6,00           

•    2,65 

3600 

3600 

+1200 

71,400 

3,000000 

•  1,323000 

9000000 

6000000 

9000000 

+ 3000000 

27,000000 
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uppgiften skrev hon även till tre extra nollor i svaret utanför strecket (som vi markerat 

ovan). Hon visste antagligen att det skulle vara sex decimaler i svaret, vilket hon 

antagligen inte fick i sin uträkning då hon gjorde fel vid uppställningen när hon 

multiplicerade hundradelarna, tiondelarna och heltalen.   

 

Vid intervjuerna räknade eleverna ut samma uppgifter som vid förtestet men nu med 

benämningen eftertest. Samtliga elever klarade av att räkna ut uppgifterna på eftertestet 

och alla elever klarade därmed lektionsmålet. Utifrån förtestet och eftertestet drar vi 

slutsatsen att de två eleverna som inte klarade förtestet hade med hjälp av lektionen nått 

lektionsmålet och därmed hade ett lärande skett. De elever som klarade förtestet hade 

redan innan lektionen den kunskap som behövdes för att nå målet.   

3.2.1 Sammanfattning  

Förtestet visade att fyra av sex elever innan lektionen hade kunskapen som behövdes för 

att lösa uppgifterna. Dessa elever påpekade under intervjuerna sig vara säkra på 

uppgifter på förtestet. De resterande två eleverna som inte klarade förtestet klarade inte 

förtestet då den ena eleven var osäker på decimaltecknets placering. Den andra eleven 

trodde att båda talen var tvungna att vara decimaltal vid uppställningarna. Detta var 

brister som eleverna var medvetna om och de kunde under intervjun berätta vad de hade 

gjort för fel. Efter lektionen gjorde eleverna eftertest och samtliga elever klarade då att 

lösa uppgifterna. Utifrån förtestet och eftertestet kan vi dra slutsatsen att eleverna som 

inte klarade förtestet hade med hjälp av lektionen nått lektionsmålet och därmed hade 

ett lärande skett.  

3.3 Lektionsupplägget 

Här nedan presenterar vi elevernas reflektioner över lektionsupplägget. Vi presenterar 

även sådant i lektionsupplägget som eleverna själva menade underlättade eller hindrade 

deras lärande.  

3.3.1 Elevernas reflektioner över lektionsupplägget 

Under intervjuerna frågade vi eleverna om vad de tyckte om ämnet matematik i 

allmänhet och alla utom en elev uttryckte att ämnet är roligt. En av dessa elever 

poängterade även vikten av att göra bra ifrån sig i ämnet matematik, då hon uttryckte att 

ämnet är viktigt. Den eleven som inte fann ämnet roligt ansåg att hon är duktig i 

matematik, men att det blir tråkigt när det är för lätt och innehåller för mycket 

upprepningar. Eleven ansåg att den dokumenterade lektionen var en av de lektioner som 

var för lätta och innehöll för mycket upprepningar. Dock poängterade hon och en annan 

elev vikten av en noggrann genomgång så alla elever förstår. En allmän slutsats som 

kan dras utifrån intervjuerna var att samtliga elever tyckte att det var roligt att få arbeta 

enskilt under lektionen. Eleverna uttryckte att det då blir lugnt i klassrummet, de får då 

arbeta i sin egen takt, tänka själva, de känner att de kommer framåt och en elev menade 

att:  

 
det inte är förrän man får räkna själv som man kan känna sig riktigt säker. 

 

Två elever tyckte att det roligaste med enskilt arbete var att få lösa textuppgifter och en 

elev sa att:  
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lästal är roligast då det är kul att hitta lösningar på läsuppgifter, det står inte precis vad man 

skall lösa.  

 

Två elever ansåg att ämnet matematik är som roligast när de får lära sig nya saker. Fyra 

av de sex eleverna uttryckte under intervjuerna att de hade gått igenom samma innehåll 

som de gick igenom på lektionen i skolår 5. Detta medförde att eleverna inte upplevde 

innehållet som nytt. Två elever påpekade att lektionen innehöll mycket upprepningar 

och menar även att lektioner är tråkiga när de innehåller upprepningar, både på 

genomgångar och vid färdighetsträningen. Den ena eleven sa att det är: 

  
kul med nya saker, men har man räknat samma sak länge så är det tråkigt 

 

och den andra eleven ansåg att:  
 

det blir så himla noga att man ska ta om allt igen. 

 

Den sistnämnda eleven ovan efterfrågade svårare uppgifter och hon var även en av de 

eleverna som kunde förtestet, medan den först nämnda eleven ovan inte klarade 

förtestet. Vi kan utifrån intervjuerna dra slutsatsen att elevernas förförståelse inte spelar 

någon roll för deras uppfattningar om lektionen. Denna slutsats drar vi utifrån att tre av 

de fyra elever som klarade förtestet ansåg att genomgången var för lång och noggrann. 

Den fjärde eleven ansåg däremot att genomgången var lagom lång och på en lagom 

nivå. De två eleverna som inte klarade förtestet ansåg även de att genomgången var för 

lång och för noggrann trots att de inte hade samma förkunskaper som de övriga 

eleverna. Antagligen hade dessa två elever förkunskaper som ledde till att de endast 

behövde höra delar av lektionsgenomgången. Tre elever som kunde förtestet utryckte 

under intervjun att de tappade engagemanget under genomgången då de ansåg att den 

var för noggrann och för lång. De två eleverna som inte klarade förtestet menade att de 

lyssnade på delar som de inte förstod men att de tappade fokus när läraren gick igenom 

delar de redan hade förstått. En av dessa elever sa: 

 
Ah, jag brukar inte kolla så mycket om jag redan kan det eller då brukar jag inte vara lika 

uppmärksam. 

 

Under filminspelningen kunde vi se att den andra eleven emellanåt tittade runt i 

klassrummet och grimaserade, när vi frågar henne varför under intervjun sa hon: 

 
ja, men jag fattade ju redan det mesta, det blir för mycke, jag vill jobba själv. 

 

3.3.2 Sådant i lektionsupplägget som eleverna själva menade underlättade 

eller hindrade deras lärande   

Under intervjuerna tog eleverna utifrån lektionen upp sådant som underlättade deras 

lärande. Hälften av eleverna ansåg att det blir lättare när de gått igenom ett område för 

andra gången. Fyra elever sa under intervjuerna att de hade gått igenom samma innehåll 

tidigare och en av de eleverna menade att:  

 
först var det svårt att få in i hjärnan för då hade jag lite problem med det, men när man 

kommer tillbaka till något man redan har gjort så är det faktiskt ganska enkelt 

 

och en annan elev sa sig i och med lektionen fått  

 



29 

 

lite mer helhet i det hela. 

 

För att en elev skall känna sig riktigt säker så vill hon även gå igenom flera liknande 

uppgifter vilket hon ansåg att läraren gjorde under genomgången. Vi kan utifrån det här 

dra slutsatsen att hälften av eleverna finner repetition av ett område bra för att de skall 

känna sig säkra.  

 

Hälften av de intervjuade eleverna fann det bra och tydligt när de under lektionen fick 

se sina kamrater gå fram och räkna på tavlan. När eleverna gick fram och räknade på 

tavlan eller när eleverna svarade på frågor som läraren ställde förtydligade läraren 

elevernas svar. Fyra elever upplevde detta bra då de ansåg att det är lättare att förstå vad 

kamraterna menade när läraren förtydligade medan de övriga två eleverna menade att de 

förstod lika bra när kamraterna förklarade. Som vi nämner under ”Lektionens innehåll 

och upplägg” satte läraren upp remsor på tavlan för att introducera multiplikation med 

ett decimaltal och ett heltal. Två elever uttryckte att det är bra att läraren konkretiserade 

innehållet i lektionen. En av dessa elever sa att:  

 
det var kul att hon satte upp det, då det är lättare att se med ögonen 

 

och den andra eleven menade att: 

 
det är typ lättare att förstå när fröken visar saker. 

  

En slutsats utav detta är att de finns elever som anser att det är lättare att förstå när 

läraren förtydligar elevernas tankar samt konkretiserar innehållet i matematiken.  

 

Under genomgången visade läraren exempel på tavlan som eleverna fick hjälpa till att 

lösa från sina bänkar, men vissa fick även gå fram och förklara samtidigt som de 

räknade ut uppgiften. Alla elever utom en elev kommenterade på något sätt att de tycker 

att det är nervöst att gå fram eller svara inför klassen. De elever som tycker att det är 

nervöst att prata inför klassen hoppades under lektionen på att de inte skulle få ordet. 

Det eleverna fann som mest nervöst var att det kunde bli fel och det blir på så sätt 

pinsamt. För en elev resulterade detta i att eleven inte räckte upp handen under 

lektionen och eleven sa: 

 
jag är hela tiden glad om jag slipper gå fram. Det känns att alla kollar på en och man vill 

inte göra fel och så. Jag vill jobba själv för då ser ingen om jag gör fel. 

 

Innan intervjuerna när vi tittade på filminspelningarna observerade vi att två elever 

räckte upp händerna när någon annan hade fått ordet eller så höll de upp händerna på ett 

otydligt sätt. När vi kommenterade detta under intervjun sa en av dessa elever att: 

 
jag var osäker på svaret, jag hade en liiiten aning men inte så mycke och det är pinsamt om 

det blir fel 

 

och den andra eleven sa: 

 
man vill egentligen inte svara, man blir lite nervös över att det ska bli fel. 

 

Under genomgången fick två av respondenterna gå fram till tavlan för att räkna ut en 

uppgift inför klassen och en elev uttryckte: 

 



30 

 

jag tänkte på hur jag skulle göra och försöka förklara och det är ju svårare. Svårare och göra 

det samtidigt. Vi brukar inte förklara när vi räknar utan fröken brukar göra det så det kändes 

lite nervöst då  

 

 medan den andra eleven sa: 

 
jag blir nervös för att prata, inte för att räkna ut talet. Jag hörde dom andra som var framme 

när dom pratade men jag blev ändå nervös.  

 

Det vi kan se är att dessa elever anser att det är nervöst att göra uträkningar inför 

klassen när de samtidigt skall förklara hur de tänker. Detta för att dessa elever finner det 

svårare att förklara samtligt som de gör uträkningen. 

3.3.3 Sammanfattning 

Alla elever utom en sa att de tycker att ämnet matematik är roligt. Det eleverna 

upplevde roligast med lektionen var att de fick arbeta själva samt lösa textuppgifter. 

Eleverna vill arbeta med nya saker, vilket alla elever ansåg att de inte gjorde under 

lektionen. Elevernas uppfattningar om matematiklektionen berodde inte på deras 

förkunskaper. Ur intervjuerna kan vi också urskilja att fem av sex elever ansåg att 

genomgången var för lång, för noggrann och tog upp delar som eleverna redan kunde. 

Det ledde till att eleverna tappade koncentrationen.  

 

Vi kan utifrån våra intervjuer dra slutsatsen att hälften av respondenterna upplever 

repetition av ett område fördelaktigt för att de skall känna sig säkra. Vi drar även 

slutsatsen att läraren fångade upp flera av respondenterna under lektionen genom att 

förtydliga elevernas tankar samt när hon konkretiserade lektionsinnehållet. Även hälften 

av respondenterna fann det bra att kamraterna fick gå fram och göra uträkningar på 

tavlan under lektionen. Fem av de sex eleverna anser att det är nervöst att tala inför 

klassen och de hoppades på att inte få ordet under lektionen. Dessa elever ansåg att det 

blir nervöst om det blir fel, vilket leder till att det blir pinsamt. Detta resulterade i att en 

elev inte räckte upp handen under lektionen samt att två andra elever räckte upp 

händerna när någon annan hade fått ordet eller räckte upp händerna på ett otydligt sätt.      

3.4 Elevernas förståelse och deras brister i den 

konceptuella kunskapen utifrån lektionsinnehållet  

Som vi nämner tidigare visade alla elever vid eftertestet att de hade nått lektionsmålet. 

Eleverna hade därmed förmågan att genomföra en uppställning med multiplikation med 

ett decimaltal, med en eller flera decimaler, och ett heltal. Fem av de sex eleverna kunde 

också muntligt förklara vad de gjorde i den mening att eleverna kunde berätta att de 

först multiplicerade heltalet med delen/delarna och sedan heltalet med heltalet. Den 

sjätte eleven benämnde delar som halvor.  Två andra elever använde även uttrycket 

halvor men då i samband med att eleverna förklarade de tre remsorna som läraren satte 

upp på tavlan. Den ena eleven sa: 

 
jag förstod att det var tre halvor och att man skulle sätta ihop dom 

 

och den andra eleven uttryckte:  
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jag tänkte nog mest på hela tal och sådär. Jag tänkte att de svarta sakerna var halva tal. 

 

Det går tydligt urskilja att hälften av eleverna använde sig utav ordet halvor för delarna i 

olika sammanhang. Utifrån det dras slutsatsen att eleverna inte har förstått innebörden i 

delarna och/eller vad som menas med en halv. Vid intervjun frågade vi eleverna om de 

visste vilka siffror i ett tal som var hela och vilka som var delar/delarna och alla elever 

kunde urskilja detta. Hälften av eleverna använde dessa begrepp när de förklarade hur 

de gjorde när de löste uppgifterna.  

 

Alla elever visade under intervjun att de kunde använda sig utav både decimalregeln 

och överslagsregeln, de kunde även muntligt förklara hur reglerna fungerade. En elev 

tog sin förklaring om överslagsräkning ett steg vidare genom att förklara ordet ungefär 

med hjälp av en vardagsanknytning: 

 
10,50 kr är ungefär 11 kr. 

 

Alla elever uttryckte vid intervjuerna att de under lektionen hade lärt sig 

överslagsregeln, någonting som inte är avgörande för att klara lektionsmålet. Utifrån 

intervjuerna fick vi vetskap om att eleverna sedan tidigare kunde decimalregeln. När 

eleverna räknade ut uppgifterna på eftertestet använde sig alla elever av decimalregeln, 

vilket innebär att eleverna utifrån uppgiften kan se hur många decimaler det skall finnas 

i svaret. En elev sa sig räkna:  

 
decimalerna i talet för det är verkligen den regeln som jag kan och är säker på. 

  

När vi frågade eleverna vid intervjun om vilken regel de använde sig utav när de skulle 

sätta ut decimaltecknet så svarade fyra elever att de använde decimalregeln. De 

resterande två elever svarade dock att de använde sig utav överslagsräkning. Eftersom 

två elever sa sig använda en regel men använde en annan i praktiken har vi två möjliga 

tolkningar. Den ena är att dessa elever inte är medvetna om vad de gör i praktiken. Den 

andra är att eleverna under intervjun kom på att överslagräkningen var en ny regel och 

ville därmed säga att de använder den för att kanske visa sig duktiga. En möjlig 

anledning till varför eleverna använde sig utav decimalregeln är för att de känner sig 

säkrare med den regeln, då de under intervjun nämnde att de tidigare använt den regeln. 

Utifrån intervjuerna framkom det dock att hälften av eleverna blandar ihop de båda 

reglerna. En elev trodde att man kunde använda decimalregeln vid addition. Vid en 

additionsuppställning (se nedan) trodde hon att man kunde räkna antalet decimaler i 

uppgiften för att på så sätt veta hur många decimaler det skall vara i svaret.  

 

 

 

 

 

 

Hon sa att: 

 
jag hade satt decimalkommat bakom 12:an för att det är en decimal i talet och då ska de 

vara en decimal i svaret. 

 

En tanke som hade varit rätt om det hade varit uppställning med multiplikation. Men vid 

uppställning med addition skrivs talen så decimaltecknet hamnar under varandra för att 

4,2 

4,2 

+ 4,2 

12,6 

      4,2 

•    3 

12,6 
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sedan flyttas ner i svaret. Två andra elever blandar ihop reglerna som finns vid 

uppställning med multiplikation och addition. Den ena eleven hade en fundering under 

lektionen om att heltalen måste placeras under heltalen vid multiplikation som det är vid 

addition, då hon under intervjun sa: 

 
jag funderade på om 3:an i 4,2 • 3 skulle stå under 2:an eller 4:an, jag förstod inte om 3:an 

blev en tiondel om den står under 2:an.   

 

Den andra eleven gjorde om heltalet till decimaltal i förtestet, då hon trodde att man var 

tvungen att ha lika många decimaler i båda talen. Vid uppställningen medförde detta att 

hon ställde heltalen under heltalen och tiondelarna under tiondelarna och så vidare. 

 

När vi på filmen såg läraren sätta upp de tre rosa remsorna, som hon använde vid 

genomgången, så poängterade två elever att de direkt tänkte ut vad svaret skulle bli. 

Båda eleverna hade samma tankesätt när de skulle räkna ut 4,2 • 3. Eleverna 

multiplicerade helarna och delarna var för sig, de tog 4 • 3 = 12 och 2 • 3 = 6 vilket 

tillsammans blir 12,6. Vi kan se att eleverna hade en förståelse för att heltalet måste 

multipliceras med både det hela och delarna. Även en av eleverna som inte klarade 

förtestet använde sig utav detta tankesätt vid förtestet då hon multiplicerade heltalen och 

delarna var för sig.  

 

 

 2,65 • 6 = 15,9  o          o        3 • 1,323 = 12.969               o            

 

 

Det vi utifrån förtestet kan se är att eleven på uppgiften 2,65 • 6 hade fått rätt svar då 

hon hade omvandlat tiondelarna som var 39 till tre heltal och nio tiondelar. I uppgiften 3 

• 1,323 hade hon inte omvandlat rätt då hon trodde att det var 96 tiondelar, men i själva 

verket var det bara nio tiondelar. Eleven omvandlade då 96 till nio hela och sex 

tiondelar, vilket medförde fel svar. Ur detta kan vi se att eleven förstår omvandlingen av 

tiondelar till heltal, men hon hade inte vid förtestet förståelsen för vilka tal som blev 

tiondelar, hundradelar och tusendelar.  

 

Alla elever kunde även förklara vid intervjuerna varför de ansåg att multiplikation var 

bättre än addition vid uppgifter där samma tal skulle adderas flera gånger. Eleverna tog 

upp likvärdiga argument för multiplikationens fördelar som exempelvis:  

 
tar mindre plats, går snabbare, svårare att göra fel än vid plus. 

 

Det var två elever som i detta sammanhang knöt an multiplikationen till vardagen. När 

vi i efterhand tittade på filminspelningen upptäckte vi att eleverna använde samma 

ordval som läraren vid förklaring av multiplikationens fördelar. En möjlig tanke är att 

eleverna kanske inte har en förståelse för dess fördelar, då allt som eleverna tog upp 

under intervjuerna var lärarens ord från genomgången. Eleverna tog inte enbart upp 

samma exempel som läraren utan använde samma ordval och ordningsföljd. Däremot så 

tror vi att de två elever som gjorde en vardagsanknytning för multiplikationens fördelar 

hade en förståelse för multiplikationens fördelar.      

 

Läraren fortsatte sin genomgång med att fråga eleverna om vad 4,2 dm betydde. Under 

intervjun frågade vi eleverna om de kunde säga 4,2 dm på något annat sätt och eleverna 

65           

•    6 3 

390 

323           

•    3 

969 
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svarade tillexempel 4 dm och 2 cm, 42 cm och 0,42 m. Det vara endast en elev som inte 

var säker på omvandlingar och svarade: 

 
40 cm och 2 cm […] 40 dm komma 2 cm. 

 

Vi kan se att alla elever förutom denna elev hade förståelsen som behövs för att kunna 

omvandla till olika längdenheter. Den eleven som inte kunde göra omvandlingar med 

längdenheter hade inte den grundläggande förståelsen som behövs vid denna typ av 

omvandlingar. Hon förstår dock hur hon skall genomföra uppgifterna som togs upp på 

både förtestet, eftertestet och genomgången men frågan är om hon har en förståelse för 

det hon gör eller om hon endast kan proceduren i uträkningarna. Under det enskilda 

arbetet under lektionen gick hon fram till läraren och frågade något. Under intervjun 

frågade vi henne om vad hon frågade läraren och hon sa: 

 
ett tal som jag tyckte vara lite klurigt. Det var det talet med nollorna. Jag visste inte om man 

kunde sätta 3:an under nollan när jag skulle räkna 4,20 gånger 3 eller hur man gör. Det 

kunde man sa fröken. Men man kunde också göra på det andra sättet när man sätter 3:an 

under 2:an, så jag gjorde på båda sätten på två tal för att se att det blev samma.  

 

En möjlig slutsats är att eleven antagligen inte hade förståelsen av nollans betydelse. 

Hade hon haft det hade hon antagligen förstått att 4,20 är samma som 4,2 och därmed 

insett att hon hade fått samma svar vid båda uträkningarna.  

3.4.1 Sammanfattning 

Ur intervjuerna kunde vi se att alla elever utom en muntligt kunde förklara hur de gjorde 

vid uppställningar med multiplikation. Vi kan inte veta om eleverna hade en förståelse 

för det de gjorde bara för att de kunde förklara processen. Hälften av eleverna använde 

sig utav ordet halvor för delarna i olika sammanhang. Utifrån det drog vi slutsatsen att 

eleverna inte hade förstått innebörden i delarna och/eller vad som menas med en halv. 

Alla elever påvisade också under intervjun att de kunde använda och muntligt förklara 

innebörden i både decimalregeln och överslagsregeln. Eleverna uttryckte under 

intervjuerna att de hade lärt sig en ny regel för var de skulle placera decimaltecknet 

under lektionen, nämligen överslagsräkningen. När eleverna räknade ut uppgifterna på 

eftertestet använde sig alla elever av decimalregeln, men när vi frågade eleverna vilken 

regel de använde så svarade två elever att de använde överslagsräkning. Vi tror även att 

eleverna använde sig av decimalregeln då det är den regeln de kunde sedan tidigare och 

var säkra på. Vid intervjuerna påvisades dock att hälften av eleverna förväxlade regler 

som förkommer i uppställning av addition med regler som förekommer i uppställning av 

multiplikation.  

 

Hälften av eleverna visade att de hade förståelsen för att heltalet måste multipliceras 

med både det hela och delarna. Alla elever kunde förklara fördelarna med multiplikation 

och eleverna tog upp likvärdiga argument, förutom två elever som även knöt an 

multiplikationens fördelar till vardagen. Att eleverna kunde berätta multiplikationens 

fördelar påvisade inte att eleverna hade en förståelse för detta, då allt som eleverna tog 

upp under intervjuerna var lärarens ord från genomgången. Fem av de sex eleverna var 

säkra på omvandlingar med längdenheter, den sjätte eleven hade inte den grundläggande 

förståelsen som behövdes. Den sistnämnda eleven hade inte heller förståelsen av nollans 

betydelse då hon inte förstod att 4,2 är detsamma som 4,20. 
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3.5 Slutsats 

Det vi kan se utifrån intervjuerna är att de två eleverna som inte klarade förtestet ansåg 

att de under genomgången lärde sig det som var nödvändigt för att kunna lösa 

eftertestet. Eleverna visste varför deras förtest blev fel och var därmed medvetna om 

sina brister i det avseendet. Utöver det de två eleverna uttryckte att de hade lärt sig 

under genomgången ansåg samtliga elever att de hade lärt sig överslagsregeln under 

genomgången. Detta var dock inte någon förståelse som var nödvändig för att klara 

eftertestet. Vid intervjuerna påvisade även eleverna att de hade kunskap om 

överslagsregeln då de muntligt kunde förklara hur den används samt kunde använda den 

i praktiken. Det vi också kan se utifrån intervjuerna är att de elever som kunde förtestet 

även var medvetna om att de kunde det.  

 

Trots att eleverna påpekade att de hade den kunskap som behövdes för att klara 

eftertestet så ser vi att eleverna har begreppsmässiga brister i sin kunskap. Eleverna 

visar i och med eftertestet att de kunde proceduren vid uppställning med multiplikation. 

Men vid intervjuerna visade det sig att eleverna saknade förståelsen för olika begrepp, 

någonting eleverna inte själva verkar vara medvetna om. Under intervjuerna sa fyra 

elever att de redan kunde det de behövde kunna. De uttryckte även under intervjuerna 

att de tappade engagemanget under genomgången, därmed lyssnade de inte på 

genomgången som läraren hade. Vi kunde se fyra brister i elevernas begreppsmässiga 

förståelse. Det första var att hälften av eleverna använde ordet halvor för delar i olika 

sammanhang. Den andra var att hälften av eleverna blandade ihop regler som finns vid 

uppställning med multiplikation och addition. De två sista bristerna vi kunde se var att 

en elev saknade förståelsen som behövdes för att kunna omvandla längdenheter samt 

saknade förståelsen för nollans betydelse i decimaltal. 

 

Under intervjun framkom det sådant som eleverna ansåg underlättade eller hindrade 

deras lärande. Det respondenterna mer eller mindre framhöll som sådant som 

underlättade deras lärande var när kamraterna gick fram och räknade på tavlan och 

repetition. Eleverna menade även på att när läraren förtydligade elevernas svar och 

konkretiserade lektionsinnehållet som underlättas deras lärande. Sådant under lektionen 

som eleverna ansåg hindrade deras lärande var att de ansåg att det var nervöst att prata 

inför klassen. Det ledde till att eleverna hoppades på att inte få ordet eller att det skulle 

behöva gå fram och räkna på tavlan. För hälften av eleverna resulterade denna 

nervositet till att de inte räckte upp handen eller räckte upp handen på ett otydligt sätt 

eller när någon annan kamrat fått ordet.       

 

I och med intervjuerna kunde vi se att majoriteten av eleverna ansåg att genomgången 

under lektionen var för lätt, bestod av för mycket upprepningar, var för lång och för 

noggrann. Detta ledde till att dessa elever tappade engagemanget och fokuset under 

lektionen och lyssnade bara på delar av genomgången. Det vi kunde se i och med 

intervjuerna var att elevernas förkunskaper, som testades vid förtestet, inte spelade 

någon roll för deras uppfattningar av lektionsupplägget. Utifrån intervjuerna drar vi 

slutsatsen att eleverna finner utmaningarna i att få arbeta själv, lösa textuppgifter och 

arbeta med nya områden vilket eleverna finner som roliga inslag i undervisningen. 
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4 Diskussion 

Här nedan diskuterar vi för- och nackdelar som vi ser med de metodval vi gjorde. Vi 

diskuterar även resultatet och då utifrån elevernas brister i den konceptuella kunskapen 

samt hur elever ser på lektionsupplägg och lektionsinnehåll. Därefter tar vi upp förslag 

på eventuell vidare forskning.     

4.1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa traditionen har passat bra i vår studie då vi med hjälp av intervjuerna har 

kunnat få en inblick i elevernas personliga uppfattningar. Kvale och Brinkmann (2009) 

tar upp kritiska aspekter med en kvalitativ tradition, där en aspekt är att det är svårt att 

dra några generella slutsatser då studierna har för få respondenter. Vi hade gärna haft 

fler respondenter i vår studie då vi anser att resultatet hade blivit mer trovärdigt. På 

grund av tid och schemaläggning kunde vi inte ha fler än sex respondenter, vilket leder 

till att vi inte kan dra några generella slutsatser då vi har för få respondenter. För att 

eleverna skulle kunna medverka i intervjuerna var det flera kriterier de var tvungna att 

uppnå. Eleverna var tvungna att ha tillåtelse från sina vårdnadshavare att delta, de måste 

ha gjort förtestet, medverkat vid den dokumenterade lektionen samt närvara vid 

intervjutillfället. Då dessa kriterier var avgörande för elevernas medverkan och då det 

var många elever frånvarande pågrund av sjukdom så blev det ett stort bortfall av 

möjliga respondenter vid vårt urval. Om inte bortfallet hade varit så stort hade vi 

antagligen kunnat få en större spridning och då framförallt i elevernas förkunskaper. En 

större spridning hade antagligen lett till ett intressantare och mer givande resultat.    

 

Att stimulated recall inte har något bestämt tillvägagångssätt anser vi både har för- och 

nackdelar. Fördelarna var att vi kunde utforma tekniken till det vi trodde skulle passa 

bäst för vår studie. Detta anser vi dock även kan vara en nackdel då vi inte hade 

kunskapen om alla olika varianter på tillvägagångssättet och visste därmed inte vilket 

sätt som hade fungerat bäst. Vi anser dock att vårt tillvägagångssätt fungerat bra i vår 

studie. En klar fördel med tekniken stimulated recall var att den naturliga verksamheten 

minimalt påverkades, vilket Lyle (2003) tar upp. Vi fann att videokameran fungerade 

som ett bra redskap vid dokumentationen av lektionen då den inte störde den naturliga 

verksamheten, mer än att eleverna fann den intressant till en början. Att eleverna under 

intervjuerna kunde se sina handlingar och det som hände under lektionen anser vi bra. 

Vi menar att eleverna antagligen hade haft svårt att tänka tillbaka till lektionen om de 

endast fick höra på en ljudfil som var inspelad med diktafon, som Lyle (2003) tar upp 

som ett annat sätt till dokumentation. Hade vi använt oss utav en diktafon hade eleverna 

endast kunnat få till sig dokumentationen genom det auditiva. I och med videokameran 

kunde eleverna återuppleva lektionen utifrån både det auditiva och visuella. En annan 

aspekt till att vi tror att den naturliga verksamheten bevarades var att läraren själv fick 

välja lektionsmålet, vilket gjorde att läraren kunde utgå från sin befintliga planering.        

 

En kritisk aspekt som vi fann med stimulated recall var att eleverna hade svårt att tänka 

tillbaka på hur de tänkte under lektionen. Enligt Haglund (2003) kommer 95 procent av 
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respondenterna att minnas sina tankar och upplevelser med hjälp av filmen inom en 

tvådagars period. Vissa elever uttryckte under våra intervjuer att de inte kom ihåg, trots 

att vi följde Haglunds rekommendation och genomförde intervjuerna inom en 

tvådagarsperiod. Eftersom våra respondenter hade svårt att minnas sina tankar och 

upplevelser som uppkom under lektionen, drar vi slutsatsen att det hade gått för lång tid 

mellan observationstillfället och intervjutillfället. Lyle (2003) anser att eleverna själva 

skall stanna bandet under intervjuerna, när de kommer på någonting de tänkte under 

lektionen. Hon anser att det här är den bästa tekniken att använda när man skall 

undersöka klassrumsundervisning. Då vår studie utgår från klassrumsundervisning så 

uppmanade vi respondenterna att själva stanna bandet under intervjuerna om de kom att 

tänka på något, vi fann dock att ingen elev stannade bandet självmant. Det hade kanske 

att göra med att eleverna inte visste vad de skulle berätta, vilket kan ha varit en 

otydlighet från vår sida. Vi är dock tacksamma för att vi var förberedda med några 

frågor och hade en grund att utgå från.  

 

I och med intervjuerna har vi insett att intervjuer är svårt och tidskrävande. För att 

kunna genomföra barnintervjuer skall intervjuaren tänka på en rad olika saker, det hela 

mynnar ut i en mycket komplex situation. Vi försökte att få grepp på många av de olika 

delarna som en intervju skall innehålla och inte innehålla, men i efterhand konstaterade 

vi att intervjua är en konst för sig som kräver övning. Intervjuer är inte endast 

tidskrävande i det avseendet att det tar tid att genomföra intervjuerna, det tar även 

längre tid att transkribera och analysera datan än vad det gör vid enkätundersökningar.  

 

Det kritiska i barnintervjuer som Doveborg och Pramling-Samuelsson (2000) tar upp är 

att elever kan vilja ge ”rätt” svar. Lyle (2003) menar då att eleverna kan bli efterkloka 

och säga det de tror att den vuxne vill höra. Det medför att vi inte kan veta om eleverna 

uttryckte sina tankar och om vi fick en inblick i deras kognitiva process då de kanske 

berättade sådant som de trodde att vi ville höra. Om det skulle vara så att eleverna 

berättade utifrån sig själva och sina tankar så anser vi att vi har lyckats få en inblick i 

deras kognitiva process. Men som sagt svårigheten ligger i att det inte går att kontrollera 

elevernas svar.    

 

Resultatet hade troligen blivit mer trovärdigt men framför allt bredare och djupare om 

endast en av oss hade intervjuat samtliga elever. Vid dataanalysen visade det sig att vi 

inte alltid hade ställt samma frågor. En möjlig följd av detta är att vi fick ett något 

magrare resultat, då vi endast hade tre respondenter som svarade på vissa frågor och 

kunde därigenom inte veta vad de övriga skulle uttrycka vid samma frågor. Eftersom vi 

inte kunde jämföra respondenternas åsikter vid dessa frågor valde vi att inte ta med 

dessa delar i vårt resultat. Det vi kan se i efterhand var fördelen i att vi ändå, 

tillsammans, tittade igenom filmerna och skrev upp frågor som vi skulle kunna fråga 

respondenterna. Frågorna var till stor del samma för alla respondenter vilket vid 

analysen visade sig fördelaktigt då respondenterna hade fått liknande frågor, vilket 

gjorde att vi kunde jämföra alla elevers svar.      

4.2 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen är uppdelad i tre rubriker där den första rubriken behandlar 

elevernas avsaknad av konceptuell kunskap. Här diskuterar vi brister vi sett hos de 

intervjuade eleverna men också att vi kan se att eleverna trots sina brister klarar för- och 
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eftertestet. I den andra rubriken tar vi upp hur elever ser på lektionsupplägg och 

lektionsinnehåll både utifrån våra intervjuer och tidigare forskning. I den sista och 

avslutande rubriken för vi en avslutande diskussion där vi lyfter ut det vi anser 

väsentligast i vår resultatdiskussion.    

4.2.1 Avsaknad av konceptuell kunskap  

Av förtestet framkom det att de flesta eleverna redan innan lektionen hade den kunskap 

som behövdes för att nå lektionsmålet. Under intervjun uttryckte eleverna att de var 

säkra på förtestet, vilket är bra då eleverna enligt Lpo 94 skall ha en tillit till sin egen 

förmåga för att på så sätt vidare kunna utveckla sina kunskaper 

(Utbildningsdepartementet, 2006). Även de två eleverna som inte klarade förtestet 

uttryckte under intervjun att de ändå nästan kunde allt i förtestet. Vi kan koppla samman 

eleverna i vår studie till en undersökning som Skolverket (2002) har publicerat som 

påvisar att elever i skolår 4−5 har en stark tilltro till sig själva och anser att de klarar det 

mesta med bravur.  

 

Eftertestet klarade samtliga våra elever, men en fundering som vi har är vad för 

kunskaper som egentligen testades med hjälp av för- och eftertestet. Eftersom testerna 

var uppbyggda på uppgifter där eleverna skulle beräkna uppgifter med hjälp av 

algoritmer så anser vi att testerna endast testade elevernas procedurella kunskap och inte 

den konceptuella kunskapen. Om man har den procedurella kunskapen förstår man hur 

man gör och om man har den konceptuella kunskapen förstår man vad man gör (Hiebert 

i Pettersson, 2008).  

 

Det borde inte vara svårt att övergå till decimaltal om eleverna har en god förståelse för 

heltals räkning (Magne, 1967). Vi anser att en av våra elever hade en god förståelse för 

heltalsräkning då hon under intervjun påpekade att uträkningar med decimaltal är som 

uträkningar med heltal fast att man bara sätter dit ett decimaltecken. Till skillnad från 

Magne anser Hiebert (1986) att eleverna måste skaffa sig en förståelse för ett nytt 

talsystem och nya begrepp vid inlärning av decimaltal. Magne kom även fram till att 

elever har svårt att förstå nollans innebörd samt att hantera den. Två av våra elever såg 

vi hade svårigheter med nollans betydelse, då en elev hade svårt med detta i förtestet 

och den andra påpekade det under intervjun. 

 

Genom intervjuerna framkom det att eleverna ansåg att de hade lärt sig både 

decimalregeln och överslagsregeln och samtliga påvisade att de muntligt kunde förklara 

hur reglerna fungerade. Dessa regler är hjälpmedel till hur de skulle kunna lösa 

algoritmerna och enligt kursplanen inom matematik skall eleverna lära sig att använda 

modeller för att kunna lösa problem, vilket vi anser att eleverna fick lära sig i denna 

lektion (Skolverket, 2000). En misstanke som vi har är att även elevernas muntliga 

förklaringar om hur decimalregeln och överslagsregeln fungerade också var en 

procedurell kunskap. Då eleverna använde samma ordval och mer eller mindre samma 

ordföljd som läraren använde när hon förklarade hur reglerna fungerade. Andersson, L. 

(2005) påvisar att elever kan skriva, läsa och använda decimaltal vid olika operationer 

men att de saknar förståelse då de endast kan proceduren. Vi tror att om eleverna kan 

beskriva hur reglerna fungerar med egna ord så har de en djupare förståelse och större 

kunskap av vad de gör. Dock påvisade ingen av våra elever att de kunde förklara 

reglerna med egna ord och hälften av eleverna blandade även ihop additionsregler med 

multiplikationsregler vid algoritmer. Andra konceptuella brister som vi upptäckte hos de 

intervjuade eleverna var att hälften av eleverna sa halvor istället för delar i olika 
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sammanhang. Dessa brister tror vi att eleverna hade på grund utav att de saknade 

konceptuella kunskaper och endast hade procedurella kunskaper. Häften av eleverna 

visade dock att de hade förståelsen av att de skulle multiplicera helarna och delarna var 

för sig innan läraren hade sin genomgång. Eleverna förklarade att de vid 4,2 • 3, tog 4 • 

3 = 12 och 2 • 3 = 6 vilket tillsammans blir 12,6.  En fråga som vi ställer oss är om 

eleverna hade förståelsen för omvandlingar av tiondelarna när de blir tio eller mer då de 

måste omvandla delarna till en hel, detta påvisade dock ingen elev. 

 

I och med intervjuerna så upptäckte vi att en elev som både klarade av för- och eftertest 

inte hade någon förståelse för omvandling av längdenheter och hon förstod inte heller 

att 4,2 var samma som 4,20. Hiebert (1986) tar upp att elever har svårt med nollans 

betydelse i dessa sammanhang. Utifrån intervjun med denna elev såg vi att hon endast 

hade den procedurella kunskapen det vill säga en färdighetskunskap och saknade delar 

av den konceptuella kunskapen. Vi frågar oss om vilken förståelse hon egentligen hade 

för det hon gjorde när hon löste uppgifter som exempelvis de på testet. En annan 

fundering vi har är hur det kommer att gå för de elever som saknade den konceptuella 

kunskapen, när de kommer till högstadiet. Matematikundervisningen är känd för att bli 

mer och mer abstrakt. Vi tror att elever som saknar konceptuell kunskap inom relativt 

konkreta områden, som i detta fall, inte får någon stadig grund att stå på. Hur skall dessa 

elever kunna bygga vidare och få en konceptuell kunskap inom abstrakta områden? Vi 

tror att dessa elever kommer att uppleva matematiken svårare med åren vilket leder till 

att eleverna antagligen tappar intresset och motivationen för ämnet.  

 

Vissa forskare har kommit fram till att den konceptuella inlärningsprocessen påverkas 

negativt om den procedurella kunskapen kommer före (Pettersson, 1998). Vi tycker 

därför att det är viktigt att läraren lägger den största vikten vid den konceptuella 

kunskapen i sin undervisning, för att kunna ge eleverna en matematisk förståelse. Den 

observerade lektionen tog i största del upp procedurell kunskap och lade ingen vikt vid 

den konceptuella kunskapen, då lärarens mål var att eleverna skulle kunna multiplicera 

ett heltal med ett decimaltal med en eller flera decimaler. Vi kan dock inte urskilja om 

läraren var medveten om elevernas brister i de konceptuella kunskaperna som vi 

upptäckte i och med intervjuerna. Men vi tror oss veta att eleverna inte själva var 

medvetna om sina brister då de under intervjuerna uttryckte att de redan kunde.   

4.2.2 Elevernas syn på lektionsupplägg och lektionsinnehåll  

Fyra av de sex intervjuade eleverna klarade förtestet som gjordes innan lektionen. Det 

var nästan alla elever som ansåg att lektionen var för lätt, bestod av upprepningar och 

var för lång vilket ledde till att eleverna tappade koncentrationen under lektionen. För 

att elever skall finna motivation för ämnet matematik så är det viktigt att eleverna 

utmanas med uppgifter som ligger på en lagom nivå. Med en lagom nivå menas att 

uppgifterna kan lösas av eleverna med en rimlig möda. Mellan åren 1992 och 2003 hade 

antalet elever, som anser att matematiken i skolan är för lätt ökat, 2003 var det hela 60 

procent av eleverna som fann matematiken för lätt (Skolverket, 2002). Elever som anser 

att ämnet är för lätt tappar oftast intresset, då eleven inte utmanas (Skolverket, 2003). 

Precis som eleverna i vår studie så menar Skolverket (2002) att elever som finner 

matematiken i skolan för lätt eftersträvar svårare uppgifter, anser att lektionen består av 

för mycket upprepningar samt efterfrågar större variation i undervisningen. En av 

eleverna i vår studie uttryckte under intervjuerna att hon efterfrågade svårare uppgifter. 

Tre andra elever tror vi också eftersträvade svårare uppgifter, då de under intervjuerna 

uttryckte att de helst arbetar i boken då de får tänka själva. Två andra elever anser att 
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textuppgifter är det roligaste då det är mer utmanande. För att elever skall skapa ett 

intresse för matematiken är det viktigt att de får känna glädjen i att lösa och förstå 

problem. Vi tror de intervjuade eleverna känner glädje när de får lösa uppgifter själva i 

läroboken. För att elever skall känna en motivation till att lära är det viktigt att eleverna 

känner en drivkraft till att vilja lära matematik (Skolverket, 2002). Det är endast en elev 

som under intervjuerna uttryckte en sådan drivkraft då hon menade på att ämnet 

matematik är viktigt och att det är viktigt att göra bra ifrån sig. Elevernas drivkraft tror 

vi är väldigt viktig för deras lärande och enligt Skolverket (2005) är det endast hälften 

av eleverna som anser att matematiken i skolan är intressant och vill lära sig mer inom 

ämnet. I vår studie var det dock fem av de sex eleverna som anser att matematiken är 

intressant och vi tror att elevernas intresse kommer i och med lärarens agerande.    

 

Utbildningsdepartementet (2006) menar i Lpo 94 att eleverna skall stimuleras och 

tillägna sig ny kunskap, något eleverna ansåg att de inte gjorde under lektionen då den 

var för lätt och tog upp innehåll de redan hade gått igenom. Dock skall redan 

övervunnen kunskap knytas an med ny kunskap (Skolverket, 2003). Vi tror inte att 

eleverna hade gått igenom lektionsinnehållet tidigare utan att läraren hade tagit upp 

liknande innehåll tidigare. Almaböckerna som eleverna har som lärobok bygger hela 

tiden på kunskap eleverna redan har. Detta tror vi gjorde att eleverna trodde att de hade 

gått igenom detta tidigare, men i själva verket skilde sig innehållet åt en aning. I och 

med att de flesta eleverna redan innan lektionen uppnådde lektionsmålet hade det 

kanske som lärare varit bättre att lägga fokuset på den konceptuella kunskapen, vilket vi 

såg att eleverna hade brister i, för att utmana eleverna och på så sätt få dem engagerade. 

I och med att de flesta eleverna redan innan lektionen hade den procedurella kunskapen 

anser vi att det hade räckt att gå igenom detta i korthet för att sedan diskutera och arbeta 

med den konceptuella kunskapen, så eleverna får en förståelse för vad de gör. Som 

lärare skulle man till exempel kunna prata om de olika reglerna som finns vid 

uppställning av multiplikation och addition, för att på så sätt göra eleverna medvetna om 

varför vissa regler går att använda vid vissa räknesätt och inte vid andra. 

 

Utifrån litteraturen som vi tagit del av samt elevernas uttalanden under intervjuerna har 

vi fått en inblick i hur eleverna vill att undervisningen skall läggas upp. Lärarens 

agerande har en avgörande roll för elevernas lärande. Läraren skall kunna förklara, göra 

vardagsanknytningar, ha höga förväntningar på sina elever, ge dem stöd, kommunicera 

med eleverna, poängtera de mål som lektionen utgår ifrån, skapa engagemang samt 

lägga upp undervisningen utifrån elevernas förkunskaper (Skolverket, 2003). Av de 

egenskaperna som Skolverket tar upp som viktiga egenskaper hos en lärare enligt elever 

så anser vi att läraren förklarade på ett tydligt sätt, men som vissa elever till och med 

ansåg vara för noggrann. Hon gjorde vardagsanknytningar genom att sätta upp 

pappersremsorna på tavlan som hon berättade symboliserade tygbitar eller träbitar. Hon 

kommunicerade också med eleverna och utgick från elevernas tankar och svar och hon 

poängterade lektionsmålet tydligt för eleverna innan hon påbörjade sin genomgång. Vi 

anser dock att hon inte utgick ifrån elevernas tidigare kunskaper och lyckades därmed 

inte skapa ett engagemang hos eleverna. Det var endast en elev som ansåg att lektionen 

var på en lagom nivå och vi tror att den eleven ingår i den styrgrupp som Dahllöf (1999) 

presenterar. I styrgruppen finns de elever som läraren utgår från när hon skall gå vidare 

till ett nytt moment, när de eleverna förstår går undervisningen vidare. De andra fem 

eleverna befann sig antagligen ovanför styrgruppen i prestationskurvan, vilket gjorde att 

de ansåg att det var för lätt och för noggrann genomgång.  
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Matematikinnehållet skall göras begripligt och relevant (Skolverket, 2003). En klass 

kommer alltid att bestå av elever med varierande kunskaper och inlärningsförmågor, 

men en skicklig lärare kan minska klyftan mellan dessa elever genom att konkretisera 

innehållet menar Skolverket (2003). Genom att konkretisera tror vi att de elever som 

finner matematikämnet svårt lättare kan gå från det konkreta till det abstrakta och de 

eleverna som har lättare för ämnet känner antagligen inte konkretiseringen som en 

stoppkloss i undervisningen. Vid våra intervjuer fann vi att det fanns elever som ansåg 

det bra när läraren konkretiserar och dessa elever var både elever som innan lektionen 

nådde lektionsmålet men också elever som inte hade den kunskap som behövdes innan 

lektionen för att klara lektionsmålet. Två av eleverna uttryckte under intervjuerna att de 

tyckte att lärarens pappersremsor som sattes upp på tavlan var bra. I och med 

pappersremsorna konkretiserade läraren, men det vi kan se är att hon endast använde 

remsorna för att konkretisera den procedurella kunskapen med addition och 

multiplikation. Elevernas lärobok, Alma, konkretiserar relativt mycket och för att 

konkretisera decimaltalen och dess platsvärde så utgår Undvall m.fl. (1995) från 

meterlinjalen där meter är heltal, decimeter är tiondelar, centimeter är hundradelar och 

millimeter är tusendelar. Malmer (1990) anser att detta är ett bra redskap för att öka 

förståelsen för positionssystemet för eleverna. För att elever skall ha en god förståelse 

för decimaltal så måste eleverna ha en god förståelse för positionssystemet (Verschaffel 

och De Corte i Bischop mf.l., 1996). Vi kan inte veta om läraren hade visat detta för 

eleverna, men utifrån våra intervjuer så hade inte alla elever den konceptuella 

kunskapen som behövs och läraren hade därmed behövt gå igenom positionssystemet, 

enhetsomvandling och förklarat varför vissa regler används i olika sammanhang. För att 

skapa relevans med matematiken är det viktigt att eleverna ser en koppling mellan 

skolmatematiken och vardagen. De elever som ser den kopplingen finner oftast 

matematiken rolig (Skolverket, 2003). Under intervjuerna var det hälften av eleverna 

som gjorde vardagsanknytningar vid olika sammanhang. Almaböckerna har överlag 

med uppgifter i varje kapitel som är knutet till vardagen, där eleverna skall lösa problem 

som de skulle kunna stöta på i sin vardag.     

4.2.3 Avslutande diskussion 

För- och eftertestet testade endast procedurell kunskap. Lektionsmålet var av 

procedurell karaktär och eleverna hade den procedurella kunskapen som behövdes för 

att nå målet. Under intervjuerna framkom det att eleverna hade brister i sina 

konceptuella kunskaper, brister som i detta fall inte hindrar eleverna till att klara för- 

och eftertestet. Den konceptuella kunskapen lägger läraren, under lektionen, ingen vikt 

vid. Vi kan inte urskilja om läraren var medveten om elevernas brister i konceptuella 

kunskaper, dock tror vi oss veta att eleverna inte var medvetna om sina brister då de 

under intervjuerna uttryckte att de redan kunde. Under lektionen utgick läraren inte från 

elevernas förkunskaper, vilket ledde till att eleverna ansåg att lektionen var för lätt och 

tappade därmed engagemanget. Vi tror att läraren skulle kunna utmana sina elever 

genom att lägga störst vikt på den konceptuella kunskapen istället för den procedurella 

kunskapen.         

4.3 Förslag till vidare forskning 

För att få en större helhetsbild skulle det vara intressant att genomföra en liknande 

studie som vi har gjort, men inte enbart intervjua eleverna utan även läraren. Det skulle 
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vara intressant att ta reda på vad läraren tror att eleverna har för förkunskaper och hur 

läraren tror att eleverna upplevde lektionsupplägget. Det skulle också vara intressant att 

ta reda på vilket lärande som läraren tror att eleverna själva upplever att de lärt sig. Men 

framför allt skulle det vara intressant att ta reda på om läraren är medveten om 

eventuella brister i elevernas konceptuella kunskaper och vad läraren gör för att åtgärda 

dessa.  

 

Istället för att använda sig utav en kvalitativ tradition skulle det också vara intressant att 

utgå från en kvantitativ tradition för att få ett större perspektiv. Då skulle ett större antal 

elever, i jämförelse med vår studie, kunna genomföra en enkätundersökning för att på så 

sätt kunna dra mer generella slutsatser. Eleverna skulle då kunna genomföra ett förtest 

och ett eftertest, liknande de vi genomfört, samt direkt efter lektionen besvara en enkät. 

I enkäten skulle eleverna kunna få uttrycka vad de lärt sig under lektionen, deras 

uppfattningar av lektionsupplägget samt testa eleverna på olika konceptuella kunskaper 

för att se om de har några eventuella brister i sin förståelse.      
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

2009-09-24 

 

 

Till elever och vårdnadshavare i xxxxxx     

 

Mitt namn är Johanna Feltborn och jag gjorde min praktik, våren 2008 samt våren 2009, 

i xxxx klass. Jag är nu inne på min sista termin på lärarutbildningen vid högskolan i 

Skövde och jag skall, tillsammans med min studiekamrat Sanna Åberg, skriva ett 

examensarbete. Vi har valt att inrikta oss mot elevernas lärande och hur de upplever en 

lektion. Vår studie går ut på att vi skall filma en matematiklektion som xxxx håller i. Vi 

kommer sedan att välja ut sex stycken elever som vi kommer föra ett samtal med om 

lektionen. Det kommer gå till så att Sanna eller jag kommer att sitta tillsammans med en 

elev och titta på det som vi har spelat in under lektionen, eleven kommer att få delge 

sina uppfattningar och reflektioner kring innehållet i lektionen samt sitt eget lärande. 

Samtalen kommer att spelas in på ljudband för att vi lättare skall kunna föra ett samtal 

med eleven.  

 

Filmen och ljudinspelningen kommer endast Sanna och jag att ta del av och när vi 

avslutat vår kurs i januari 2010 kommer filmen och ljudbanden att förstöras. De elever 

som väljs ut till samtalen kommer att i vårt arbete benämnas som ”elev ett”, ”elev två”, 

etc. Kommun, skola och annat som skulle kunna kopplas ihop med eleverna får nya 

benämningar för att skydda elevernas anonymitet. Om någon elev inte skulle vilja eller 

inte får vara med på film kommer denna elev placeras utanför kameravinkeln och på sätt 

kommer han/hon inte komma med på filmen. Vi kommer självklart vara mycket 

uppmärksamma på de eleverna så de inte råkar komma med på filmen.  

 

Vi skickar med en talong som eleverna skall lämna tillbaka så fort som möjligt till xxxx. 

Talongen är utformad på ett sådant sätt att både eleven och vårdnadshavare måste ta 

ställning till medverkan, för att vi i god väg skall veta om eleven får och vill medverka.  

 

Sanna och jag skulle vara tacksamma för elevernas medverkan så att vi kan utveckla vår 

kommande roll som lärare och på bästa sätt bemöta våra kommande elever. 

 

Ring eller mejla gärna om ni har några funderingar! 

 

 

Med vändliga hälsningar   Johanna Feltborn    

 

   070xxxxxxx  

   plus06johfe@fc.his.se 



 

 

Tillstånd och samtycke ang. videofilmning i klassrummet under en lektion i matematik 

samt ljudinspelning vid ett samtal.  

 

 

Jag ger tillstånd till att mitt barn får filmas under lektionen samt ljudinspelas vid 

eventuellt samtal och eleven vill vara med på filmen och kan tänka sig att delta i  

        ett eventuellt samtal.   

 

Jag ger tillstånd till att mitt barn får filmas under en lektion men inte delta i 

eventuellt samtal och eleven vill vara med på filmen.  

 

Jag ger inte tillstånd till att mitt barn filmas eller deltar i eventuellt samtal. 

 

 

Elevens namn: _________________________________________________________ 

 

 

Elevens underskrift:_____________________________________________________ 

 

 

Målsmans underskrift:___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Förtest och eftertest 

 

Vet du hur man räknar dessa uppgifter? 

Försök – gör så gott du kan 
 

 

 

 

a)  5 · 4,3 

 

 

 

 

b) 8 · 2,6 

 

 

 

 

c) 2,65 · 6 

 

 

 

 

d) 3 · 1,323 

 

 



 

 

Bilaga 3 

 

Ritning över klassrummet och kamerornas 

placering 
 

 


