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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the ways in which teachers in grades 4-6 in a 

community teach math to reach all parts of the curriculum. The theoretical background 

describes what mathematics and mathematics teaching can be and it also describes what the 

research in the field says. What studies have been done and the results of it. To find answers 

to the purpose have a survey carried out. 

 

The survey was designed to explore the different methods and the work teachers’ use when 

they teach mathematics and how they connect teaching to the governing documents. Teachers' 

attitude to mathematics and their view on methodologies is also part of the investigation. The 

results of the survey can be generally summarized that the individual work, the textbook and 

skills training are the teaching methods and practices that dominate. The survey also shows 

that teachers have a positive attitude to mathematics and all teachers use the policy, when they 

plan their lessons. However, it appears that some teachers find it difficult to shape their 

teaching linked to the governing documents. It is also apparent that some teachers' attitudes to 

the subject are reflected in their choice of teaching methods and forms. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka på vilka olika sätt lärare undervisar i matematik för 

att nå kursplanens alla delar. I den teoretiska bakgrunden beskrivs vad matematik och 

matematikundervisning kan vara och det beskrivs även vad forskning inom området säger. 

Vilka studier har gjorts och vilka resultat visar de. För att finna svar på frågeställningarna har 

en enkätundersökning genomförts. 

 

Enkäten utformades för att undersöka vilka olika arbetsmetoder och arbetsformer lärarna 

använder då de undervisar i ämnet matematik och hur de kopplar undervisningen till 

styrdokumenten. Lärarnas attityd till matematik och deras syn på arbetsmetoder och 

arbetsformer är även en del av undersökningen. Resultatet av enkätundersökningen kan 

generellt sammanfattas att enskilt arbete, läroboken och färdighetsträning är de 

undervisningsformer och metoder som dominerar. Undersökningen visar även att lärarna har 

en positiv attityd till ämnet matematik och samtliga lärare använder sig av styrdokumenten då 

de planerar sin undervisning. Däremot framgår det att en del lärare har svårt att forma sin 

undervisning kopplat till styrdokumenten. Det framgår även att en del lärarens attityd till 

ämnet spelar in vid deras val av undervisningsmetoder och undervisningsformer. 
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1. Inledning 
Det finns mål uppsatta för vad en elev ska få med sig under sin skolgång. Men för att göra 

detta möjligt krävs det att eleven är motiverad och har lust till att vilja veta. Vid en 

variationsrik undervisning upprätthålls lusten, nyfikenheten och kreativiteten hos eleven 

(Skolverket, 2003). Eleven kan då lättare nå den kunskap som är syftet med undervisningen. 

En variationsrik undervisning kräver olika arbetsmetoder och arbetsformer och detta är skolan 

och lärarens ansvar. En vanlig uppfattning och som även stöds av forskning, är att enskilt 

arbete i läroboken är det som upptar den största tiden av matematiklektionerna i Sverige 

(Johansson, 2006; Kling Sackerud, 2009; Skolinspektionen, 2009; Skolverket, 2003; 2010). 

 

Den växande trenden av ”tyst räkning” i svensk skola är skadlig. För att de 

lärande skall få lust för och vilja att lära sig meningsfull matematik krävs att 

lärares kompetens och tiden för matematikundervisning utnyttjas bättre. Lärare 

måste ges möjligheter till och också själva sträva efter att aktivt leda och variera 

verksamheten i klassrummet (SOU 2004:97 s.15). 

 

Ett intresse för matematik och ett behov av ytterligare kunskap i de didaktiska frågorna ligger 

till grund för detta examensarbete. Att få ta del av lärares olika uppfattningar, hur de tänker 

och vad de har för attityd till ämnet matematik är av intresse då det avspeglar sig i de val de 

gör då de planerar sina lektioner. Det blir då intressant att undersöka på vilket sätt lärare 

menar att de arbetar för att nå styrdokumentens mål. Denna studie ska leda till eftertanke för 

läsaren och till en reflektion över vikten av ens attityder och tolkningar. Studien är även tänkt 

för lärarstuderande som en god grund tills den dag de ska planera sin undervisning. Både 

medvetet och omedvetet kommer denna studie leda till en viss formning av läsaren.  
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2. Litteraturgenomgång 

Här följer en behandling av relevant litteratur som berör mitt ämne och först beskrivs ämnet 

matematik och olika former av undervisning. Sedan beskrivs två saker som styr då lärare 

väljer undervisningsformer och det är styrdokumenten och lärares attityder. Slutligen 

framställs det hur matematikundervisningen ser ut. Litteraturgenomgången är kopplat till 

studiens syfte och ligger till grund för själva undersökningen.  

 

2.1 Vad är matematik? 
Matematik handlar om kvantitet och rum men även om symboler (Davis, Hersh & 

Marchisotto, 1995) och är en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och 

metodutveckling (NE, 1994) som behandlar logiska samband mellan storheter såsom tal, 

mängder, funktioner etc. (Svenska Akademins Ordbok, 2009). Matematik är studier av 

mönster menar matematiker om man frågar dem (Boaler, 2011) och en matematikers arbete 

handlar om att belysa de relationer som finns i former och i naturen (a.a.). Som en av våra 

äldsta vetenskaper har den en flertusenårig historia och den har tidigare varit inriktad på att 

utveckla färdigheter. Men idag handlar matematik mer om kommunikation, tillämpning och 

problemlösning (Skolverket, 2003). 

 

I en enklare form och i skolans värld är matematik aritmetik och geometri (Davis m.fl. 1995) 

och handlar generellt om att lösa givna problem (Grevholm, 2006). Eleven får ett 

matematikproblem av läraren och läraren får i regel problemet från läromedelsförfattaren. 

Alla vet att svaret redan är löst och eleven vet att det oftast finns enbart ett rätt svar (a.a.). 

Matematik är ett verktyg i samhället och i vardagen, därför är ämnet en viktig del i skolan 

(Skolverket, 2003). Matematisk kunskap ökar möjligheterna till att delta i samhällets 

beslutsprocesser (Lgr11) dvs. ger bättre förutsättningar att delta i ett demokratiskt samhälle. 

  

2.1.1 Vad är att kunna matematik? 

Enligt Niss och Hoigaard Jenssen (2002) kan en människas matematiska kompetens delas upp 

i åtta delkompetenser. Genom dessa tar man fasta på vad matematiskt arbete och kunnande 

kan vara och hur det kan beskrivas.
1
 De åtta kompetenserna delas in i två huvudgrupper. Den 

första handlar om känna igen, formulera och producera matematik och den andra handlar om 

att förstå, använda och växla mellan olika matematiska representationer. De åtta olika 

                                                           
1
 År 2000 startades ett projekt i Danmark som leddes av Professor Mogens Niss. Projektet hette KOM-projektet 

(Kompetencer Og Matematiklaerning).  Där beskrivs ett ramverk för hur man kan beskriva matematikkunskaper. 
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kompetenserna är tankegångskompetens, problemlösningskompetens, 

modelleringskompetens, resonemangskompetens, representationskompetens, symbol- och 

formalismkompetens, kommunikationskompetens och hjälpmedelskompetens. Varje 

kompetens är en självständig och avgränsad del i den totala kompetensen men alla 

kompetenser har beröringspunkter med varandra (Helenius, 2006). I kursplanen för matematik 

står det bland annat att undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper/kompetenser om matematikens användning i vardagen och inom olika 

ämnesområden (Lgr 11). Den ska ge eleven möten med matematiska mönster, former och 

samband. Eleven ska kunna formulera och lösa problem, använda sig av olika matematiska 

utrycksformer, begrepp och metoder. Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar 

förmågor/kompetenser som att kommunicera, reflektera, argumentera, tolka, formulera och 

analysera.  

 

Kunskaper/kompetenser kan komma i uttryck och användning genom en rad olika 

undervisningsformer. Det kan vara värt att nämna dem här då undersökning bland annat 

handlar om variationsrik undervisning. Diskutera, att ”prata matematik” i klassrummet och att 

ställa mycket frågor hjälper eleverna att utveckla sitt matematiska tänkande (Boaler, 2011). 

Enskilt och individuellt arbete är av stor vikt men likväl arbete i olika gruppkonstellationer. 

Att arbeta två och två ger eleven ett ytterligare sätt att se på ett problem där eleverna kan dela 

med sig av sina strategier. Vardagsmatematik och ämnesövergripande tankesätt är ledstjärnor 

i undervisningen (Skolverket, 2012a). Mattegåtor, roliga övningar, spel, ramsor, och 

problemlösningar av olika slag leder till kreativitet, lust och nyfikenhet. Konkreta material 

visar vad man menar och leder till en fördjupad förståelse. Kunskapsprocessen utgår från det 

konkreta till det abstrakta, dvs. begrepp före symboler (Johansson, 2006; Malmer, 2002). IKT 

(informations- och kommunikationsteknik) är en framgångsrik metod då man till exempel 

arbetar med geometri (Skolverket 2012a). Laborationer och matematikverkstäder där man får 

mäta, väga, bygga och pröva sig fram beskrivs som framgångsrika hjälpmedel (Skolverket, 

2012a). Alla laborationer bör ingå i ett meningsfullt och ett väl genomtänkt sammanhang 

(Malmer, 2002; Boaler, 2011). Utomhuspedagogik där man får in kroppsrörelse, frisk luft och 

en upplevelse kring matematiken är en också en form som gynnar eleven på flera olika sätt 

(Szczepanski, 2008). Temaarbeten och olika projekt inom ämnet eller inom flera ämnen som 

sträcker sig över en längre period leder till engagemang (Skolverket, 2012a). En del elever 

vill bygga, känna, se och arbeta med matematiken för att få en förståelse (a.a.). Andra behöver 

den formella statiska formen där eleven har en regel och kunskapen och att de sedan enskilt 
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arbetar med uppgifter. Läroboken är ett verktyg men läraren måste vara medveten om dess 

tillgångar och begränsningar (Johansson, 2006). 

 

2.2 Vad styr de olika undervisningsformerna? 
Då en lärare väljer undervisningsform finns det flera aspekter som spelar in. Två av dem är 

användandet av styrdokumenten och lärarens egen attityd till ämnet (SOU 2004:97).  

 

2.2.1 Styrdokumenten. 

Styrdokumenten påverkar undervisningens form och innehåll (Skolinspektionen, 2009). Det I 

de övergripande målen i Lgr11 då det gäller kunskaper står det bland annat att skolan ska 

ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola ska kunna vardagsmatematik men 

även matematik som kan leda till fortsatta studier. Eleven ska kunna lösa problem, omsätta 

idéer till handling och få chans att vara kreativa. Eleven ska kunna arbeta självständigt men 

även tillsammans med andra elever på ett utforskande sätt. Läraren ska ta hänsyn till varje 

enskild elevs behov, förutsättningar, tänkande och erfarenheter. Eleven ska få möjlighet att 

använda sig av olika uttrycksmedel och få möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Eleven 

ska få möjlighet till att utvecklas efter sina egna förutsättningar men även ha möjlighet till att 

utveckla hela sin förmåga. Läraren ska se till att kunskapen är meningsfull och att 

kunskapsutvecklingen går framåt. I de övergripande målen i Lgr11 då det gäller elevernas 

ansvar och inflytande stå det bland annat att läraren ska se till att eleven får pröva olika 

arbetssätt och arbetsformer. Läraren ska även svara för att eleven får inflytande då det gäller 

arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. 

 

2.2.2 Lärares attityder 

Styrdokumenten styr matematikundervisningen men även lärares attityd till ämnen påverkar 

undervisningen (Pehkonen, 2001). I Skolverkets senaste attitydundersökning (Skolverket, 

2007) framkommer det att den positiva trenden kvarstår då det gäller trivsel i den svenska 

skolan hos både elever och lärare. I forskning om uppfattningen om matematik (beliefs) har 

det klarlagts att både bland elever och lärare uppfattas matematiken som en samling regler 

som ska läras in utantill (Grevholm, 2006). En optimal matematikundervisning kräver från 

läraren innehållskunskap, pedagogisk innehållskunskap, en väl utvecklad syn på matematik 

och flexibilitet (Pehkonen, 2001).  Pehkonen påpekar även att en lärares uppfattning om 

matematik förs över till eleverna och har en betydande roll för eleverna och deras 
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uppfattningar.  Skolan och dess lärare bör ge elever en positiv uppfattning om hela 

matematikens värld och de ska sträva mot att ta bort rädslor och olust och istället ersätta dem 

med entusiasm och intresse (Boaler, 2011). Det framkommer även att lärare och elever bör få 

en mångsidig bild av matematiken (Grevholm, 2006). Eftersom en ensidig undervisning 

inriktad på räkning på grundnivå leder till problem för eleven. Grevholm (2006) betonar att 

det är bättre att arbeta inom ett begränsat område och göra det meningsfullt istället för att 

hasta igenom stora mängder.  

 

2.3 Hur ser matematikundervisningen ut? 
Först följer en redovisning för hur det kan se ut på svenska skolor. Utgångspunkten är 

forskningsresultat, undersökningar och rapporter från Skolverket, Skolinspektionen och 

TIMSS 2007
2
. Sedan redovisas ett exempel på två skilda undervisningsformer från ett projekt 

i England och dess resultat.  

 

2.3.1 Läroboksstyrd undervisning 

Forskning pekar på att individuellt arbete i läroboken är den vanligaste arbetsformen i svensk 

matematikundervisning (Boaler, 2011; Johansson, 2006; Grevholm 2006). Johansson (2006) 

påpekar även att läroboken inte alltid motsvarar läroplansmålen och att användandet av 

läroboken leder till onödiga begränsningar för läraren. I en rapport från TIMSS 2007 ingår 

bland annat svenska elever från årskurs 4. I rapporten framgår det att 60 % av eleverna i 

OECD/EU – länderna har läroboken som utgångspunkt för lektionerna i åk 4. I Sverige har 

nästan alla elever i åk 4 (93 %) läroboken som utgångspunkt för matematiklektionerna.  

 

2.3.2 Elever tappar lusten 

Under åren 2001-2002 genomförde Skolverket (2003) en nationell kvalitetsgranskning som 

handlar om hur lusten att lära väcks och hålls vid liv. Granskningen har koncentrerats till 

ämnet matematik och det konstaterades bland annat att många elever tappar intresset för 

matematik i årskurs 4-5. Sammanfattningsvist kan man läsa att utbildningens kvalité kan 

förbättras genom en mer varierad undervisning, större utrymme för kreativitet, fantasi och 

nyfikenhet och större inslag av laborativa metoder.  Det framgår även att det krävs en 

minskning av lärobokens dominans i undervisningen till förmån för olika läromedel och 

undervisningsmateriel för att nå de nationella målen (Skolverket, 2003). Denna 

                                                           
2
 TIMSS 2007: Trends in International Mathematics and Science Study 
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kvalitetsgranskning stärks av en ny forskning (Skolverket, 2012b) där man särskilt pekar på 

vikten av tidig och återkommande varierad undervisning. 

 

2.3.3 Eleverna arbetar enskilt 

Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning (Skolinspektionen, 2009) där syftet var 

att ta reda på om undervisningen i matematik bedrevs av behöriga lärare samt om deras 

undervisning utgick från läroplanen och de mål som anges i kursplanen. Denna granskning är 

det senaste som har gjorts av Skolinspektionen och som berör grundskolan i ämnet 

matematik. Det som har framkommit av granskningen och som berör min studie är att 

lärarnas undervisning är inte tillräckligt varierad och anpassad för att möta olika elevers 

behov och förutsättningar. Det framkommer även att enskilt arbete dominerar under 

lektionerna (a.a.). Detta styrks av Kling Sackerud (2009) som betonar i sin forskning att de 

arbetssätt och arbetsformer som visar sig vara vanligast förekommande är individuellt arbete i 

matematikboken. Kling Sackerud (a.a.) påpekar att det har skett en förändring i dagens skola 

där man tidigare var fokuserad på kollektiva upplevelser men att man idag arbetar mer 

individuellt. 

 

2.3.4 Undervisningens betydelse för elevens lärande. 

För att ge exempel på forskning som visar det min studie handlar om ska jag härmed redogöra 

för ett forskningsprojekt som bedrevs i England under tre år mellan 1995-1997 där man 

ifrågasatte traditionell undervisning (Boaler, 1997). Fokus för studien var två brittiska skolor 

där eleverna mötte två helt olika former av undervisning. Den ena skolan hade en traditionell 

undervisning, en sådan som dominerar de engelska klassrummen. Där startade varje lektion 

med lärarledd genomgång i helklass för att avslutas med enskilt arbete i läroboken. Den andra 

skolans elever arbetade med matematiklektioner i projektform med öppna frågeställningar. 

Det förekom lite helklassundervisning och mycket lite användning av läroböcker. Under de 

tre åren som undersökningen pågick följde matematikforskaren Jo Boaler eleverna och lärarna 

i deras helt olika undervisningssituationer. Skillnaderna som uppkom mellan skolorna var att 

de elever som hade arbetat i projektform fick bättre betyg på den avslutande nationella 

examinationen. Detta berodde inte på att eleverna vid den projektbaserade skolan kunde mer 

matematik, utan de hade i stället utvecklat en annan form av kunskap. Här menar Boaler att de 

hade utvecklat en form av kunskap som var mer användbar i verkliga livet. De elever som 

hade klassrumsmatematik hade inte fått den djupa matematiska förståelsen och hade svårt att 
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tillämpa sina kunskaper i verkliga situationer. I och med denna forskning framkommer det 

som skolans värld känner så väl till; att sättet att undervisa i matematik har betydelse för vad 

eleverna lär sig (Emanuelsson, 1998; 2001). 

 

2.3.5. Sammanfattning av litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången visas en rad olika undervisningsformer som kan användas för att göra 

en varierad undervisning. Det beskrivs bland annat om problemlösning, grupparbete, 

matematiklaborationer, vardagsmatematik, matematikspel, IKT och utomhuspedagogik. Detta 

för att bara nämna några arbetsformer och metoder. Det betonas vikten av att eleven får 

möjlighet att utveckla olika kompetenser i skolan. Det förklaras om åtta delkompetenser som 

är ett mått på vad matematiskt arbete och kunnande kan vara. I litteraturgenomgången 

beskrivs det att styrdokumenten påverkar undervisningens form och innehåll och det 

framställs att lärares attityd spelar in då läraren ska välja undervisningsform. Det redogörs om 

vikten av att läraren har en positiv uppfattning om matematiken och att detta speglar av sig till 

eleverna. I den senare delen av litteraturgenomgången redovisas hur 

matematikundervisningen ser ut i svenska skolor. Det framläggs rapporter, granskningar och 

forskningsresultat som bland annat visar att läroboken och enskilt arbete är de arbetsformer 

som dominerar i svenska skolor. Forskningen visar även på att många elever som går i årskurs 

4-5 tappar intresset för matematik. Avslutningsvist redovisas två olika undervisningsformer 

som är från England och som får två skilda resultat. Den första skolan har en traditionell 

formell form och den andra är en skola där man använder öppna frågeställningar, mycket 

grupparbete och lite användning av läroböcker. Resultaten från de bägge skolorna skiljer sig 

åt, där den senare skolans elever fick bättre betyg. 
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att undersöka på vilka olika sätt lärare säger att de undervisar i 

matematik för att uppnå styrdokumentens mål. Syftet var även att bidra till en djupare 

förståelse kring hur lärarna använder styrdokumenten och även hur deras attityd till ämnet 

matematik påverkar deras val av undervisning.   

 

För att få svar på syftet har jag valt att utgå från följande frågeställningar.  

 

 Hur ser sambandet ut mellan lärares attityd till ämnet matematik och på 

undervisningens former? 

 Hur ser sambandet ut mellan användning av styrdokumenten och undervisningens 

former?  
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4. Metod 

Här beskrivs den metod som har använts vid undersökningen. I stycket redovisas 

ställningstaganden och tillvägagångssätt. 

 

4.1 Val av metod 
En kvantitativ undersökningsmetod i enkätform är vald. Det innebär att det har gjorts en 

analys av en rad aspekter på det som undersökningen avser att mäta i numerisk form. (Patel & 

Davidson, 2011) Jag har undersökt hur många, hur ofta och hur vanligt det förekommer, till 

exempel förekomsten av grupparbeten och problemlösning i undervisningen. Metoden har 

valts för att kunna samla in information effektivt och för att bearbeta data på ett övergripande 

plan. 

 

4.2 Urval      
Urvalet är icke slumpmässigt och respondenterna för undersökningen är 24 lärare. Dessa 

lärare arbetar på fem olika skolor i en kommun. Skolorna är kommunala landsbygdsskolor 

med cirka 100-150 elever i var skola. Rapporter från Skolverket (2003) pekar på att elever i 

årskurs 4-6 är just de som lättast tappar lusten, kreativiteten och motivationen vid 

matematiklektioner. Ett kriterium vid mitt val av respondenter var därför att de undervisar i 

årskurs 4-6. En anledning till mitt val är de förändrade kraven och införandet av betyg för 

årskurs 6 i och med Lgr11.  

 

4.3 Etiska ställningstaganden 
För att förhålla sig etiskt korrekt gentemot respondenterna (Patel & Davidson, 2011) har 

undersökningen varit frivillig och konfidentiell. Medgivande från ansvarig rektor har 

inhämtats och syftet med studien har klargjorts till både rektorer och deltagande lärare. Jag 

och min handledare är de enda som har haft möjlighet att härleda en enkät till ett namn då 

enkäterna är kodade.  

 

4.4 Enkät 
I samarbete med handledare har det utformats ett missiv som har skickats med e-post till 

skolornas rektorer (se bilaga 1). Detta för att få ett godkännande för min undersökning. Det 

har även tillsammans med min handledare utformat ett missiv och en enkät som per post 

skickats till de 24 respondenterna (se bilaga 2). Enkäten utformades i samråd med handledare. 
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Detta arbete var tidskrävande och krävde flera omarbetningar. I missiven framkommer syftet 

med studien och en motivation till att delta i undersökningen. Enkäten är på tre sidor och 

utformad på två olika sätt. Den ena delen, som har sex frågor, har ett antal fasta 

svarsalternativ i kolumnform och respondenten har dessutom möjlighet att själv lägga till 

områden som de svarar på. Den andra delen, som har två frågor, svarar respondenten hur den 

värderar vissa saker med en 5-gradig skala. Det är även fyra bakrundsfrågor i enkäten som 

berör skolans namn, klasstorlek, antal undervisningsår och antal matematiklektioner i veckan. 

Enkätfrågorna har utformats i enlighet med undersökningens syfte och frågeställning och 

hänsyn har även lagts vid design, ordval och layout för att undvika ledande frågor. För att 

göra det enkelt för respondenterna och för att erhålla så många svar som möjligt 

medskickades ett frankerat svarskuvert. Enkäten och missivet till respondenterna skickades 

den 17/9-12 och deadline för deras svar sattes till den 26/9-12. Missivet till rektorerna 

skickade ut två veckor före utskicken till lärarna. Godkännande från rektorerna har inkommit 

via e-post. En rektor har även frågat efter enkäten, vilken jag har sänt till honom. Då endast 

ett fåtal svar (8 stycken) kom in valde jag att skicka ut en påminnelse till de som inte hade 

svarat. Denna gång skickades missivet och enkäten via e-post. Påminnelsen resulterade i att 

fler enkätsvar kom in och underlaget började ta form. Sammanlagt kom 19 svar in. Nästa steg 

var att bearbeta och analysera den insamlade empirin.  

 

4.5 Datainsamling  
Vid bearbetning av empirin var första steget att skriva ut de svar som inkommit via e-post. Då 

alla enkäter fanns tillhanda i pappersform var det dags att bekanta sig och få ett helhetsintryck 

av enkätsvaren. 19 svar kom in och det blev då ett bortfall på 5 stycken. Alla svar samlades 

ihop, och antal svarsalternativ summerades manuellt i sifferform. En överblick av 

respondenternas svar resulterade i olika grupperingar och vissa mönster trädde fram.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 
För att uppnå en god reliabilitet, vilket betyder att undersökningen är trovärdig och att man 

kan lita på det man undersöker, bör man vända sig till avsedd målgrupp (Patel & Davidsson, 

2011). I denna studie var målgruppen utvald (lärare i åk 4-6) och gruppen anses som liten 

men dess kvalité anses god (deras kompetens) vilket höjer reliabiliteten. Enkäten är enkelt 

utformad och lätt att förstå vilket höjer reliabiliteten. Det man bör beakta är att ingen 

pilotundersökning är gjord och detta kan påverka reliabiliteten och validiteten. 
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5. Resultat 
Här redovisas det resultat från analysen av det insamlade underlaget. Enkätsvaren kommer att 

redovisas relativt kortfattat tillsammans med kommentarer. Först synliggörs de 

bakgrundsfaktorer som framkommit i svaren och sedan redovisas lärarnas attityd till ämnet 

matematik och vad de anser vad matematik är för något. Därpå redovisas de arbetsmetoder 

och arbetsformer som framkommit ur lärarnas enkätsvar och sedan följer en redogörelse om 

hur lärarna utgår från styrdokumenten. Som ett tillägg synliggörs även de punkter som 

respondenterna själva skrivit till på enkäten. Resultatdelen avslutas med en sammanfattning.  

 

5.1 Enkätsvaren 
Totalt har 24 lärare som arbetar i årskurserna 4-6 och som undervisar i matematik tillfrågats. 

Av dessa har 19 besvarat enkäten. Tre lärare har meddelat att de inte vill delta i 

undersökningen. Därav är det bortfall på fem lärare och undersökningen har en svarsprocent 

på 79 %.  

 

5.1.1 Bakgrundsfaktorer 

Enkäten innehåller tre bakgrundsfrågor som berör klasstorlek, hur länge läraren har undervisat 

i matematik och antal lektioner läraren undervisar i per vecka. Nästan 80 % av respondenterna 

är kvinnor, då det är fyra män och 15 kvinnor som är med i undersökningen. I genomsnitt är 

det 20 elever i varje klass på de fem skolorna. Som flest elever i en klass är det 27 och den 

minsta klassen har 17 elever.  Sammanlagt är det 21 klasser. I stort sett är det klassläraren 

som själv har matematikundervisningen i klassen, förutom i två klasser där lärarna har 

matematik i årsklasserna 4,5 och 6. Dessa lärare har då betydligt fler lektioner i veckan (10 

lektioner i veckan) än de resterande lärarna i undersökningen. Antal matematiklektioner i 

veckan för de 17 lärare som enbart har sin klass i matematikundervisning har ett genomsnitt 

på 3,8 lektioner i veckan. I undersökningen är arbetslivserfarenheten från 

matematikundervisning genomsnitt 17 år och medianen 12 år. Det är ingen direkt 

nyutexaminerad lärare i undersökningen, utan den som har arbetat kortast tid har arbetat i tre 

år och den som har arbetat längst har arbetat i 38 år. 

 

5.1.2  Hur lärarna ser på matematik.                                                                                                              

Då lärarna får värdera tre påståenden som handlar om hur de ser på matematik framgår det i 

stort sett att alla anser att det är mycket viktigt. 17 lärare av 19 anser att matematik är ett 

mycket viktigt ämne i skolan. Alla 19 lärare anser mycket viktigt att matematik är bra att 
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kunna i vardagen och 18 lärare anser mycket viktigt att matematik är bra att kunna för 

framtida studier. Det finns ingen lärare som tycker att ämnet är oviktigt eller inte alls viktigt.  

 

5.1.3  Vad lärarna anser att matematik är. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I diagrammet redovisas lärarnas uppfattning om vad de anser att matematik är för något. 

Lärarna får värdera fem påståenden (P1-P5) i en 5-gradig skala mellan stämmer helt och 

hållet och stämmer inte alls. I sammanställningen nedan ges en bild över lärarnas syn på 

matematik. Varför de tycker att eleverna ska lära sig matematik i skolan och själva nyttan av 

ämnet. Efter diagrammet kommer en förklaring och i slutsatsen presenteras en analys av 

resultatet. 
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Figur 1. Vad undersökningsgruppen anser om att:  

 

P1: Matematik är ett antal regler som man måste lära sig. 

P2: Matematik är ett ämne som bara vissa kan förstå.  

P3: Matematik är ett ämne som man har nytta av hela livet.  

P4: Matematik är ett ämne som gör mig bättre på att resonera och lösa problem.  

P5: Matematik är ett kreativt ämne där man använder sin fantasi.   

Antal deltagare = 19 stycken.  
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P1: Matematik är ett antal regler som man måste lära sig.                                              

Den största andelen är de lärare som ställer sig på 3 på skalan (ljusgrön stapel) vid 

värderingen till att matematik är ett antal regler som man måste lära sig. De resterande har 

fördelat sig ungefär lika vid de olika värderingarna. Detta påstående är det påståendet som 

delar lärarnas åsikter mest.  

 

P2: Matematik är ett ämne som bara vissa kan förstå.                                                       

En lärare anser att det stämmer helt och hållet att matematik är ett ämne som bara vissa kan 

förstå. 16 lärare anser att det stämmer inte alls och en lärare ställer sig på 4 på skalan (lila 

stapel). Avvikelsen där en lärare anser att matematik är ett ämne som bara vissa kan förstå är 

helt omvänd mot vad majoriteten anser.   

 

P3: Matematik är ett ämne som man har nytta av hela livet.                                           

Alla tillfrågade lärare anser att det stämmer helt och hållet att matematik är ett ämne som man 

har nytta av hela livet.   

 

P4: Matematik är ett ämne som gör mig bättre på att resonera och lösa problem.          

16 lärare anser att det stämmer helt och hållet att matematik är ett ämne som gör mig bättre på 

att resonera och lösa problem. Två lärare ställer sig på 2 på skalan (röd stapel) dvs. de 

värderar detta påstående närmast stämmer helt och hållet  och en lärare ställer sig på 4 på 

skalan (lila stapel) dvs. närmast stämmer inte alls. Den lila stapeln är den som skiljer sig mest 

från de andra.  

 

P5: Matematik är ett kreativt ämne där man använder sin fantasi.                                     

I stort sett är alla lärarna positiva till påståendet där nästan hälften anser att det stämmer helt 

och hållet att matematik är ett kreativt ämne där man får använda sin fantasi. De resterande 

ställer sig på 2 eller 3 på skalan (röd och grön stapel). 
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5.1.4 Lärarnas val av arbetsmetoder och former 

Nedan redovisas (i form av fyra diagram) de val av arbetsmetoder och arbetsformer som de 19 

lärarna använder då de undervisar i matematik. Efter diagrammet kommer en förklaring och i 

slutsatsen presenteras en analys av resultatet. 

 

Användandet av följande läromedel i undervisningen 

 

 

 
 
 

            

 

I diagrammet kan det bland annat utläsas att läroboken används flera gånger i veckan av 

nästan alla lärare (90 %) medan de övriga lektionsuppläggen (dator, miniräknare och 

laborativt material) enbart används av ett fåtal lärare flera gånger i veckan.  Datorn används 

enbart av 10 % av lärarna flera gånger i veckan men även använder 10 % av lärarna datorn 

enbart någon gång per läsår. Det är 5 % av lärarna som använder sig av laborativt material 

varje dag och 10 % av lärarna använder det någon gång per läsår. Nästan hälften av lärarna 

använder sig av laborativt material någon gång per månad. 30 % av lärarna använder 

laborativt material enstaka gång i veckan. 
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Figur 2: Undersökningsgruppens användande av lärobok, dator, miniräknare och laborativt material i undervisningen. 

5 % = en lärare.  
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Frekvensen av följande lektionsupplägg 

 

 

 
 

 
 

Enskilt arbete flera gånger i veckan dominerar som lektionsupplägg (85 %). Likväl används 

helklass flera gånger i veckan av de flesta lärare (70 %). Hälften av lärarna använder 

pararbete flera gånger i veckan och enbart 15 % av lärarna använder grupparbete flera gånger 

i veckan. Det är 5 % som använder pararbete någon gång per månad. Det är 10 % av lärarna 

som enbart använder sig av grupparbete någon gång per läsår. Åldersblandade 

lektionsupplägg används så gott som inte alls.  
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Figur 3: Undersökningsgruppens val av enskilt arbete, par, grupp, helklass och åldersblandat som lektionsupplägg. 

5 % = en lärare. 
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Matematikundervisningens form 
 

 
             
 
 
 
 

 

Färdighetsträning används flera gånger i veckan av 90 % av lärarna och enbart 5 % använder 

sig av det enstaka gång i veckan. Muntlig undervisningsform används av 65 % av lärarna flera 

gånger i veckan och 30 % av lärarna använder det varje dag. 15 % av lärarna använder sig av 

skriftlig undervisningsform enstaka gång i veckan. Samarbete med andra elever använder 

ungefär hälften av lärarna som undervisningsform flera gånger i veckan och nästan hälften 

använder det enstaka gång i veckan. Men det är 5 % som enbart använder samarbete med 

andra elever någon gång per månad. Detta är en markant skillnad. Samtal i helklass används 

av 80 % av lärarna flera gånger i veckan men likväl där så sker det enbart någon gång per 

månad av 5 % av lärarna. Annars används ämnesövergripande teman av 60 % av lärarna 

någon gång per månad och 25 % någon gång per läsår. Men det är även 5 % av lärarna som 

använder ämnesövergripande teman enstaka gång i veckan. 20 % av lärarna använder 

utomhuspedagogik någon gång per månad och resterande 80 % använder det någon gång per 

läsår. Problemlösning används av 35 % av lärarna flera gånger i veckan, nästan hälften av 

lärarna använder det enstaka gång i veckan och 15 % använder det någon gång i månaden.  

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
Inte alls

Någon gång per läsår

Någon gång per månad

Enstaka gång i veckan

Flera gånger i veckan

Varje dag

Figur 4: Undersökningsgruppens tillämpning av undervisningsform: Färdighetsträning, muntligt, 

skriftligt, samarbete med andra elever, samtal i helklass, ämnesövergripande teman, utomhusaktiviteter, 

och problemlösning. 5 % = en lärare. 
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Examination av eleverna 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

75 % av lärarna ger eleverna läxor enstaka gång i veckan. 5 % av lärarna ger inga läxor alls, 

Förtest och eftertest domineras av någon gång per månad (85 %). Nästan inga lärare (85 %) 

konstruerar några prov tillsammans med kollegorna på skolan och 30 % av lärarna 

konstruerar inga egna prov. Men det är 70 % av lärarna som konstruerar egna prov någon 

gång per månad eller någon gång per läsår. De lärare som inte har några Nationella prov (15 

%) är de lärare som har årsklass 4. Mer än hälften av lärarna examinerar inte eleverna genom 

att de får tillverka egna böcker, modeller eller planscher. De resterande lärarna gör det någon 

gång per läsår.  
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Figur 5: Undersökningsgruppens val av examinationsform: läxor, förtest och eftertest, 

egenkonstruerade prov, prov konstruerade tillsammans på skolan, nationella prov och tillverkning av 

t.ex. böcker, planscher och modeller. 5 % = en lärare. 
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5.1.5 Användandet av styrdokument 

De styrdokument som lärarna använder är Lgr11 och LPP (Lokal Pedagogisk Planering). 

Samtliga 19 lärare använder sig av Lgr11 och 7 lärare utav dessa använder sig även av LPP. 

Nedan redovisas hur lärarna använder sig av styrdokumenten då de planerar sin undervisning. 

Efter diagrammet kommer en förklaring och i slutsatsen presenteras en analys av resultatet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

70 % av lärarna utgår alltid från styrdokumenten då de planerar sin undervisning, 25 % gör 

detta ofta och 5 % gör det ibland. Drygt 40 % av lärarna utgår alltid från kursplanen inför ett 

arbetsområde, knappt 50 % gör detta ofta och 10 % gör det sällan. 80 % av lärarna utgår ofta 

från läromedlet då de ska täcka in läroplanens mål, 10 % gör detta alltid och 10 % gör det 

ibland. Då det handlar om att gemensamt titta på styrdokumenten i arbetslaget då de planerar 

så varierar detta. 20 % gör det alltid, 15 % gör det ofta, 30 % gör det ibland, 15 % gör det 

sällan och 15 % gör det aldrig.  
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Figur 6: Undersökningsgruppens användande av styrdokumenten: 

 

 1: Jag utgår från styrdokumenten då jag gör min årsplanering 

2: Inför varje arbetsområde utgår jag från kursplanen 

3: Jag utgår från läromedlet för att täcka in läroplanens mål 

4: I arbetslaget tittar vi tillsammans på styrdokumenten då vi planerar. 

5 % = en lärare.  
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5.1.6  Tillägg på enkäten 

Då respondenterna fyllde i enkäten fanns det plats för dem att själva lägga till läromedel, 

lektionsupplägg, undervisningsform, examinationsform och styrdokument som de tyckte 

saknades. Under frågan som berör läromedel (se fråga 1 i enkäten) tillade några lärare att de 

även använder tärningsspel, kortlek och pussel enstaka gång i veckan och en lärare skrev att 

Ipad användes någon gång per månad. Under frågan som berör examination (se fråga 2 i 

enkäten) skrev två lärare att de använde sig av Diamant (bedömningsstöd i matematik) som en 

form av examination någon gång per månad.  

 

5.1.7 Sammanfattning av resultaten. 

Enligt de två första delarna av resultaten framkommer det att lärarna anser att det är viktigt 

med ämnet matematik i skolan, i vardagen och för framtida studier och de har en positiv 

attityd till ämnet matematik då det handlar om själva nyttan av ämnet. De läromedel som 

lärarna använder sig mest av i veckan är läroboken och det lektionsupplägg som förekommer 

flest gånger i veckan är enskilt arbete. Den examinationsform som förekommer mest är läxor 

och de former som förekommer minst är egenkonstruerade prov och tillverkning av till 

exempel böcker och modeller. Den undervisningsform som är mest förekommande är 

färdighetsträning.  
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6. Slutsats  
Efter bearbetning av uppsatsens litteraturgenomgång och resultat kan jag här dra vissa 

slutsatser. Min första slutsats är att färdighetsträning, läroboken och enskilt arbete dominerar. 

Men det framkommer även att inslag av samtal, samarbete i par och grupper, 

ämnesövergripande teman, utomhuspedagogik, problemlösning, IKT och laborativt material 

används i viss utsträckning. Min andra slutsats är att lärarna verkar förstå samhällsnyttan med 

ämnet matematik men den förståelsen verkar inte få fullt genomslag då de ska välja 

undervisningsform. Jag kan av vissa svar utläsa att attityden till ämnet, dvs. hur de förstår 

själva ämnet matematik och hur de förstår vad det innebär att kunna matematik, spelar in och 

har samband med de val av undervisningsform som lärarna gör. Min tredje och sista slutsats 

är att alla lärare använder sig av läroplanen och kursplanen då de planerar sin undervisning 

och några (7 stycken) använder sig av LPP. Trots detta syns det inte hos alla lärare då de 

väljer undervisningsform och metod. Min undersökning tyder på att lärarnas tolkning av 

styrdokumenten påverkas av deras attityd till ämnet matematik då de ska göra sina val av 

arbetsmetoder och former. 

 

Dessa tre slutsatser, det vill säg att färdighetsträning, läroboken och enskilt arbete dominerar, 

att lärarnas gynnsamma attityd inte speglar av sig tillräckligt då de ska variera sin 

undervisning och att lärarnas tolkning av styrdokumenten påverkar deras val av 

undervisningsform och metod, vill jag anse inte skapar lust, nyfikenhet eller kreativitet hos 

eleverna.     
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7. Diskussion 
Syftet med min studie har varit att undersöka på vilka olika sätt lärare säger att de undervisar i 

matematik för att uppnå styrdokumentens mål. Syftet har även varit att få en djupare 

förståelse kring hur lärarna använder styrdokumenten och även hur deras syn på matematiken 

påverkar deras val av undervisning. Genom min enkätundersökning har jag fått in tillräckligt 

med svar för att kunna skapa mig en bild av hur det ser ut.  

 

7.1  Resultatdiskussion 
För att få eleven att förstå räcker inte alltid orden till. Ämnet matematik är ett abstrakt ämne 

och det krävs olika former av undervisning för att få det begripligt för alla. Man behöver olika 

kompetenser. Vid undervisning i matematik så kopplar ofta läraren ihop ämnet med 

vardagsnära situationer. Då får eleverna se det konkreta med matematiken i sin omgivning. 

Här blir det då naturligt att diskutera och reflektera vilket leder till bättre förståelse. Flertalet 

skolor arbetar mycket med konkreta material och kan i och med det lyfta fram elevens 

tankestrategier. Det förenklar även då läraren vill individanpassa undervisningen. Att arbeta 

men många olika typer av material gynnar olika elever då vi alla lär oss på olika vis. I min 

studie har jag bland annat undersökt om vilka olika former och metoder som lärarna i en 

kommun använder sig av då de undervisar i matematik. Det framkommer i min undersökning 

att färdighetsträning, enskilt arbete och läroboken dominerar. Min undersökning går i linje 

med vad forskningen (Grevholm, 2006; Boaler, 2011; Kling Sackerud, 2009; Johansson, 

2009; Skolverket, 2003; 2009) säger och konsekvenserna av att läroboken, enskilt arbete och 

färdighetsträning dominerar i matematikundervisningen blir betydande. Det är där vi befinner 

oss idag och granskningar och rapporter (Skolverket, 2003; 2007, Skolinspektionen, 2009) har 

pekat på detta i flera år; svenska elever har sämre kunskaper i matematik än elever i många 

andra länder. 

 

Min undersökning visar att alla lärare utgår från styrdokumenten då de planerar sin 

undervisning men trots detta visar det sig att läroboken, enskilt arbete och färdighetsträning är 

de undervisningsmetoder och former som dominerar. Tolkningen av styrdokumenten har lett 

till enformig undervisning där avsaknad av kreativa, mer lustfyllda och samarbetsövningar har 

fått stå vika. Då undrar man vad det är som gör att de inte varierar undervisningen så som 

krävs. Mina tankar går i linje med Pehkonens (2001), det vill säga att lärarnas beliefs påverkar 

hur de läser styrdokumenten. Jag tror även att det är en fast tradition i matematikundervisning 

som är svår att komma ur. Idag uppmärksammas problemen med eleverna dåliga resultat och 
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alla vet vikten av variationsrik undervisning, men det tar nog lång tid innan vi kan se andra 

resultat. Det är en komplex process som ska ske och det krävs kunskap, medel, tålamod och 

känsla.   

7.1.1 Lärarens attityd har betydelse vid valen av undervisningsform. 

Utifrån min undersökning tolkar jag att några lärare har en attityd till ämnet matematik som 

gynnar lärande och några har det inte.  Min tolkning grundar sig bland annat i att samtliga 

respondenter anser att matematik är ett ämne som man har nytta av hela livet och de flest 

respondenter anser att matematik är ett ämne som gör mig bättre på att resonera och lösa 

problem. Samtidigt anser sig nästan alla respondenter att matematik inte alls är ett ämne som 

bara vissa kan förstå. Då det gäller påståendet Matematik är ett antal regler som man måste 

lära sig delar sig respondenternas åsikter. Anledningen till detta tror jag beror på att detta 

påstående kan tolkas på olika sätt. Det kan även vara så att lärarna tycker att olika sorters 

matematik är mer eller mindre viktig. Då jag granskar enkäterna närmare finns det inga 

direkta kopplingar mellan de spridda svaren och respondenterna. Vid det sista påståendet som 

berör att matematik är ett kreativt ämne är svaren spridda men de är ändå ”positiva”. Det finns 

ingen som uppger ett ”negativt” svar. Varför de är så spridda i svaren beror nog på att ordet 

kreativ kan vara svårt att definiera. Detta visar även komplexiteten i ordet kreativ. En 

jämförelse kan göras med Skolverkets granskning (2003) där lärare uppger att matematik är 

en kreativ och aktiv process. Dock bör det beaktas att 4 respondenter har lagt sig på 3 (grön 

stapel). Varför vill de vara på mitten på skalan? Är det för att ordet kreativ är just 

svårdefinierbar eller anser de att matematiken är mer formell än de övriga respondenterna? 

Vid närmare kontroll av påstående 1, dvs. ”Matematik är ett antal regler man måste lära sig” 

anser tre respondenter att det stämmer helt och hållet. Det finns inget direkt mönster eller 

kopplingar mellan deras val. Men en utav respondenterna använder läroboken flera gånger i 

veckan, har enskilt arbete flera gånger i veckan och använder färdighetsträning flera gånger i 

veckan. Laborativt material används någon gång per månad och datorn och miniräknaren 

används någon gång per läsår. Vid jämförelse med andra respondenter kan dennes svar på 

påstående 1 stämma överens med vad han/hon anser är viktigt. Alltså har här lärarens syn 

samband till de valen av arbetsmetoder och former som han/hon gör. En djupare analys av 

datamaterial kan visa på fler samband.  

 

Man kan se i undersökningen att de lärare som ställer sig på 3 till att matematik är ett kreativt 

ämne där man använder sin fantasi, det är just de lärare som inte använder sig av laborativt 

material särskilt ofta (någon gång per månad/någon gång per läsår). Det finns även andra 
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lärare i undersökningen som inte använder sig av laborativt material särskilt ofta och då anser 

de att påståendet om att matematik är ett kreativt ämne enbart värderas till 2, dvs. närmast 

stämmer helt och hållet. Här kan jag utläsa att synen på matematik har samband med val av 

undervisningsform.  

 

Enligt min undersökning används läroboken 90 % av lärarna flera gånger i veckan. Detta kan 

till viss del jämföras med en rapport (TIMSS 2007) där 93 % av eleverna i årskurs 4 har 

läroboken som utgångspunkt för matematiklektionerna. Dock involverar min undersökning 

årskurserna 4-6.  

 

Vid användandet av datorn i undervisningen finns det lärare som använder den flera gånger i 

veckan men likaså lärare som enbart använder datorn någon gång per läsår. Anledningen till 

detta kan vara synen på matematik (läraren anser inte datorn som ett verktyg i 

matematikundervisningen) men likväl tillgången till datorer. Användandet av miniräknaren 

skiljer sig markant men anledningen till det kan vara att det beror på vilken åldersklass läraren 

undervisar i (vilket inte framkommer i undersökningen). Vid användandet av laborativt 

material framkommer det att alla lärare använder det, men hur ofta de gör det skiljer sig åt. 

Här kan attityden till ämnet matematik vara en anledning, men likväl tillgång till laborativt 

material. Vilken skola läraren arbetar på kan spela in. Detta är inget som framkommer i min 

studie då alla skolor är representerade vid användandet av laborativt material. Attityden till att 

använda det material som finns spelar också in och då menar jag hur man använder det.  

  

Enligt en granskning från Skolinspektionen (2009) framkom det att enskilt arbete dominerar 

under lektionerna. Enligt min undersökning framkommer det att 85 % av lärarna använder sig 

av enskilt arbete flera gånger i veckan, vilket kan tolkas likt Skolinspektionens granskning.  

Vid träning av resonemangskompetenser och kommunikationskompetens (Niss & Höjgaard-

Jensen, 2002) är grupparbete och arbete i par bra undervisningsform. I resultatdelen kan det 

utläsas att pararbete är vanligare än grupparbete, dvs. det sker vid fler tillfällen. Det verkar 

vara enklare att använda pararbete istället för grupparbete.     

Det framkommer att åldersblandade lektionsupplägg används enbart av två lärare. Detta kan 

bero till viss del på att hela kommunen använder sig av rena åldersklasser. Då 

fadderverksamhetsövningar pågår på skolorna används inte matematik som något ämne de 

kan mötas i. Oftast läser faddrarna för sina fadderbarn eller så är de ute i olika aktiviteter eller 

gör något kreativt tillsammans, som till exempel julpyssel.   
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Enligt min undersökning så använder sig fyra lärare av utomhuspedagogik någon gång per 

månad, jämförelsevist där resterande använder sig av den undervisningen någon gång per 

läsår. Det skulle vara intressant att veta om dessa fyra har någon form av utomhuspedagogik i 

sin utbildning eller om det rent av är deras syn på matematik som är avgörande i deras val. 

Detta är inget jag kan utläsa ur min undersökning. Det enda som framgår är att alla de som 

använder utomhuspedagogik någon gång per månad har relativt lång erfarenhet och de 

representerar olika skolor.  

 

Vid val av examinationsform är läxor det vanligaste. Att konstruera egna prov förekommer 

sällan, enbart tre lärare gör detta någon gång per läsår. Hälften av lärarna examinerar inte sina 

elever genom att låta dem tillverka egna böcker, modeller, planscher mm. Vid närmare 

kontroll framkommer det att de flesta av dessa lärare har ställt sig ”mittemellan” vid 

påståendet som handlar om att matematik är ett kreativt ämne och där man använder sin 

fantasi.  En slutsats är då att attityden till matematik speglar av sig i lärarnas val av 

examinationsform. Här tycks inte undervisningen gynna elevernas kreativitet. Den formella 

förtryckta formen verkar tryggast.  

 

7.1.2 Styrdokumenten spelar in vid valen av undervisningsform. 

Alla respondenter utgår från styrdokumenten då de gör sin årsplanering, 14 lärare gör det 

alltid. De 7 respondenter som använder sig av LPP representerar alla skolor och erfarenheten 

bland de lärarna är spridd. En lärare har arbetat i 38 år och använder sig av LPP och en lärare 

har arbetat i 3 år.  Det verkar vara ett enskilt beslut att använda sig av LPP, då detta 

styrdokument används på samtliga skolor men inte av alla lärare. Alternativt kan vara att 

några lärare inte använder sig av LPP i just ämnet matematik.  Det skulle vara intressant att 

höra om skolornas bestämmelser angående LPP och om det är mer vanligt att använda sig av 

LPP i andra ämnen än just matematik.  

 

Vid användandet av kursplanen inför varje arbetsområde gör två lärare detta sällan och vid 

närmare granskning av deras svar syns en viss svag inställning till användandet av 

styrdokumenten då ingen av dem använder sig av LPP och de tittar aldrig i arbetslaget på 

styrdokumenten tillsammans. De har svarat exakt lika men arbetar på olika skolor, har relativt 

lång erfarenhet bägge två och undervisar fyra lektioner var i veckan i matematik. Tittar man 

på undervisningsform så framkommer inga direkta kopplingar, däremot finns en koppling till 

ordet kreativ. De uppger båda två en trea (på en skala mellan 1-5) vid påståendet ”Matematik 
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är ett kreativt ämne där man använder sin fantasi”, samtidigt som de uppger att de aldrig låter 

eleverna tillverka egna böcker, modeller och planscher.  

  

Det är enbart en respondent som ibland utgår från styrdokumenten vid årsplanering och vid 

närmare kontroll av detta upptäcks att ingen LPP används och det framkommer även att 

variationen i läromedel inte alls är särskilt stor. Läroboken används flera gånger i veckan men 

dator, miniräknare och laborativt material används enbart någon gång per månad. Vid 

lektionsupplägg används enskilt arbete och helklassundervisning flera gånger i veckan men 

par- och grupparbeten används enbart någon gång per månad. Då det handlar om att 

gemensamt titta på styrdokumenten i arbetslaget då de planerar så varierar detta. Vid närmare 

granskning av deras svar syns igen gemensam faktor då alla skolor representerar alla 

svarsalternativ. Här kan en anledning vara att man tolkar påståendet på olika sätt. Annars 

borde alla lärare på samma skola ha samma svar då de ingår i samma arbetslag.  

 

7.2 Metoddiskussion 
Valet av metod var tillfredställande, dock finns det saker som kunde gjorts annorlunda vid 

utförandet av enkäten och som framkom vid analysen. Men detta ser jag som lärdomar.  

Några utav de saker som kunde gjorts annorlunda är bland annat de bakgrundsfrågor som var 

med i undersökningen. Hade det frågats om bland annat utbildning hade möjligtvist fler 

slutsatser tagits vid analysen. Hade det frågats om vilken klass undervisningen sker i hade det 

varit lättare att tolka vissa resultat. Exempel på detta är frågorna om miniräknare och 

Nationella prov (de används enbart i vissa årskurser). Att undersöka vilken klass lärarna 

undervisar i kan jag naturligtvis få reda på genom skolorna, men enklast hade varit att bara 

ställa frågan på enkäten. Vid de fem påståendena som hanterar attityden till ämnet matematik 

skulle första påståendet tagits bort eller omformulerats. Då hade det inte funnits chans till så 

många olika tolkningar. Det finns även lärare som har rangordnat de fem påståendena istället 

för att värdera påståendena. De lärarna trodde nog att de skulle rangordna 1-5 för att det just 

var 5 påståenden. Hade jag istället haft 4 eller 6 påståenden eller varit mer tydlig i 

instruktionerna hade detta kunnat undvikas.  

 

En lärdom av enkätundersökning är att en fråga kan tolkas på många olika sätt och vill man 

undkomma det krävs nog att man går vidare i en intervju. Hade en intervju gjorts så hade jag 

vetat att frågan tolkas som den var tänkt. Då det gäller tolkning av frågor så har det inte 
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kunnat utläsas något mönster med hur man arbetar gemensamt på en och samma skola. Det 

visas inte att man till exempel har ett visst tankesätt eller arbetsmetod på en och samma skola 

utan detta är enbart individuellt.  

 

Några direkta problem har inte uppkommit vid datainsamlingen. Men det kan nämnas att det 

är i vissa fall svårt att få tag på alla mailadresser. Vid valet av att skicka alla enkäter först via 

post och sedan en påminnelse via e-post var lyckat. Flest svar kom in via vanlig post. En 

bidragande orsak till de många postsvaren var nog att respondenten fick ett frankerat kuvert 

med min adress skriven på. Det förenklar för respondenten.  

 

Vid min analys av empirin hade jag kunnat använda mig av en databas för att underlätta vid 

analysen. Min okunskap till databaser och min tanke på att respondenterna var så pass få 

gjorde att jag analyserade manuellt. Detta tog lång tid och krävde mycket bläddrande då 

enkäten var på tre sidor. Det finns även risker att jag har missat att se något mönster vid 

analysen. Fördelen med bläddrandet är att jag känner mig väl insatt i svaren då jag har gått 

igenom alla enkäter åtskilliga gånger och jag anser att jag har fått en tydlig bild av 

respondenternas svar. 

 

7.3 Fortsatt forskning  
Jag kan se flera intressanta frågeställningar att undersöka och bygga vidare på inom mitt valda 

undersökningsområde. Jag skulle bland annat använda min enkätundersökning som en 

pilotundersökning och sedan göra en större undersökning med fler respondenter. Det skulle 

vara intressant att se om svaren skulle bli detsamma. Det kanske skulle utge fler mönster då 

respondenterna är fler. Då jag i min studie upptäckt skilda åsikter bland lärarna om ordet 

kreativ vore det även intressant att undersöka mer om vad lärarna anser att kreativ matematik 

betyder för dem. Det skulle även vara intressant att undersöka vad eleverna verkligen 

upplever då det gäller variationsrik undervisning. Det kanske är en sak vad läraren uppger att 

han/hon gör och vad en elev verkligen upplever. 
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Bilaga 1                                                       
Fakulteten för teknik- och naturvetenskap 

Matematik 
 

Till rektor xx på xx-skolan. 

Hej,  

Jag heter Lotta Spetz Andersson och jag studerar till lärare med inriktning svenska och matematik mot 

årskurs 1-6 vid Karlstads universitet. Jag är i slutfasen av min utbildning och har nu påbörjat mitt 

examensarbete. Jag har valt att undersöka på vilka sätt verksamma pedagoger i årskurs 4 – 6 i xx- 

kommun undervisar kopplat till elevernas möjlighet att nå målen i Lgr11 för matematik. Till denna 

undersökning behöver jag din och dina medarbetares hjälp. Jag skulle vara tacksam att få ta del av era 

kompetenser och erfarenheter.  

I och med detta brev vill jag göra en förfrågan om att få ditt godkännande att gå vidare och kontakta 

pedagogerna vid xx-skolan. Undersökningen innebär en skriftlig enkät med frågor till pedagogerna i 

årskurs 4,5 och 6. Jag planerar att skicka ut enkäterna i vecka 38. Jag hoppas även på stöd från dig, 

dvs. att du understryker vikten av att delta i undersökningen till de pedagoger som jag tillfrågar. 

Resultaten kommer att anonymiseras och presenteras vid ett offentligt seminarium i november, samt i 

en rapport. Rapporten kommer att finnas tillgänglig som elektroniskt dokument via Karlstads 

universitetsbibliotek.  

Ert bidrag och kunskap är viktig för mig för att jag skall kunna genomföra mitt examensarbete. Svar 

om deltagande eller ej önskas senast på fredag den 31:a augusti  

via e-post: lotta-1@live.se  

Tack på förhand, 

Med vänliga hälsningar Lotta Spetz Andersson 

För frågor kring undersökningen kontakta mig eller min handledare: 

Lotta Spetz Andersson   Yvonne Liljekvist 

e-post: lotta-1@live.se   e-post: yvonne.liljekvist@kau.se   

telefon: 0510 - 54 08 01, 076 -76 39 720  telefon: 054 - 700 22 14 

mailto:lotta-1@live.se
mailto:lotta-1@live.se
mailto:yvonne.liljekvist@kau.se
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     Bilaga 2 

 
                                            Fakulteten för teknik- och naturvetenskap 
                                                                  Matematik 
 

Till dig som undervisar i matematik i 4:an, 5.an och/eller 6:an på xx-skola. 

 

Hej, 

Jag heter Lotta Spetz Andersson och jag studerar till lärare med inriktning svenska/matematik mot 

årskurs 1-6 vid Karlstads Universitet. Jag är nu i slutfasen av min utbildning och har nu påbörjat mitt 

examensarbete. Jag har valt att undersöka på vilka sätt lärare (årskurs 4-6) i xx Kommun undervisar så 

att eleverna har möjlighet att nå målen i Lgr11 för matematik. Till denna undersökning behöver jag 

din hjälp. Jag skulle vara tacksam om jag får ta del av dina kompetenser och erfarenheter till denna 

undersökning. Undersökningen innebär ett antal frågor till dig och andra lärare som arbetar i årskurs 

4,5 och 6. Jag skulle önska att du tog dig tid till att svara på enkäten nedan och att du skickar den till 

mig så snart som möjligt. Jag analyserar på skolnivå och är därför intresserad av vilken skola som du 

arbetar på, men ditt namn och även skolans namn kommer inte kunna spåras i min färdiga uppsats.  

Det är enbart jag och min handledare som får ta del av svaren till enkäten.  Du som lärare kommer 

således att förbli anonym. Resultaten kommer att presenteras vid ett offentligt seminarium i november, 

samt i en rapport. Rapporten kommer att finnas tillgänglig som elektroniskt dokument via Karlstads 

universitetsbibliotek.  

Ditt bidrag och kunskap är viktig för mig för att jag skall kunna genomföra mitt examensarbete.  

Tack på förhand. 

Svar önskas senast fredagen den 28:e september.  

Med vänliga hälsningar Lotta Spetz Andersson  

För frågor kring undersökningen kontakta mig eller min handledare: 

Lotta Spetz Andersson   Yvonne Liljekvist 

e-post: lotta-1@live.se   e-post: yvonne.liljekvist@kau.se   

telefon: 0510 - 54 08 01, 076 -76 39 720  telefon: 054 - 700 22 14  

mailto:lotta-1@live.se
mailto:yvonne.liljekvist@kau.se
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Enkät 

1. Hur frekvent använder du 

följande läromedel i din 

matematikundervisning?  

varje  

dag 

 

flera 

ggr i  

veckan 

 

enstaka 

ggr i  

veckan 

 

någon 

gång 

per 

månad 

någon 

gång  

per 

läsår 

inte  

alls 

A. Lärobok       

B. Dator       

C. Miniräknare       

D. Laborativt material       

E. Annat, skriv vad:       

F. Annat, skriv vad: 

 

      

2. Hur frekvent är följande 

lektionsupplägg? 

varje  

dag 

 

flera 

ggr i  

veckan 

 

enstaka 

ggr i  

veckan 

 

någon 

gång 

per 

månad 

någon 

gång  

per 

läsår 

inte  

alls 

A. Enskilt arbete        

B. Par       

C. Grupp       

D. Helklass       

E. Åldersblandat       

F. Annat, skriv vad: 

 

      

G. Annat, skriv vad: 

 

      

3. Hur möter eleverna 

matematik i din 

undervisning? 

varje  

dag 

 

flera 

ggr i  

veckan 

enstaka 

ggr i  

veckan 

någon 

gång 

per 

månad 

någon 

gång  

per 

läsår 

inte  

alls 

A. Genom färdighetsträning       

B. Genom muntlig kommunikation       

C. Genom skriftlig kommunikation       

D. Genom samarbete med andra elever       

E. Genom samtal i helklass       

F. Genom ämnesövergripande teman       

G. Genom utomhusaktiviteter       

H. Genom problemlösning       

I. Annat, skriv vad: 
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4. Hur examinerar du eleverna 

i matematik? 

varje  

dag 

 

flera 

ggr i  

veckan 

enstaka 

ggr i  

veckan 

någon 

gång 

per 

månad 

någon 

gång  

per 

läsår 

inte  

alls 

A. Läxor       

B. Förtest och eftertest       

C. Egenkonstuerade prov       

D. Prov konstruerade tillsammans på 

skolan 

      

E. Nationella prov       

F. Tillverkning av t.ex. böcker, 

modeller, planscher 

      

G. Annat, skriv vad: 

 

      

H. Annat, skriv vad: 

 
      

 

 

5. Hur ser du på matematik? Ange ett värde på en skala mellan 1-5, där 1 betyder 

”mycket viktigt” och 5 betyder ”helt oviktigt”. 

 

  Ett viktigt ämne i skolan 

  Bra att kunna i vardagen 

  Bra att kunna för framtida studier 

 

 

6. Hur väl stämmer påföljande påståenden på en skala mellan 1-5, där 1 betyder 

”stämmer helt och hållet” och 5 betyder ”stämmer inte alls”. 

Matematik är: 

 

  Ett antal regler som man måste lära sig 

  Ett ämne som bara vissa kan förstå 

  Ett ämne som man har nytta av hela livet 

  Ett ämne som gör mig bättre på att resonera och lösa problem 

  Ett kreativt ämne där man använder sin fantasi 
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7. Vilka styrdokument använder du? Markera med ett kryss. 

 

 

  Lgr11 

  LPP 

  Annat, skriv vad: 

 

8. Hur använder du styrdokumenten 

då du planerar din undervisning i 

matematik? 

 

alltid 

 

ofta 

 

 

ibland 

 

 

sällan 

 

 

aldrig 

 

A. Jag utgår från styrdokumenten då jag gör min 

årsplanering 
     

B. Inför varje arbetsområde utgår jag från 

kursplanen 
     

C. Jag utgår från läromedlet för att täcka in 

läroplanens mål 
     

D. I arbetslaget tittar vi tillsammans på 

styrdokumenten då vi planerar 
     

E. Annat, skriv vad: 

 
     

F. Annat, skriv vad: 

 
     

 

Skolans namn:…………………………………… 

Klasstorlek:………………………………………          

Hur länge har du undervisat i matematik?:………. 

Hur många matematiklektioner undervisar du per veckan:……………………………………..             

Skicka mig enkäten i det bifogade och frankerade svarskuvertet  

senast onsdagen den 26:e september. 

Ditt enkätsvar är viktigt för undersökningen och för färdigställandet av mitt examensarbete. 

Deltagandet är självklart frivilligt och du behöver inte ange något skäl till varför du inte 

önskar delta. 

Återigen tack för hjälpen! 

Med vänliga hälsningar Lotta Spetz Andersson. 
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