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Abstract 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur matematikundervisningen bedrivs och hur den 

nya läroplanen integreras i denna. En studie har genomförts riktad mot elever i tre klasser 

som går i årskurs åtta samt deras undervisande lärare i matematik. 71 elever svarade på en 

enkät, tre lärare intervjuades och observationer av klassrummen gjordes. I vårt resultat och 

analysarbete har vi kombinerat svaren från de olika metoderna för att få en djupare förståelse 

och ökad validitet. Resultatet visar att lärarna strävar efter variation i undervisningen för att 

eleverna ska uppnå de mål och förmågor som finns i den nya läroplanen, Lgr11. Eleverna 

trivs i hög grad med hur undervisningen bedrivs idag men önskar mer variation. Lärarna 

lyfter bland annat brist på tid och resurser som en stark faktor vid planering av en varierad 

undervisning utifrån elevernas behov. 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel kommer vi att lyfta varför vi anser att det finns anledning att fokusera på vårt 

valda ämne. Vi tar bland annat avstamp i statistik från Skolverket och litteratur som för fram 

hur individens kunskap i matematik påverkar det vardagliga livet, exempelvis att kunna dra 

slutsatser och lösa problem i vardagen. Vi kommer också presentera vårt syfte med uppsatsen 

och en problemformulering. 

1.1 Bakgrund 

Under senare år har skolan fått en del uppmärksamhet i media på grund av det sjunkande 

antalet elever som inte når målen, framför allt i kärnämnena; när de slutar högstadiet. I och 

med att eleverna inte når målen har de inte behörighet att läsa vidare på gymnasiet. I debatten 

har det även tagits upp hur svenska elevers betyg, i jämförelse med andra länders, har 

försämrats och hur Sverige därmed har halkat efter på den internationella rankningen. Både 

svenska och internationella undersökningar visar att våra elevers kunskaper i matematik inte 

är vad de borde vara (Löwing, 2006). Skolverkets statistik visar att antalet elever som inte nått 

målen i matematik i åk 9 har ökat från 6,6 % läsåret 2001/2002 (Skolverket, 1a) till 8,6 % 

läsåret 2010/2011 (Skolverket, 1b). 

Ett sätt att försöka tackla problemet och höja resultaten i ämnet har varit att anslå pengar 

till skolorna som ska gå till utveckling och fortbildning för lärarna. Ett sådant projekt är den 

så kallade Matematiksatsningen som Skolverket utvecklade och som pågick åren 2009-2011. 

Detta projekt har utvecklats ytterligare och från och med hösten 2012 fram till sommaren 

2016 kommer projektet Matematiklyftet att genomföras (Skolverket, 1c). 

1.2 Syfte och problemformulering  

Uppsatsen kommer att belysa hur tre matematiklärare bedriver sin undervisning för att alla 

elever skall nå målen i matematik och hur den nya läroplanen integreras i undervisningen. 

Den tar även upp vilka faktorer dessa tre lärare anser påverkar undervisningen för att 

tillgodose varje elevs behov, så att en kunskapsutveckling kan ske hos varje individ samt att 

varje elev utvecklas så mycket denne kan.  

Uppsatsen kommer även att ta upp elevers syn på sin undervisning och vad de tror sig 

behöva för att utvecklas kunskapsmässigt inom ämnet matematik samt att nå det betyg de 

önskar. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

I litteraturgenomgången presenteras internationella undersökningar som visar att svenska 

elevers resultat i matematik har försämrats. Även en genomgång av läroplanerna Lpo 94 och 

Lgr 11 kommer att göras, begrepp kopplat till vår teoretiska utgångspunkt samt förslag i 

litteraturen på hur läraren kan göra undervisningen bättre kommer lyftas. 

2.1 Sämre resultat i ämnet matematik 

Som nämndes i bakgrunden har resultatet inom ämnet matematik sjunkit bland svenska 

elever. Skolverket (1a, 1b) har presenterat statistik som visar att andelen elever som inte når 

upp till betyget godkänt inom ämnet har ökat med 2 procentenheter det senaste decenniet. 

Andra undersökningar, som PISA och TIMSS, visar att svenska elevers resultat även har 

sjunkit i jämförelse med andra länder. Vårterminen 2011 klarade 19,3% av eleverna i årskurs 

9 inte det nationella provet i matematik, vilket motsvarar var femte elev. Detta är en ökning 

på 10,1 procentenheter jämfört med provet vårterminen 2003 (Skolverket, 1d).   

2.2 Elevernas resultat i PISA och TIMSS 

Resultaten i PISA och TIMSS har påverkat införandet av den nya kursplanen och därför 

finner vi det relevant att presentera resultaten för läsaren. 

2.2.1 PISA 

Programme for International Student Assesment (PISA) är ett projekt som drivs av 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). De länder som deltar i 

PISA är både medverkande och icke-medverkande OECD-länder. Varje deltagande land har 

en representant i den styrelse som utses, vars uppgift är att utforma proven och genomföra 

undersökningen. Skolverket är Sveriges representant i denna styrelse och således även den 

myndighet som ansvarar för att undersökningen genomförs i Sverige (Skolverket, 1e). 

I PISA undersöks hur väl förberedda 15-åriga elever är för framtiden efter avslutade 

studier. Studien genomförs vart tredje år och mäter förmågor inom läsförståelse, matematik 

och naturvetenskap. Det är det livslånga lärandet man avser att mäta, det vill säga kunskaper 

och färdigheter som har betydelse för hur man klarar sitt liv efter skolan (Skolverket, 1e).  

Undersökningen görs i två delar där eleverna börjar med att skriva ett prov, där de får 

besvara både flervalsfrågor och öppna frågor. Därefter får de svara på en enkät som bland 

annat handlar om deras bakgrund, lärande och motivation. Den andra delen av 
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undersökningen vänder sig till rektorerna som får svara på frågor om till exempel 

lärandemiljön och lärarnas kompetens (Skolverket, 1e). 

2.2.2 Resultat PISA 

Den senaste PISA-undersökningen, år 2009, visade att svenska 15-åringars 

matematikkunskaper har försämrats jämfört med tidigare år. År 2003 presterade eleverna över 

OECD-genomsnittet och år 2009 presterade de på en genomsnittlig nivå (Skolverket, 1f). 

Undersökningen 2009 visar även att andelen högpresterande elever i Sverige har minskat 

sedan 2003 samt att andelen lågpresterande elever har ökat (Skolverket, 2010).   

2.2.3 TIMSS 

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

undersökning där syftet är att granska årskurs 4- respektive årskurs 8-elevers kunskaper i 

matematik och NO, både nationellt och internationellt. I TIMSS deltar länder från hela 

världen. Undersökningen organiseras av IEA (the International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement) och genomförs vart fjärde år (Skolverket, 1g). I 

TIMSS 2007 deltog 159 slumpmässigt utvalda skolor i årskurs 8 i Sverige, med 2 klasser per 

skola (Skolverket, 1h).   

Även denna undersökning består av två delar där den första delen är ett kunskapsprov, med 

både flervalsfrågor och öppna frågor, som eleverna får genomföra. Den andra delen består av 

en enkätundersökning som elever, deras lärare och rektorer får besvara. Eleverna får svara på 

frågor bland annat om deras bakgrund, lärande och motivation. Lärarna och rektorerna å andra 

sidan får svara på frågor som rör lärandemiljö, kompetens, engagemang samt elevernas 

inställning och beteende (Skolverket, 1g).    

2.2.4 Resultat TIMSS 

En negativ utveckling uppvisades redan mellan 1995 och 2003 och har sedan dess fortsatt, om 

än i långsammare takt. Andelen elever som inte når upp till den mest grundläggande 

kunskapsnivån har sedan 1995 mer än fördubblats. Andelen som når upp till den mer 

avancerade nivån har minskat ännu mer. År 2007 syntes ingen skillnad i det genomsnittliga 

resultatet mellan pojkar och flickor, men överlag har pojkars resultat minskat mer än flickors 

sedan 2003. Studien visade även att det i Sverige ägnas förhållandevis lite undervisningstid åt 

matematik jämfört med genomsnittet för EU/OECD-länderna, främst i årskurs 4. 

Matematikundervisningen i Sverige bygger även, enligt studien, mer på läroböcker och mer 
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lektionstid ägnas åt självständigt arbete utan lärarens handledning jämfört med EU/OECD-

ländernas genomsnitt. Datoranvändningen i skolan har minskat sedan 2003 och lärarna i 

Sverige anser att de fått mindre fortbildning att integrera IT i undervisningen. Jämfört med 

EU/OECD-snittet betonas prov och läxor mindre i Sverige. Studien har även visat att det finns 

ett positivt samband mellan gott självförtroende att lära och goda resultat, både i Sverige och i 

de andra länderna. Eleverna i årskurs 4 har större självförtroende att lära jämfört med de i 

årskurs 8, detta gäller både i Sverige och i de andra länderna (Skolverket, 1i).  

2.3 Presentation av nya läroplanen och kursplanen i matematik 

Ett sätt att försöka ta itu med de försämrade resultaten i den svenska skolan har, från 

regeringens sida, varit att de senaste åren genomföra flera stora reformer inom skolväsendet. 

Utbildningsminister Jan Björklund har på kort tid bland annat infört en lärarlegitimation, 

ändrat betygsskalan och infört en ny läroplan, samt nya kursplaner från förskolan upp till 

gymnasiet. Dessa förändringar fasades in efterhand och lärarna fick under en tid arbeta med 

båda systemen parallellt. Som exempel kan nämnas att eleverna som slutade årskurs nio under 

våren 2012 bedömdes enligt det gamla systemet medans de senare årskurserna under bedöms 

enligt det nya systemet. Men vad är då nytt i den nya kursplanen och hur skiljer sig 

läroplanerna åt? 

2.3.1 Lpo 94 och Lgr 11 

Från och med läsåret 2011/ 2012 har grundskolan samt sameskolan, grundsärskolan och 

specialskolan fått var sin samlad läroplan. Läroplanerna är i princip uppbyggda på samma 

sätt, men skiljer sig innehållsmässigt åt inom vissa områden. Vi kommer inte att diskutera 

läroplanerna för de olika skolorna utan fokuserar enbart på Lpo 94 och Lgr 11 som omfattar 

grundskolan. 

Den nya läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) är uppdelad i tre områden precis som den 

tidigare läroplanen Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006). I det första området lyfts 

skolans värdegrund och uppdrag fram och i den andra behandlas de övergripande målen och 

riktlinjerna för undervisningen. Den tredje delen av läroplanen innehåller de olika 

kursplanerna. Vid en jämförelse av Lpo 94 och Lgr 11 kan vi konstatera att mycket av 

innehållet i den förra återkommer i den nya.  

Den största skillnaden i den första delen av läroplanen är att kreativiteten framhålls mer i 

den nya och även förmågan att samarbeta och lösa problem belyses mer än i den gamla 

läroplanen. Dessutom innehåller den nya läroplanen: ”Skolan ska därigenom bidra till att 
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eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap” (Skolverket, 2011, s.9), 

vilket den gamla inte gör. 

När vi tittar på den andra delen av läroplanen, som innehåller de övergripande målen och 

riktlinjerna för undervisningen, är den största skillnaden att man i den nya läroplanen har 

plockat bort mål att sträva mot och ersatt med ”skolans mål är att varje elev” (Skolverket, 

2011, s.12). Det som tidigare fanns under rubriken ”mål att sträva mot” har i ett fåtal fall 

tagits helt bort ur läroplanen. I de flesta fall har dessa dock formulerats om och satts in under 

andra avsnitt i den nya läroplanen. Den nya utformningen och sättet målen är formulerade på i 

Lgr 11 gör att det ställs högre krav på eleverna och därmed även lärarna. Tidigare har det varit 

en tolkningsfråga för de olika skolorna och lärarna, medan det nu är bestämt att alla elever ska 

uppnå dessa mål.  

En annan stor skillnad mellan läroplanerna är att den nya inte innehåller några som helst 

formuleringar som berör till exempel den lokala arbetsplanen. Istället ligger fokus på ”de 

nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne” (Skolverket, 2011, s.18). Detta är ett 

sätt att uppnå en likvärdig utbildning i hela landet fritt från lokala tolkningar. 

Avsnittet ”bedömning och betyg” tar bland annat upp vilka krav på dokumentation som 

ställs på lärarna. Läraren ska till exempel ”genom utvecklingssamtal och den individuella 

utvecklingsplanen främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling” och även 

”utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och 

skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn” (Skolverket, 2011, 

s.18).  

Något som nämns i de båda läroplanerna är att lärare ska uppmärksamma och hjälpa elever 

i behov av särskilt stöd och med svårigheter. Atterström och Persson (2000) tar upp att 

läroplanerna endast lägger fokus på elever som har problem och lyfter istället fram UNESCOs 

formulering ”behov som uppstår från inlärningshandikapp eller särskilda typer av 

begåvningar” (Atterström & Persson, 2000, s.38-40). Enligt denna formulering vill man inte 

lägga resurser bara på de elever som har svårt att tillgodogöra sig undervisningen, utan även 

ge de elever med särskild begåvning möjlighet att utvecklas så mycket som möjligt. Detta gör 

att fokus flyttas från att alla ska uppnå minst godkänt i ämnet till att alla elever ska nå så goda 

kunskaper som möjligt (Atterström & Persson, 2000). 

De olika ämnenas kursplaner hittar vi i den tredje delen av läroplanerna. Kursplanerna 

inleds med ett avsnitt om syftet med ämnet, som följs av det centrala innehållet och avslutas 

med kunskapskraven. Den gamla kursplanen tar upp mål som elever ska ha uppnått i slutet på 

det femte skolåret, samt i slutet på det nionde. Den nya däremot tar upp vad som ska gås 



 10 

igenom i årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9 och fokuserar därmed inte enbart på vad som ska ha 

uppnåtts i slutet på varje period. Den nya kursplanen presenterar även det centrala innehållet 

på ett tydligare sätt än vad den förra gör. I det nya betygssystemet med de fler betygsstegen 

uttrycks det att eleven måste uppnå alla kunskapskriterierna för att få ett visst betyg, medan 

det gamla betygssystemet och uppnåendemålen inte var fullt lika strikta med detta 

(Skolverket, 2000; Skolverket, 2011). 

2.4 Matematikundervisningen   

Som det har nämnts tidigare i uppsatsen visar resultaten i TIMSS att 

matematikundervisningen i Sverige mer bygger på läroböcker, och att lektionstiden mer ägnas 

åt självständigt arbete utan lärarens handledning jämfört med andra länder. I detta avsnitt 

presenteras vad studier säger om hur matematikundervisningen bedrivs i Sverige idag, hur den 

bör bedrivas samt elevernas attityder till ämnet. 

2.4.1 Matematikundervisningen idag  

Matematik är ett av de mest läromedelstyrda ämnena i skolan (Fischbein, 2007). Skolverkets 

rapport (2004) visar dessutom att den vanligaste arbetsformen i matematikundervisningen är 

att eleverna sitter och arbetar på egen hand med uppgifterna i läroböckerna, medan läraren går 

runt och hjälper varje elev för sig. Även Löwing (2006) skriver att detta är ett vanligt 

arbetssätt och att dagens lärare sällan har någon gemensam genomgång eller en summering av 

lektionen på slutet. Undervisningen har alltså mer och mer blivit att läraren lotsar eleven 

genom läroboken och det händer inte ofta att man diskuterar matematik i klassen (Skolverket, 

2004). Läroböckerna är inte självinstruerande och därför bör läraren ta ett större ansvar som 

arbetsledare och inte lämna över det ansvaret till läromedelsförfattarna (Löwing, 2006).  

En utvärdering av Matematiksatsningen visar att lärarens kunskaper i matematik och 

matematikdidaktik är helt avgörande för en god matematikundervisning. Det hjälper med 

andra ord inte med speciella material eller extra tid om läraren inte behärskar innehållet och 

didaktiken. Det är också anledningen till att matematikundervisningen idag är så styrd av 

läromedel, enligt Löwing (2012). Med hjälp av materialet styrs undervisningen därmed mot 

ett genomförande av aktiviteter istället för mot inlärning. Fokus bör istället ligga på innehållet 

i undervisningen och det bör vara det som ska bestämma vad för slags material och vilka 

metoder läraren ska använda (Löwing, 2012).  

Ett sätt för lärare att individualisera undervisningen så att alla elever kan nå målen kan 

ibland vara att sätta in extra personella resurser. Men för att detta verkligen ska leda till en 
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bättre inlärning krävs en övergripande planering. Förutom att ha klart för sig vilket mål 

respektive elev ska nå behöver läraren även ha klart för sig om eleven har förkunskaper nog 

att nå det uppsatta målet. Om läraren inte har detta, kommer det önskade resultatet att utebli 

och de extra personella resurserna blir bara en av undervisningens många ramar (Löwing, 

2006). 

2.4.2 Elevernas attityd till ämnet 

Elevernas lust att lära sig matematik har, bland årskurs 5- och främst årskurs 9-elever, ökat 

från 1992 till 2003 (Skolverket, 2004). En majoritet av eleverna anser även att ämnet är 

viktigt och att det är nyttigt att behärska det, samt att de anser sig komma ha användning av 

det i framtiden. Denna lust att lära och denna syn på matematiken som eleverna verkar ha 

visar på en icke tillvaratagen potential av ämnet. En majoritet anser nämligen att de lär sig 

mycket onödigt och att det är svårt och ganska ointressant där lektionerna tycks gå långsamt. 

Andelen elever som tycker sig ha jobbat med för lätta uppgifter och andelen som tycker sig ha 

jobbat med för svåra uppgifter har ökat sedan 1992. Även andelen elever som är nöjda med 

sin prestation i ämnet har ökat liksom andelen som tror sig ha kunnat vara bättre i det om de 

ansträngt sig lite mer (Skolverket, 2004).  

2.5 Lärandeteorier 

I detta avsnitt presenteras några lärandeteorier som vi finner vara relevanta för vår 

undersökning. De tre första teorierna använder vi för att jämföra lärarnas utgångspunkter i 

undervisningen. Kapitlet avslutar vi med fenomenografin då det är denna teori vi har som 

utgångspunkt i vårt genomförande av studien, bearbetning av insamlad data och presentation 

av vår undersökning. 

2.5.1 Sociokulturell inriktning 

Inom den sociokulturella inriktningen ses lärande som kontextbaserat och sker genom ett 

deltagande i ett socialt sammanhang som kan skapa mening och samband för den lärande. 

Skolan som miljö blir därför mycket avgörande för inlärning (Orlenius, 2008). Förutom den 

omgivande kulturen är även sammanhanget och kommunikationen i centrum. 

Kommunikationen kan innebära dialog, smågruppssamtal, kommunikation via dator och så 

vidare (Claesson, 2007), men framförallt läggs fokus på den mellan lärare och elev (Orlenius, 

2008). Läraren kan inspirera och utmana eleven i dennes utveckling (Orlenius, 2008). Varje 

individ som befinner sig i en lärandesituation har en zon inom vilken en kunskapsutveckling 
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kan ske. Om gränsen för zonen överskrids, försvåras därmed utvecklingen för individen. 

Denna zon kan med hjälp av lärare eller annan person växa och eleven har då möjlighet att 

lära sig sådant som denne inte kunnat göra på egen hand (Claesson, 2007). 

2.5.2 Behaviorismen 

Inom behaviorismen ses eleven som ett objekt och det gäller att som lärare korrigera elevers 

beteende på ett effektivt sätt. Fokus ligger inte på hur elever lär, utan det är den yttre 

motivationen och miljön som är avgörande för inlärning. Inlärning och utveckling ses som 

samma sak och sker alltså genom stimulans utifrån, där eleven blir det denne görs till. 

Kunskap i sig ses som kvantitativ och anses finnas utanför individen. Den kan i sin tur 

successivt tillägnas genom belöningssystem som guldstjärnor i kanten. Fastän behaviorismen 

tillämpades i skolan främst på 1960-talet, finner man än idag spår av dessa idéer i skolans 

värld (Orlenius, 2008).  

2.5.3 Konstruktivism 

Konstruktivismen är en deskriptiv lärandeteori och beskriver hur individer tillgodogör sig 

kunskap, utvecklar den samt använder kognitiva processer som en del av lärandet (Airasian & 

Walsh, 1997). Bach (2001) menar att lärandet i sig beror av den yttre lärandemiljön, elevernas 

idéer och deras tidigare erfarenheter. Kunskap är något som konstrueras av varje enskild 

individ och visas genom att individen kan relatera till den och använda den i nya situationer. 

Lärarens roll är att tillhandahålla erfarenheter som gör det möjligt för eleven att konstruera sin 

egen kunskap och skapa mening i sitt sammanhang (Bach, 2001). Pedagogen bör även känna 

till elevens kunskapskonstruktioner och erfarenheter, samt hur de brukar resonera. Läraren är 

heller inte den som innehar all kunskap utan ska vara med i elevernas lärandeprocess genom 

att leda och ge respons på deras konstruktioner. Eleven är i sin tur aktiv i processen och man 

utgår i konstruktivismen ifrån att alla elever vill och kan lära sig (Airasian & Walsh, 1997).  

2.5.4 Fenomenografi 

Ytterligare en teori om hur lärande sker är fenomenografin som har likheter med både den 

sociokulturella och den konstruktivistiska inriktningen. Precis som i konstruktivismen kan 

kunskapen hos den individuella eleven se ut på olika sätt inom fenomenografin, men här är 

skillnaden att det i en klass med 30 elever inte finns 30 olika kunskapskonstruktioner. Inom 

fenomenografin kategoriserar läraren kunskap och det kan i klassen finnas fyra kvalitativt 

skilda uppfattningar om ett kunskapsobjekt. Dessa kan variera från den mest grundläggande 
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faktakunskapen till den mest avancerade där eleven kan se samband och dra egna slutsatser. 

Lärarens roll här är då att lyfta och synliggöra dessa i klassen så att alla elever ska se 

skillnaderna och olika sätt att närma sig ett objekt för att därefter utvecklas och tillskansa sig 

kunskap (Claesson, 2007).  

En inriktning inom fenomenografin är variationsteorin. Denna går ut på att läraren aktivt 

synliggör variationen av ett visst lärandeobjekt (fenomen), så att eleven blir medveten om de 

olika sätten att utveckla sin kunskap om fenomenet. Att bemöta och lyfta de olika 

uppfattningarna kan även göras i helklass och ett visst mått av individualisering kan då även 

ske utan att prata med eleverna en och en och i sociokulturell anda lära av varandra (Claesson, 

2007). 

 

2.6 Problemprecisering 

Efter att ha tagit del av litteratur och reflekterat har vi kommit fram till tre frågeställningar vi 

vill undersöka, dessa är som följer: 

 Hur bedriver matematiklärare sin undervisning för att alla elever ska nå målen i 

matematik? 

 Vilka faktorer anser lärare påverkar undervisningen för att tillgodose varje elevs 

behov? 

 Vad tror eleverna sig behöva för att utvecklas kunskapsmässigt inom ämnet matematik 

och nå det betyg de önskar? 
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3 METOD 

Under avsnittet metod kommer vi att presentera vårt val av undersökningsmetod, varför just 

denna har valts och även hur bearbetningen och analysen av den insamlade data har skett. 

Även etiska överväganden kommer att lyftas i detta avsnitt och metoddelen kommer att 

avslutas med en självkritisk diskussion om de val vi har gjort. 

3.1 Urval och undersökningsgrupp 

Undersökningen har utförts i tre klasser på tre olika högstadieskolor i södra Sverige. 

Respondenterna till enkäten går åttonde året i grundskolan och de intervjuade är respektive 

klass matematiklärare. Observationerna utfördes i elevernas matematiksalar i samband med 

utdelning av enkäter. I undersökningen har det varit en jämn könsfördelning bland eleverna, 

vilka har både utländsk och svensk bakgrund. Två av lärarna är kvinnor och en är man.  

Valet av skolor var ett bekvämlighetsurval då vi tidigare har haft kontakter på dessa skolor 

och visste således snabbt vem vi kunde fråga. På så sätt förkortades tiden för att hitta vår 

undersökningsgrupp och undersökningen kunde således genomföras snabbare. Detta är ett 

tillvägagångssätt som Denscombe (2009) diskuterar. Han anser också att ett icke-

sannolikhetsurval, där man väljer ut en specifik grupp, kan göras vid sådana tillfällen istället 

för att genomföra undersökningen i en större omfattning. Han lyfter också fram att ett 

subjektivt urval kan göras om forskaren känner till gruppens sammansättning och vet att han 

får information som är relevant för undersökningen (Denscombe, 2009). Detta är aktuellt för 

oss då vi känner till skolorna sedan tidigare med både lärare och elever, men även 

skolmiljöerna.  

De intervjuade lärarna hade alla relevant utbildning för det ämne de undervisar i, men 

arbetslivserfarenheten varierade kraftigt. Anna är medelålders och har arbetat som lärare i 

cirka fem år. Under denna period har hon arbetat i tre olika kommuner och på fyra olika 

skolor, varav snart ett läsår på skola A. Bengt är i 50-årsåldern, har arbetat i 22 år som lärare 

på diverse skolor i olika kommuner. Han är i grunden mellanstadielärare och har tillförskaffat 

sig kompetens för att kunna arbeta på högstadiet. Han har även kompetensutvecklat sig 

parallellt som han arbetat. På skola B har han arbetat i 2 år. Carina är nära pensionsåldern och 

har arbetat som lärare i ungefär 20 år, varav cirka 17 år på skola C. Hon har genom åren gått 

extra kurser som är relevanta för sina ämnen på en högskola, samt kompetensutvecklat sig 

inom skolan.  
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Skola A ligger i centrala delen av staden, och är en äldre skola som är i stort behov av 

renovering. Skolan är en 6-9 skola och består av 5 byggnader, som eleverna rör sig mellan. På 

skolan finns det planer på att göra om några klassrum till rena matematiklassrum. Redan nu 

finns dock en hel del relevant material som kan användas i undervisningen nära till hands i ett 

rum bredvid. Skola B och Skola C är nybyggda med ljusa och fräscha lokaler. Dessa båda har 

endast en huvudbyggnad och intill ligger även F-3 och 4-6-delen. 

3.2 Insamlingsmetod 

Genomförandet av undersökningen gjordes med besök på skolorna där vi först berättade om 

oss själva och sedan om undersökningen. Därefter svarade eleverna på enkäten, som vi sedan 

samlade in. Alla elever valde att delta vilket gjorde att vi inte fick något externt bortfall, och 

eftersom vi var närvarande kunde vi svara på eventuella frågor om till exempel begrepp och 

otydliga formuleringar i enkäten. Totala antalet respondenter uppgick till 71, varav 22 var från 

skola A, 28 från skola B och 21 från skola C. Detta sätt att genomföra en enkät under ledning 

diskuteras av Patel och Davidsson (2003). En av fördelarna, som de nämner, är bland annat att 

minska risken för internt bortfall.  

Enkäten genomfördes i början av lektionen och därefter observerades klassrumsmiljön. 

Här noterades bland annat hur klassrummet var utformat, bänkarnas placering och tillgång till 

material.  

Intervjun genomfördes i anslutning till lektionen och varade i cirka 15-20 minuter. Vi 

valde att göra en personlig semi-strukturerad sådan för att inte vara låsta vid manus utan ville 

kunna bygga vidare på den intervjuades svar. Detta innebär att vi hade ett antal huvudfrågor 

att utgå ifrån och kunde under intervjun även ställa följdfrågor. Informanten gavs därmed en 

möjlighet att utveckla och fördjupa sina svar samtidigt som det gav oss en möjlighet att ställa 

följdfrågor. Vi använde oss av bandinspelning för att kunna dokumentera samtalet och för att 

helt kunna fokusera på vad den intervjuade svarade (Denscombe, 2009). 

Detta sätt att kombinera olika metoder för att samla in empiri, eller data, i en studie kallas 

för triangulering eller metodkombination. En av fördelarna med detta är att man kan få ökad 

validitet i undersökningen och kan lättare ringa in det man avser att mäta (Denscombe, 2009). 

Enligt Brewer och Hunter (2006) är triangulering ett effektivt sätt att använda de olika 

metodernas styrkor och kompensera för deras individuella svagheter. Detta kan göra att 

resultatet speglar verkligheten på ett mer trovärdigt sätt (Brewer & Hunter, 2006).  
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3.3 Undersökningsverktygens utformning 

Under denna rubrik kommer vi att presentera anledningen till enkätens utformning samt valet 

av frågor i både enkät och intervju.  

3.3.1 Enkätens utformning 

Vid enkätens utformning använde vi oss av Ejlertsson (2005) och Trost (2007). Frågorna i 

enkäten kommer i en logisk följd och följer ett mönster som gör att det finns en röd tråd, 

vilket underlättar för respondenten. Enkäten inleds med neutrala frågor för att sedan innehålla 

mer värdeladdade sådana och avslutas med öppna frågor där eleven får motivera sina svar. 

Frågorna i enkäten berör elevernas attityd till matematikundervisning, hur den genomförs 

och deras kännedom om kursplanen i ämnet. Enkäten i sin helhet finns i bilaga 1.  

Vi har valt att inleda med en fråga om elevens kön, för att i bearbetningen kunna se om det 

finns några skillnader i svaren könen emellan. De tre nästkommande frågorna undersöker 

elevens attityd till ämnet, där eleven tillfrågas om denne tycker att ämnet är roligt, lätt och om 

denne anser sig ha nytta av matematik i vardagen. Dessa frågor ställdes för att se om 

elevernas motivation kan påverka undervisningen. Frågorna fem till sju berör kursplanen, 

betygen och hur de värderar sin egen prestation. Med hjälp av dessa svar får vi inblick i hur 

väl eleverna känner till kursplanen och hur väl denna har integrerats i undervisningen. Fråga 

åtta, nio och tio behandlar på vilka sätt eleven anser sig lära bäst på, hur undervisningen till 

störst del bedrivs och elevens möjlighet till att påverka den. Här får vi reda på i vilken grad 

pedagogen anpassar undervisningen och lyssnar på eleverna. Enkäten avslutas med att fråga 

om eleven tycker att läraren gör tillräckligt för att eleven ska nå sina mål samt hur denne 

skulle vilja att undervisningen bedrivs. 

3.3.2 Intervjuernas utformning 

Intervjuerna med de olika lärarna började med ett par bakgrundsfrågor om utbildning, ålder 

samt arbetslivserfarenhet för att kunna se om dessa faktorer påverkar deras sätt att genomföra 

lektioner. Under intervjuerna tillfrågades informanterna om deras kunskap om den nya 

kursplanen samt hur de integrerar denna i undervisningen. Frågor om arbetssätt, verktyg och 

material ställdes också vid tillfällena, samt frågor om svårigheter i och möjligheter till 

utveckling av undervisningen.  

Frågorna valdes för att kunna göra jämförelser mellan vad eleverna svarade i enkäten och 

det lärarna uppgav i intervjuerna. Detta ger en ökad validitet och reliabilitet i vårt material.  
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3.4 Bearbetning och analys 

Vid bearbetning och analys av enkätundersökningen, som bland annat gjordes i 

statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences, SPSS, har vi använt oss av en 

handbok skriven av Wahlgren (2008). Programmet användes för att göra beräkningar och få 

ut statistik, för att sedan kunna göra jämförelser med svaren från intervjuerna. Intervjuerna 

kategoriserades utifrån de frågeställningar vi gjort och de svar vi fått. Observationerna av 

klassrumsmiljöerna har jämförts skolor emellan och även här jämförts med svaren från 

lärarna. Genom att kombinera dessa tre metoder ringas frågeställningen in på ett gediget sätt 

och presenteras därefter utifrån ett fenomenografiskt arbetssätt. 

3.5 Etiska överväganden  

Respondenterna informerades om att undersökningen var frivillig och att enkäterna skulle 

besvaras anonymt. Detta poängterades vid utdelningstillfället för att eleverna inte skulle 

känna sig obekväma och inte våga svara ärligt på frågorna (Denscombe, 2009). För att skydda 

deras integritet benämns skolorna i uppsatsen som skola A, B och C och de intervjuade 

personerna presenteras med fingerade namn. Data som samlades in behandlas konfidentiellt 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

3.6 Metoddiskussion  

Anledningen till att undersökningen inte genomfördes på fler skolor eller i fler klasser beror 

på att det nu i slutet på terminen var svårt att få tid av lärare att ställa upp i studien. Vi hade 

därför ett begränsat underlag, men genom att kombinera metoder kunde data av hög kvalitet 

ändå fås. Hade enbart en av metoderna använts hade vi fått ett väldigt litet underlag och 

därmed också låg validitet. Genom metodkombination fås en något mer fullständig bild av det 

vi ämnar undersöka. Denscombe (2009) nämner att detta tillvägagångssätt är relativt 

tidskrävande och ställer högre krav på forskaren än om man endast hade använt en metod. Om 

det skulle vara så att data från de olika metoderna inte går ihop kan detta skapa förvirring hos 

forskaren och leda till att data manipuleras för att få ihop ett resultat (Denscombe, 2009).  
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4 RESULTAT och ANALYS 

I detta avsnitt kommer vi att presentera våra resultat från undersökningen tillsammans med en 

kort analys. Enligt en fenomenografisk arbetsmetod har en kategorisering gjorts för att 

resultaten ska bli tydligare. Vid en jämförelse könen emellan kunde vi inte se några skillnader 

och har därmed valt att inte redovisa några sådana resultat.  

4.1 Observation av klassrummen 

På skola A hade eleverna matematik i speciella klassrum vilket innebär att relevant material 

finns nära till hands. På skola B och C bedrevs lektionerna vi observerade i elevernas 

hemklassrum, det vill säga där eleverna har majoriteten av sina lektioner. Detta gör att miljön 

är neutral och att något extra matematikmaterial inte finns tillgängligt, utan lärarna är tvungna 

att ta med sig detta på en vagn. 

Skola A och C är möblerade med bänkar som vid observationstillfället stod två och två och 

med en kateder längst fram. Katedern på skola A var placerad framför tavlan, medan den på 

skola C var ställd till vänster om tavlan i klassrummet. Bänkarna var på skola B möblerade i 

grupper om 4 och klassrummet saknade kateder. Skola A saknar grupprum. Skola B och C har 

tillgång till grupprum.  

När vi jämför observationen av klassrumsmiljön med svaren vi fick i intervjuerna ser vi att 

man, på skola B, har valt att möblera klassrummet så att eleverna ska kunna diskutera i 

grupper. På skola B ges eleverna därmed en möjlighet att diskutera med varandra även om 

uppgifterna inte är gruppbaserade. På skola A och C däremot, får eleverna flytta om bänkarna 

för att kunna sitta i grupper och diskutera och har därför inte samma möjlighet till spontana 

diskussioner med kamrater.  

4.2 Kursplanen i undervisningen  

Lärarnas kännedom om den nya kursplanen och innehållet varierar. Anna säger i intervjun att 

hon har medverkat under förarbetet av den nya kursplanen. De har även på skolan läst igenom 

den inom ämneslaget och gör det regelbundet inför varje nytt arbetsområde. Hon anser att 

skillnaden mellan kursplanerna inte är så stor och hennes undervisning förändras inte 

nämnvärt. Hon anser att de förändringar hon önskar göra inte går att genomföra på grund av 

bristande resurser.  

Bengt anser sig inte ha fått tillräckligt med arbetstid avsatt för att sätta sig in i den nya 

kursplanen, utan säger sig ha fått göra det på egen hand. Däremot har de på skolan arbetat 
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mycket med mål och bedömning, vilket han anser har varit positivt. I detta arbete har lärare 

från låg-, mellan- och högstadiet varit involverade, vilket Bengt säger är för att 

undervisningen ska få en röd tråd. Bengts undervisning har förändrats på så sätt att han 

numera oftare talar om vilka förmågor som bedöms vid olika lektionstillfällen och tester. Han 

försöker även bedöma elevernas förmågor på andra sätt än genom de traditionella proven. 

Förutom förmågorna och konkretiseringen av målen tycker inte Bengt att det är någon större 

skillnad mellan den gamla och den nya kursplanen.  

Carina anser sig ha fått tillräckligt med tid till att sätta sig in i den nya läroplanen, men 

önskar sig ha fått mer tid i skolan att diskutera med de andra lärarna, så att de tänker likadant 

kring bland annat bedömningsmatriser. Undervisningen har förändrats på så sätt att de numera 

försöker arbeta mer mot förmågorna och försöker tydliggöra mer för eleverna vilka förmågor 

som man är ute efter. Vid inköp av nytt material tittar de om det kan kopplas till kursplanen.  

Anna och Carina tror inte att majoriteten av eleverna är medvetna om innehållet i den nya  

kursplanen, trots att de går igenom kriterierna inför varje nytt arbetsområde. Bengt å andra 

sidan tror att eleverna börjar bli mer och mer medvetna om de nya kriterierna. 

Enkätundersökningen visar att 64 % av eleverna säger sig känna till det mesta eller allt av 

betygskriterierna.  

Tabell 1: Elevernas kännedom om betygskriterierna samt vilket betyg de strävar efter. Mätt i antal procent. 

 

Tabell 1 visar att ju högre betyg eleverna strävar efter, desto bättre kännedom har de om de 

olika betygskriterierna. Dock visar Chi-Square testet, som ger ett signifikansvärde på 0,372, 

att vi inte kan dra några sådana slutsatser om samband mellan dessa faktorer. Det interna 

bortfallet på 7 personer beror på missförstånd då de markerat för många alternativ.  

Vid analysen av frågorna som berör vilket betyg eleverna strävar efter och om de anser sig 

arbeta tillräckligt under lektionerna får vi ett signifikansvärde på 0,000 och kan således 

fastställa att det finns ett samband mellan dessa två faktorer. 

 
Betyg eleven strävar efter 

Totalt E D C B A Vet ej 

Betygskriterier Inget alls 1,6 0 0 3,1 0 0 4,7 

Lite 3,1 3,1 7,8 9,4 3,1 4,7 31,2 

Det mesta 12,5 1,6 14,0 7,8 20,3 6,3 62,5 

Allt 0 0 0 0 1,6 0 1,6 

Totalt 17,2 4,7 21,8 20,3 25,0 11,0 100 
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4.3 Undervisningens genomförande nu och respondenternas önskemål om att 

genomföra den 

I varierande grad utgår alla tre lärarna från boken. Anna är den som är mest bunden till 

läroboken, där eleverna får jobba mycket enskilt. Men även Bengt och Carina jobbar mycket 

med boken som utgångspunkt. Genomgångar i helklass och enskilt arbete i bok är de 

undervisningsmetoder som eleverna upplever förekommer till störst del, vilket kan utläsas i 

tabellen nedan. Eleverna skulle här rangordna alternativen på en skala 1-6, där 1 är den 

arbetsmetod som används mest och 6 är den som används minst. Även detta bortfall är av 

intern karaktär och beror på missförstånd kring rangordningen. Resultatet presenteras på 

samma sätt i tabell 3.  

 

Grad av 

genomförande 

Genomgång Enskilt 

arbete i 

bok 

Arbete i 

par i bok 

Enskilt arbete 

med 

extrauppgifter 

Arbete i par 

med 

extrauppgifter 

Praktiskt 

arbete 

1 39,4 40,8 7,0 1,4 0,0 0,0 

2 36,6 33,8 2,8 5,6 4,2 4,2 

3 2,8 5,6 18,3 46,5 7,0 7,0 

4 1,4 4,2 28,2 21,1 23,9 8,5 

5 4,2 1,4 16,9 8,5 40,8 15,5 

6 2,8 2,8 14,1 4,2 12,7 52,1 

Bortfall 12,7 11,3 12,7 12,7 11,3 12,7 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
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Tabell 2: Hur matematikundervisningen till störst del bedrivs, enligt eleverna. Mätt i procent.  

 

Carina försöker att gå utanför läroboken och ger eleverna problemlösningsuppgifter istället, 

som de får lösa tillsammans i mindre grupper. Ett exempel på en sådan uppgift handlar om 

telefonabonnemang där eleverna ska med datorn som verktyg lösa den. Bengt talar mer om att 

förändra tänket hos eleverna i och med de nya förmågorna som ska bedömas och försöker 

därför diskutera och prata matematik med dem. Han har bland annat tillsammans med en 

kollega gjort extramaterial för att eleverna ska kunna öka sin begreppsuppfattning.  

Andelen elever som anser sig lära bäst vid genomgångar eller enskilt arbete är hög, men 

resultatet visar också en större spridning där flera elever anser sig lära bäst vid andra typer av 

arbetssätt (se tabell 3).  

 

 

Grad av 

genomförande 

Genomgång Enskilt 

arbete i 

bok 

Arbete i 

par i bok 

Enskilt arbete 

med 

extrauppgifter 

Arbete i par 

med 

extrauppgifter 

Praktiskt 

arbete 

1 32,4 26,8 14,1 8,5 4,2 2,8 

2 19,7 26,8 5,6 8,5 16,9 9,9 

3 12,7 14,1 15,5 23,9 7,0 14,1 

4 7,0 5,6 18,3 19,7 18,3 18,3 

5 7,0 7,0 18,3 16,9 23,9 14,1 

6 8,5 8,5 15,5 11,3 16,9 28,2 

Bortfall 12,7 11,3 12,7 11,3 12,7 12,7 

Totalt 100 100 100 100 100 100 

Tabell 3: Hur eleverna anser sig lära bäst. Mätt i procent. 

 

De öppna frågorna i enkäten visar att det finns elever som önskar mer arbete i grupp, praktiskt 

arbete och överlag en större variation på undervisningen. En stor del av eleverna vill dock ha 

mer genomgångar. Något som också efterfrågas är fler lärare som kan hjälpa till. Andelen 

elever som anser sig kunna vara med och påverka undervisningen är ungefär lika stor som den 

del elever som inte anser sig ha någon eller en liten påverkan på undervisningen. 

4.4 Svårigheter med undervisningen och möjligheter till förbättring 

Alla tre lärare är eniga om att bristen på tid gör det svårt att bedriva en bra undervisning. 

Anna säger att mycket av planeringstiden går till administrativa uppgifter, möten och 

kontakten med bland andra föräldrar. Tid som skulle kunna användas, förutom att göra en 
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bättre planering och prova på nya moment, till att diskutera och utbyta idéer med kollegor. 

Anna nämner även att de ”duktiga” eleverna ofta glöms bort under lektionstiden och får klara 

sig själva då fokus ofta hamnar på elever som inte når upp till målen. Enkätundersökningen 

visar att de mer ambitiösa eleverna känner sig åsidosatta och att även de vill ha hjälp. Bengt 

nämner tid som ett problem i form av att han anser att klasserna är för stora och att han därför 

inte hinner möta varje elev, vilket gör det svårt att få en uppfattning om var varje elev 

befinner sig kunskapsmässigt. Carina nämner bristen på tid både under lektion och mellan 

lektionerna. Klassammansättningen kan göra att hon under lektionen inte får tid att se alla 

elever, då ett fåtal elever kräver mycket energi. Mellan lektionerna går mycket av 

planeringstiden till de administrativa uppgifterna, såsom att skriva åtgärdsprogram och 

dokumentera varje elev.  

Anna nämner även brist på material som en av svårigheterna. Material som läromedel, 

miniräknare, gradskivor med mera finns det ont om på skolan och lärarna får samsas om dem. 

Eftersom de inte kan köpa in enklare problemlösningsböcker och liknande anser Anna att de 

därför får göra sådant själva, vilket blir svårt då tiden inte räcker till. Carina är även hon inne 

på samma spår när det gäller bristen på tiden och att göra eget material. Hon säger även att 

man aldrig har tillräckligt med material, men att det är en kostnadsfråga. Bengt anser inte att 

han har brist på material utan är nöjd med de läromedel som finns på skolan. Däremot saknar 

han tillräckligt med datorer för att kunna plocka in dessa oftare i undervisningen, då han tror 

att det finns stora möjligheter med det.  

En annan svårighet som Bengt nämner är att eleverna är fast i det gamla tänket med 

poängsystem som bedömning. Att det är förmågor som bedöms är svårt för eleverna att vänja 

sig vid och att börja tänka på ett nytt sätt. Carina berör även hon liknande svårigheter, men i 

form av att göra den nya kursplanen förståelig för både elever och föräldrar med 

bedömningsmatriser.  

Carina upplever inte att det är ett större problem att veta var varje elev befinner sig i 

förhållande till målen, då hon har bra stöd av bland annat specialpedagog och studieverkstad. 

Svårigheten tycker hon däremot är när eleven börjar årskurs 6 och helt saknar motivation för 

ämnet. Carina nämner att hon försöker göra material och extra uppgifter som känns mer 

konkreta och som får eleverna att se nyttan med matematik. Med detta försöker hon öka deras 

motivation.  

Detta kan kopplas ihop med de svar vi har fått från enkäten om elevers attityd till ämnet. I 

tabell 4, kan man se att en stor andel elever markerar att ämnet aldrig eller sällan roligt. En 

stor del elever ser dock sällan eller ibland nyttan med ämnet. Analysen i SPSS visar att det 



 5 

finns ett tydligt samband mellan huruvida eleven uppfattar ämnet som lätt och anser sig ha 

nytta av det. Signifikansvärdet här är 0,000. Det finns även ett samband mellan hur roligt 

ämnet är och hur lätt eleven uppfattar det vara. Signifikansvärdet här är 0,007. Det finns inget 

statistiskt samband mellan hur roligt ämnet uppfattas vara och nyttan med det i vardagen, där 

är signifikansvärdet 0,089.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tabell 4: Elevers attityd till ämnet. Mätt i procent. 
 

Både Bengt och Carina känner att de kan diskutera med sina rektorer om de har något de vill 

lyfta som rör undervisningen. De upplever rektorerna välvilligt inställda till att prova nya 

metoder och strategier, men ofta är det en kostnadsfråga vilket försvårar att gå vidare med 

frågan. Rektorerna uppmuntrar gärna till vidareutbildning och försöker underlätta detta för 

lärarna. Anna säger att hon har arbetat för kort tid på sin skola för att kunna uttala sig om 

rektorns roll. 

 Roligt Lätt Nytta 

Aldrig 15,5 4,2 2,8 

Sällan  25,4 9,9 19,7 

Ibland 29,6 39,4 33,8 

Ofta 22,5  40,8 36,6 

Alltid 5,6 5,6 4,2 

Bortfall 1,4 0 2,8 

Totalt 100 100 100 
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5 DISKUSSION 

I följande avsnitt lyfter vi resultatet och kopplar detta till litteraturgenomgången. Vi har valt 

att kategorisera områdena för att underlätta för läsaren.  

5.1 Undervisningsmetoder 

Som vi har nämnt i litteraturgenomgången visar även vår undersökning att 

matematikundervisningen idag är väldigt läromedelsbunden (Löwing, 2006) vilket även 

resultatet från TIMSS visar (Skolverket, 1i). Eleverna uttrycker även de att de har mycket 

enskild räkning i bok, men även många genomgångar. Detta sätt att reproducera kunskap 

genom att läraren håller en genomgång för att eleverna därefter ska räkna själva på liknande 

uppgifter påminner om ett behavioristiskt synsätt (Orlenius, 2008). Läraren presenterar alltså 

en metod för att lösa uppgifterna och för elevens del handlar det om att härma och träna in 

denna. Med införandet av den nya kursplanen blir det dock större fokus på vilka förmågor 

eleverna ska tillägna sig, vilket även alla tre lärare i undersökningen belyser. Målen som 

eleverna ska uppnå i matematiken är även mer konkretiserade (Skolverket, 2011). I våra 

intervjuer har vi frågat de olika lärarna hur de undervisar och om den nya kursplanen påverkar 

detta. Bengt och Carina svarar att de följer läroboken mycket, men att de på olika sätt försöker 

komma ifrån detta så att eleverna får en möjlighet att träna upp alla förmågorna. Detta sätt att 

frångå boken i undervisning ställer högre krav på pedagogens kompetens inom matematik och 

matematikdidaktik, vilket även Löwing (2012) diskuterar. Bengt belyser även vikten av 

kommunikationen med och mellan eleverna i samband med lektionen, vilket har tydliga 

sociokulturella drag (Claesson, 2007; Orlenius, 2008). Han har i sitt klassrum valt att möblera 

bänkarna i små grupper för att underlätta diskussion mellan eleverna och de ska kunna ta del 

av varandras tankar och därigenom utvecklas. Bengt har ingen kateder i sitt klassrum och är 

därför inte låst vid en punkt utan rör sig fritt mellan öarna av bänkar i klassrummet och kan ta 

del av alla elevers diskussioner och tankar. Bengts sätt att resonera, möblera klassrummet och 

agera i detta förstärker ytterligare den sociokulturella metoden i hans undervisning (Claesson, 

2007; Orlenius, 2008). Bengt och Carina är öppna för att prova andra metoder i större grad än 

Anna kan bero på deras ökade kompetens och vidareutbildning inom ämnet vilket vi finner 

stöd för hos Löwing (2012). En anledning till att Anna följer läroboken har att göra med, som 

hon själv nämner, bristen på tid. Detta gör att hon inte hinner skapa annat material eller hinner 

utveckla sina lektioner på det sätt hon önskar.  
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5.2 Pedagogisk resurs 

Alla tre lärare har tillgång till extra pedagogisk resurs vid vissa tillfällen i undervisningen. 

Bengt och Carina har utbildade specialpedagoger medan den extra resursen på Annas 

lektioner är en annan lärare på skolan, som inte nödvändigtvis har utbildning i ämnet. Alla tre 

lärare tycker att detta är viktigt då de kan individanpassa undervisningen på ett bättre sätt och 

variera denna, vilket stämmer väl överens med innehållet i den nya läroplanen (Skolverket, 

2011). Resultatet från senaste TIMSS (Skolverket, 1i) visar att matematikundervisningen i 

Sverige är mer läromedelsbunden än i andra länder. Denna gjordes när den förra läroplanen 

Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) gällde, att lärarna i vår undersökning pratar mycket 

om individanpassning och varierad undervisning kan kopplas till införandet av den nya 

läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011) vilket de också nämner har påverkat dem. Bengt och 

Carina för kontinuerligt pedagogiska diskussioner med specialpedagogen kring 

undervisningens mål och syften och hur man ska nå dessa. Då blir den extra resursen mer än 

bara en extra person i klassrummet och individen får den hjälp just den behöver (Löwing, 

2006). Eleverna uttrycker själva att de skulle vilja ha mer hjälp på lektionerna och säger bland 

annat att de vill ha mindre grupper och fler lärare. Detta skulle göra att läraren tydligare kan 

se varje elev och var denne befinner sig i sin kunskapsutveckling. Läraren kan således utgå 

ifrån eleven i dennes lärandeprocess vilket har både konstruktivistiska (Airasian & Walsh, 

1997; Bach, 2001) och sociokulturella drag (Orlenius, 2008). 

5.3 Elevernas attityder till ämnet 

I litteraturen lyfter vi bland annat fram en rapport från Skolverket (2004) som visar att det 

finns ett samband mellan elevernas lust att lära och svårighetsgraden i matematikuppgifterna. 

Litteraturen visar även att en majoritet av eleverna tycker att det är nyttigt att kunna ämnet 

och behärska det och de tror sig ha användning av det i framtiden (Skolverket, 2004). Detta är 

även något vi kan skymta i vår undersökning där en majoritet av eleverna anser sig ibland 

eller ofta ha nytta av matematik i vardagen. Bland de intervjuade lärarna nämner Carina att en 

av utmaningarna i undervisningen är omotiverade elever. Ett sätt att väcka intresse hos både 

dessa och övriga elever, anser Carina, är att skapa eget material som eleverna kan knyta an till 

och se nyttan med. Som exempel nämner hon en uppgift som handlar om telefonabonnemang 

och att hon här låter eleverna arbeta med datorn. Även Bengt strävar efter att oftare ta in 

datorer i undervisningen då han anser att det är en del av elevernas vardag och att det därför 

blir lättare för dem att relatera till uppgifterna. Detta sätt att resonera kan kopplas till ett 
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konstruktivistiskt synsätt där eleven ska kunna relatera till uppgiften för att kunna skapa 

kunskap (Bach, 2001). TIMSS (Skolverket, 1i) visar att dataanvändningen i skolan har 

minskat sedan 2003 och att lärarna anser sig ha fått för lite fortbildning för att integrera IT i 

undervisningen. Bengt å andra sidan har denna utbildning men saknar resurser för att bedriva 

en sådan undervisning. Att använda teknik i undervisningen är också något som är tydligt i 

den nya läroplanen (Skolverket, 2011).  

5.4 Elevernas utveckling 

I läroplanen är det fokus på att läraren ska uppmärksamma och hjälpa elever i behov av 

särskilt stöd och med svårigheter (Skolverket, 2011). I litteraturen vi tagit del av vill de även 

lyfta elever med särskild begåvning i ämnet (Atterström & Persson, 2000) och detta är något 

som även lärarna i vår studie tycker är viktigt. Dock nämner lärarna bland annat att bristen på 

tid gör att de inte hinner se varje elev och därmed inte kan hjälpa dem att utvecklas så långt de 

kan. Något som nämns i intervjuerna är att den största anledningen till bristen på tid är alla de 

administrativa uppgifterna de har, utöver undervisningstid och planering inför dessa. Lärarna 

anser att klassernas storlek eller klassammansättningen gör det svårt att se varje elev och ge 

denne den hjälp som den behöver för att utvecklas. Lärare C nämner att några elever tar 

mycket energi och lärare A menar att fokus ofta läggs på de elever som riskerar att inte nå 

målen för betyget E och att de ”duktiga” eleverna då glöms bort. Lärarnas kommentarer om 

klassernas storlek och sammansättning kan tolkas som att de dels inte hinner se varje elev och 

utgå ifrån dennes kunskapskonstruktion enligt ett konstruktivistiskt synsätt (Airasian & 

Walsh, 1997; Bach, 2001). Eleverna får inte heller den draghjälp av gruppens sammansättning 

som ett sociokulturellt lärande önskar (Claesson, 2007; Orlenius, 2008).   

5.5 Slutsats 

Vår undersökning visar att undervisningen bör varieras för att eleverna ska kunna uppfylla de 

mål och förmågor som står i den nya läroplanen. Detta är något som lärarna belyser och som 

eleverna eftertraktar. Lärarna är medvetna om kursplanens innehåll och vikten av variation, 

men anser att bristen på tid och resurser försvårar detta.  
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5.6 Förslag till framtida forskning 

För att få ett bredare underlag skulle studien kunna genomföras i en större omfattning där fler 

elever och lärare deltar. Detta skulle ge en bättre och säkrare bild av verkligheten. En djupare 

förståelse skulle man kunna få genom att komplettera enkätundersökningen med intervjuer 

med elever. Det skulle också vara intressant att undersöka om elevers bakgrund och 

hemförhållanden påverkar deras prestationer i matematikundervisningen.   
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Bilaga 1  

Enkät – Matematikundervisning 

 
1. Jag är kille tjej 

 

2. Tycker du att matematik är roligt? 

Aldrig  Sällan Ibland Ofta Alltid 

 

3. Tycker du att matematik är lätt? 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

 

4. Har du nytta av matematik i din vardag? 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

 

 

 

5. Känner du till vad som krävs för de olika betygsnivåerna i kursplanen? 

Inget alls Lite Det mesta Allt 

 

6. Vilket betyg strävar du efter? 

E D C B A Vet ej 

 

7. Anser du dig arbeta tillräckligt på lektionerna för att nå ditt önskade betyg? 

Nej, inte alls Kan göra mycket mer Kan göra lite mer Ja, oftast 

 

 

 

8. Vilket sätt lär du dig på bäst genom? Rangordna dina svar med 1-6 där 1 är det som 

passar dig bäst och 6 är det som passar dig sämst! 

Genomgång på tavlan 

Arbeta själv i bok 

Arbeta i par/ grupp i bok 

Arbeta själv med extrauppgifter/ problemlösning 

Arbeta i par/ grupp med extrauppgifter/ problemlösning 

Arbeta praktiskt 
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9. På vilket sätt bedrivs undervisningen i din klass till störst del? Rangordna dina svar 

med 1-6 där 1 är det sätt du anser används mest och 6 det du anser används minst! 

10. Genomgång på tavlan 

11. Arbeta själv i bok 

12. Arbeta i par/ grupp i bok 

13. Arbeta själv med extrauppgifter/ problemlösning 

14. Arbeta i par/ grupp med extrauppgifter/ problemlösning 

15. Arbeta praktiskt 

 

10. Tycker du att eleverna i din klass får vara med och påverka matematikundervisningen? 

Nej Sällan Ofta Alltid 

 

11. Tycker du att läraren gör tillräckligt för att du ska nå dina mål? 

 Nej Ja 

 Om ja, på vilket sätt? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Om nej, vad skulle läraren kunna göra mer? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

12. Hur skulle du önska att undervisningen bedrivs? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Tack för hjälpen! 

Johan och Emina 

Högskolan Kristianstad 
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Bilaga 2 

 

Intervju 
 Bakgrundsfrågor: Ålder, vart gick du utbildningen, vilka ämnen undervisar du i, hur 

länge har du jobbat på denna skola,  

 

 På vilket/ vilka sätt utgår du från kursplanen och läroplanen när du planerar och 

genomför din undervisning? Presenteras det för eleverna? 

 

 På vilket sätt bedriver du matematikundervisningen? Arbeta i bok, jobba i par, 

problemlösning m.m. 

 

 Skulle du vilja arbeta på något annat sätt? Saknar du något för att göra detta? 

Ämnesövergripande, fortbildning m.m. 

 

 Vilka svårigheter tycker du att det finns när det gäller att anpassa undervisningen så 

alla elever når målen och/ eller utvecklas? 

 

 Vad för verktyg/ material (läromedel etc.) använder du? Resp. Saknar/ skulle du vilja 

ha? 

 

 Vad för verktyg tycker du är särskilt bra? Där du sett förbättringar hos elever och/ 

elever fått positiv respons från elever? 

 

 Rektorns roll vid vidareutbildning 


