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Sammanfattning 
Jag har genomfört en undersökning i två olika klasser i årskurs tre. Matematikundervisningens 
utformning och dess konsekvenser för eleverna har studerats. Syftet har varit att se om det 
finns några större skillnader mellan de två undersökta lärarnas undervisningsmetoder, och om 
dessa kan ha haft någon inverkan på elevernas utveckling i ämnet. Datainsamlingsmetoder har 
varit: 
 

• lärarintervjuer 
• observationer 
• matematiktest 
• enkäter 

 
Resultatet påvisar betydande skillnader mellan de undersökta lärarnas undervisningsmetoder. 
I klass A har eleverna mycket stort inflytande över undervisningen och mycket praktiskt 
material används. Det praktiska material som används tränar enligt mig inte elevernas 
matematiska färdigheter i någon större utsträckning. I klass B är elevinflytandet något lägre 
och de praktiska inslagen i undervisningen är färre, och dessa syftar till att utveckla elevernas 
matematiska färdigheter.  
 Även markanta skillnader mellan klassernas matematikkunskaper visade sig, där klass B 
ligger före klass A. Dessa skillnader tror jag till stor del beror på skillnaderna i 
undervisningsmetoder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Lågstadiet, Matematikkunskaper, Matematikundervisning, Tidigarelärare,  
                    Undervisningsmetoder
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1 INLEDNING 
 
Under min utbildning till gymnasielärare i matematik och fysik har jag träffat många blivande 
tidigarelärare. Endast ett fåtal av dessa har valt att inrikta sig mot matematikundervisning. Då 
jag vet att många av dessa blivande lärare kommer att undervisa i matematik, trots att de inte 
har utbildning riktad mot ämnet, började jag fundera över vad detta kan få för konsekvenser 
för barnens utveckling i ämnet. I kursplanen för matematik i grundskolan står att skolan i sin 
matematikundervisning skall ”sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik” 
(Skolverket 2000:1). Jag antar att lärare som själva valt att inrikta sig mot matematik generellt 
har ett större intresse för ämnet än de lärare som inte valt denna inriktning. Förmodligen finns 
det många tidigarelärare som undervisar i matematik trots att de själva är ointresserade av 
ämnet och kanske även har negativa erfarenheter av matematik. Att dessa lärare ska kunna 
bedriva matematikundervisning på ett sådant sätt att eleverna utvecklar ett intresse för ämnet 
torde vara en speciellt svår uppgift.  
 Vidare har jag funderat över hur jag som blivande gymnasielärare ska agera för att 
lyckas med en konstruktivistisk undervisning som är den undervisningssyn som förespråkas i 
dagens lärarutbildning. Och hur ska undervisningen se ut för att, som läroplanerna 
förespråkar, alla elever ska ha stort inflytande över sin egen utbildning, och att alla elever 
samtidigt ska jobba hårt mot samma mål – kursplanernas (Skolverket 2006a)? Mina 
erfarenheter säger mig att detta är en mycket svår uppgift, och att många elever smiter undan 
så fort de får chansen. Kan detta bero på att de inte är vana vid ett friare arbetssätt från 
grundskolan? Och hur går det egentligen att bedriva en konstruktivistisk och en för eleverna 
inflytelserik undervisning i matematik på lågstadiet? Eller är det så enkelt att dessa synsätt på 
undervisningen kanske inte är så lyckade i matematikundervisningen på lågstadiet? För att 
besvara frågorna ovan skulle det behövas en enorm undersökning, vilket jag naturligtvis inte 
kan göra. Däremot kan jag göra en kvalitativ undersökning, där jag undersöker hur 
matematikundervisningen kan se ut i årskurs tre i två olika klasser som har lärare med olika 
utbildningsbakgrund, och vad dessa arbetssätt kan få för konsekvenser för barnens utveckling 
i ämnet. Eftersom det är välkänt att föräldrar ofta har en stor påverkan av barnens skolgång 
kommer jag även att ta med dem i undersökningen.  
  Ämnet är viktigt eftersom det är i de tidiga åren grundkunskaperna i matematik skall 
läggas. Utan dessa grundkunskaper kommer eleverna förmodligen att få det svårt med 
matematik senare i livet, både under utbildning och i vardagen. Undersökningar påvisar även 
en negativ trend när det gäller svenska elevers matematikkunskaper (Skolverket 2004), och då 
är det enligt mig extra viktigt att granska matematikundervisningen.  
 
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna undersökning är således att se om det finns några större skillnader mellan de 
två undersökta lärarnas undervisningsmetoder i matematik, och om detta kan ha haft någon 
inverkan på elevernas utveckling i ämnet. Ett underliggande syfte är att jag som blivande 
gymnasielärare i matematik vill få större kunskaper om hur matematikundervisningen kan se 
ut i lågstadiet, och hur elever tänker i denna ålder.  
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1.2 Styrdokumenten 
I följande kapitel redovisas det viktigaste av vad de olika styrdokumenten säger som har 
betydelse för det aktuella ämnet.  
 
 
1.2.1 Lärarens utbildning 
I skollagen 2 kap. 3§ står: 
 

Kommuner och landsting är skyldiga att för undervisningen använda 
lärare, förskollärare eller fritidspedagoger som har en utbildning 
avsedd för den undervisning de i huvudsak skall bedriva. 
 
Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte 
finns att tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn 
till eleverna. 

 
Eftersom matematikundervisningen i lågstadiet endast är att fåtal timmar i veckan kan en 
lågstadielärare som undervisar i många olika ämnen knappast anses bedriva undervisning 
huvudsakligen riktad mot matematik. Detta gör att det är fritt fram för skolorna att använda 
sig av icke matematikutbildade lärare i matematikundervisningen på lågstadiet.  
 Men i skollagen står även att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, 
oavsett var i landet den anordnas (Skollagen. 1 kap. 2§). Detta borde betyda att alla elever har 
rätt till lärare med tillräckligt goda kunskaper i de ämnen de lär ut. Dessa kunskaper behöver 
nödvändigtvis inte komma från lärarutbildningen. De kan även komma från t.ex. 
kompetensutveckling finansierad av respektive skola. Enligt läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, är det rektorns ansvar att 
”personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna 
utföra sin uppgifter [sic]” (Skolverket 2006a:17). 
 
 
1.2.2 Undervisningsmetoder 
Att skollagen kräver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig betyder enligt 
läroplanen inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt. Snarare betyder det 
att alla skolor skall jobba mot de nationella målen som är uppsatta i läroplaner och kursplaner 
(Skolverket 2006a). Detta betyder att lärare kan använda olika undervisningsmetoder så länge 
de håller sig inom styrdokumentens ramar. Några av dessa ramar ges nedan. 
 
I läroplanen står (Skolverket 2006a:6): 
 

Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och 
lösa problem. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor 
betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper. 

 
Att t.ex. bedriva en matematikundervisning i lågstadiet där eleverna i stort sätt enbart jobbar 
själva i en matematikbok faller helt klart utanför denna ram. Att däremot kombinera den egna 
räkningen med t.ex. projektbaserad undervisning, problemlösning och olika matematikspel 
borde uppfylla målen ovan. 
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Att eleverna skall få inflytande över undervisningen står klart och tydligt i läroplanen 
(Skolverket 2006a:13): 
 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara 
delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och 
sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det 
egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande 
på utbildningens utformning.  

 
Det betyder alltså att läraren måste låta eleverna vara delaktig i t.ex. planeringen av 
undervisningen. I läroplanen står även (Skolverket 2006a:13f): 

 
Skolan skall sträva efter att varje elev  
• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 
• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning 
       och det inre arbetet i skolan, 
[…] 
 
Läraren skall 
• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för 
       sin inlärning och för sitt arbete i skolan, 
• Ser till att elever […] får ett reellt inflytande på arbetssätt,  
      arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta  
      inflytande ökar med stigande ålder och mognad, 
[…] 
• svarar för att eleverna får pröva olika arbetssätt och  
       arbetsformer, 
• tillsammans med eleverna planerar och utvärderar  
       undervisningen och 
• förbereder eleverna för delaktighet och medansvar och för de  
       rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt  
       samhälle. 

 
Det börjar nu bli ganska tydligt att lärarens uppgift är betydligt större än att 
enbart lära ut ämneskunskaper.  
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1.3 Litteraturgenomgång 
I detta kapitel redovisas vad relevant forskning och litteratur säger i ämnet. 
 
 
1.3.1 Lärarens betydelse för undervisningen 
Enligt eleverna är läraren den absolut viktigaste faktorn för lusten att lära, och eleverna vill ha 
lärare med kunskaper i ämnet (Skolverket 2003). Detta stämmer väl överens med det faktum 
att lärarens ämneskompetens samt pedagogiska kompetens är de enskilda faktorer som har 
störst betydelse för elevernas resultat (Gustafsson m.fl. 2002). Trots detta är det vanligt att 
lärare undervisar i ämnen de saknar utbildning för (Riksrevisionen 2005).  
 Av utredningen Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens (SOU 2004) 
framgår att högskolestudier i matematik och matematikdidaktik är väldigt begränsade hos 
lärare i skolåren 1-6. Hela 70 procent av de lärare som undervisade i matematik i de aktuella 
åldrarna läsåret 2002/2003 hade mindre än 10 högskolepoäng eller motsvarande. Endast 5 
procent hade mer än 20 högskolepoäng. Det är t.o.m. så illa att många elever i 
matematiksvårigheter får hjälp av specialpedagoger som helt saknar högskoleutbildning i 
matematik och matematikdidaktik (a.a). I utredningen står även (SOU 2004:11):  
 

För att få en undervisning med meningsfullt innehåll som svarar mot 
kraven i dagens samhälle krävs att kunniga, aktiva och intresserade 
lärare kan leda och stimulera barns och ungdomars 
matematiklärande. 

 
Återigen poängteras alltså lärarens kompetens som en viktig ingrediens i undervisningen.  
Många blivande tidigarelärare har själva dåliga erfarenheter av matematikämnet, och om inte 
studenterna gör upp med dessa negativa erfarenheter innan de blir yrkesaktiva kan detta 
påverka eleverna negativt (SOU 2004). Att en lärares negativa erfarenheter till matematik kan 
överföras till sina elever kommer även Lina Brändström fram till i sitt examensarbete om 
matematikängslan. Hon kommer även fram till att det finns ett stort behov av mer 
undervisning i matematik och matematikdidaktik för blivande lärare i grundskolans tidigare år 
(Brändström 2004).  
 Madeleine Löwing skriver i sin bok Matematikundervisningens dilemman  
(Löwing 2006:13):  
 

Lärarens uppgift är att kunna ta olika elevers perspektiv och 
förklara på olika sätt för olika elever. Detta kräver att lärarna 
behärskar en didaktisk ämnesteori för matematik, alltså en teori som 
beskriver hur eleverna bygger upp kunskaper utgående från olika 
behov och olika förkunskaper. 
 

Det är alltså enligt Löwing viktigt att läraren har didaktisk utbildning i matematik för att 
undervisningen skall bli god.  
 En mycket stor undersökning genomförd av Mark Fetler påvisar att det i Kalifornien 
finns ett klart samband mellan lärares utbildning i matematik och elevernas prestationer i 
ämnet. Denna undersökning genomfördes i årskurser motsvarande det nionde skolåret och de 
två första åren i gymnasieskolan (Bentley 2004). Det finns dock en studie från Sverige som 
pekar på motsatsen. År 2006 publicerade skolverket en rapport över en studie som påvisar att 
lärarens utbildning har stor betydelse i alla ämnen utom i matematik. Anledningen till detta 
resultat tror de beror på att matematikundervisningen ofta är upplagd på ett sådant sätt att 
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lärarnas professionalism inte kommer till sin rätta. Däremot ser de ett samband mellan 
lärarens inställning till matematikundervisningen och elevernas resultat. Lärare som tycker att 
der är roligt att undervisa i matematik lyckas generellt bättre med sina elever än de som inte 
tycker det är roligt. Undersökningen genomfördes i årskurs 9 (Skolverket 2006b). Med detta i 
åtanke känns det lite lustigt att Marina Meinert och Dan Wållringer i sitt examensarbete 
Lärares val av arbetsmetod kommer fram till att lärarnas ämneskunskaper är avgörande för 
vilka arbetsmetoder de använder, även om dessa arbetsmetoder inte stämmer överens med 
lärarnas egen uppfattningar av hur en god matematikundervisning bör se ut (Meinert m.fl. 
2006). 
 
 
1.3.2 Ett konstruktivistiskt synsätt på undervisningen 
Dagens lärarutbildning förespråkar ett konstruktivistiskt synsätt på undervisningen, men vad 
innebär egentligen ett sådant synsätt för matematikundervisningen? I boken Matematik och 
reflektion ger Arne Engström en mycket bra sammanfattning av hur en konstruktivistisk 
undervisning i matematik kan se ut (Engström 1998:11f): 
 

En konstruktivistisk undervisning 
 
• utgår från en uppfattning att eleven använder sig av det han/hon 

redan vet för att utveckla personligt meningsbärande lösningar, 
• stimulerar eleverna till att reflektera över sina matematiska 

aktiviteter, 
• kännetecknas av ett stort inslag av laborativa aktiviteter som 

möjliggör för eleverna att konstruera sin egen matematik, 
• ger ett stort utrymme åt gruppdiskussioner, som låter eleverna 

bryta sina uppfattningar mot andras, utvecklar elevernas 
förmåga att motivera och bestyrka sina idéer, 

• ser lärandet som en problemlösande aktivitet, där elevernas egna 
frågeställningar och sätt att formulera problem ges ett stort 
utrymme, 

• förankras i elevernas verklighet, inte i påhittade situationer, 
• ger eleverna möjligheter att bygga upp sin egen matematik; 

matematiska symboler och algoritmer bygger på de som 
elevernas spontant utvecklar och formaliseras efterhand [sic], 

• betonar kreativa aktiviteter som tillåter eleverna att utveckla 
sina möjligheter i stället för att producera att givet svar, 

• presenterar problemlösande aktiviteter som är öppna, som 
stimulerar till att arbeta fram olika lösningar, 

• ser matematik som en kulturell och social yttring. 
 
Engströms poängterar vikten av problemlösande och laborativa aktiviteter i undervisningen. 
Syftet med sådana inslag är enligt Frank Lester och Diana Lambdin att eleverna ska utveckla 
en djupare förståelse för matematiska begrepp och metoder (Lester m.fl 2007). 
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1.3.3 Elevers inflytande över undervisningen 
Som vi sett förespråkar läroplanen ett arbetssätt där eleverna har ett stort inflytande över 
undervisningen. Gunvor Selberg har gjort en avhandling i ämnet, Elevinflytande i lärandet. 
Fokus i studien ligger på att undersöka vad som händer när elever får inflytande över sitt eget 
lärande. Undersökningen visar bland annat att desto mer inflytande eleverna får i sitt lärande, 
desto bättre går det för dem när det gäller att uppfylla läroplanernas mål. Vidare kommer hon 
fram till att en hög grad av elevinflytande leder till ett aktivt lärande som i sin tur leder till en 
både djupare och bredare kunskap. (Selberg 1999) 
 Men hur kan undervisningen se ut för att eleverna ska få inflytande över sitt eget 
lärande? Enligt Eva Österlind är eget arbete ett bra sätt att ge eleverna detta inflytande 
(Österlind 2005). Detta arbetssätt går ut på att eleverna under så kallade arbetspass själva får 
välja, inom vissa ramar, vad de ska jobba med. Antalet arbetspass i veckan och ramarna anger 
hur stort elevinflytandet blir. Att använda sig av ett arbetspass i veckan där eleverna endast får 
välja vilket utav två ämnen de ska börja med, för att efter halva passet bli tvingade att byta till 
det andra ämnet ger inte så stort elevinflytande, medan många arbetspass med mer valfriheter 
för eleverna leder till ett större inflytande. Ett sådant arbetssätt ger enligt Österlind eleverna 
möjlighet att arbeta på sin egen nivå och i sin egen takt, vilket kan leda till att öka barnens 
motivation och stimulera deras förmåga att ta ansvar. (Österlind 2005) 
 
 
1.3.4 Föräldrarnas påverkan av barnen 
Det finns flera studier som påvisar ett samband mellan föräldrars utbildningsnivå och 
elevernas skolprestationer. I en rapport från skolverket kan man bl.a. läsa (Skolverket 
1999:16f):  
 

Vår analys visar ett starkt positivt samband mellan elevens 
medelbetyg och föräldrarnas utbildningsnivå. Utbildningsnivån i 
hemmen är den faktor i vår analys som har den absolut starkaste 
påverkan på medelbetyget.  

 
Även föräldrarnas sociala klass och ekonomiska ställning är faktorer som påverkar elevernas 
skolprestationer, dock inte i lika stor utsträckning som föräldrarnas utbildningsnivå (Ranehill 
2002). 
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1.4 Frågeställningar 
Som grund för detta arbete ställdes fyra frågor: 
 

• Vilken utbildningsbakgrund har de undersökta lärarna, och hur ser de på vikten av 
utbildning riktad mot matematik för lärare som undervisar i ämnet på lågstadiet? 
 

• Hur ser matematikundervisningen ut i de två undersökta klasserna? 
 

• Kan jag se några skillnader mellan de undersökta klassernas matematiska kunskaper? 
 

• Vad har eleverna i de undersökta klasserna för inställning till matematikämnet? 
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2 METOD 
 

2.1 Urval 
Till min undersökning behövdes två klasser i årskurs tre. På dessa ställdes tre krav: 
 

• Klasserna skulle vara rena treor, d.v.s. inga två-treor eller liknande. 
• Lärarna i de två klasserna skulle ha olika utbildningsbakgrund, gärna mycket olika. 
• Läraren ska ha undervisat klassen sedan den började ettan.  

 
Med detta i åtanke satte jag mig ner och ringde runt till alla lågstadieskolor i den kommun 
som undersökningen skulle genomföras i. Trots att det var över tio stycken skulle det visa sig 
vara ganska svårt att finna två skolor som uppfyllde mina krav. Jag fann dock två lämpliga 
lärare med klasser, och båda lärarna var positivt inställda till min undersökning. Hädanefter 
kommer lärarna att benämnas lärare A respektive lärare B, och klasserna med klass A 
respektive klass B. Klass A bestod av 17 elever och klass B av 24 elever. Skolan som klass A 
går i är en liten 1-6 skola med strax under 200 elever. Den ligger ett par kilometer utanför en 
mindre stad i Sveriges norra del. Skolan som klass B går i ligger även den ett par kilometer 
utanför samma stad. Det är en 1-9 skola med strax under 400 elever. Eftersom jag har god 
lokal kännedom vet jag att de två områdena som skolorna ligger i har invånare med liknande 
social status.  
 Det första jag gjorde var att åka och hälsa på klasserna. Jag förklarade för lärare och 
elever vad jag ville göra, och skickade samtidigt hem ett informationsblad till elevernas 
föräldrar. I detta blad berättade jag kort om vad jag skulle göra, och jag frågade om tillstånd 
att använda mig av deras barn i undersökningen. Alla blad i klass B kom tillbaka, varav 22 
elever fick medverka i undersökningen. I klass A kom 15 blad åter, och alla dessa elever fick 
delta. Informationsbladet med ansökan om tillstånd ligger med i detta arbete som bilaga 1. 
 
 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
Som datainsamlingsmetoder valde jag att använda mig av: 
 

• Lärarintervju 
• Observationer 
• Elevenkät 
• Elevdiagnos 
• Föräldraenkät 

 
 
2.2.1 Lärarintervju 
Den kvalitativa intervjun ger ofta intressanta och lärorika resultat om bl.a. lärarens syn på 
undervisning och planering (Johansson m.fl. 2006). Eftersom jag vill undersöka hur 
matematikundervisningen ser ut i de två klasserna passar denna metod bra. Även de två 
lärarnas utbildningsbakgrund och syn på vikten av korrekt lärarutbildning kommer att 
eftersökas i intervjuerna. Jag konstruerade ett antal diskussionsfrågor inför intervjun. Sedan 
lät jag ett tiotal lärare tycka till om frågorna. Detta ledde till vissa omformuleringar, t.ex. så 
att inte frågorna skulle verka stötande. Intervjuunderlaget ligger med i detta arbete som bilaga 
2. 
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2.2.2 Observationer 
Istället för att använda enkäter och intervjuer kan observationer användas. Detta är ofta en 
mer givande metod (Johansson m.fl. 2006). Jag kommer att använda mig av både intervjuer 
och observationer för att få en uppfattning om bl.a. hur de två klasserna jobbar med 
matematik, och hur barnen uppfattar ämnet. 
 
 
2.2.3 Elevenkät 
Eftersom jag vill få en uppfattning om de undersökta elevernas inställning till matematik 
valde jag att, som komplement till observationerna, använda mig av en enkät. Jag tror att 
denna metod passar bra i den aktuella undersökningen, även om det kan vara en förrädisk och 
svår metod (Johansson m.fl. 2006). Jag konstruerade en enkät med fem enkla frågor. Även här 
lät jag ett tiotal lärare och en specialpedagog tycka till om enkäten. Detta ledde till vissa 
omformuleringar. Enkäten ligger med i detta arbete som bilaga 3. 
 
 
2.2.4 Elevdiagnos 
För att få en uppfattning om hur mycket matematik eleverna kan i de två klasserna har jag valt 
att använda mig av ett diagnostiskt test. Under mina observationer kan jag rimligtvis få en 
viss uppfattning av hur mycket matematik eleverna kan, men jag anser det nödvändigt att 
även kontrollera kunskaperna med ett litet test. Testet konstruerade jag med hjälp av 
klassernas lärare, kursplanen i matematik och det informationsmaterial skolverket har gett ut 
inför det nationella provet i årskurs tre som kommer att genomföras för första gången under 
våren år 2009. Jag har försökt att blanda rent räknetekniska uppgifter med 
problemlösningsuppgifter. Testet ligger med i detta arbete som bilaga 4. 
 
 
2.2.5 Föräldraenkät 
De två skolorna som deltar i undersökningen ligger i områden som har invånare med liknande 
social status. Men eftersom det är välkänt att föräldrarna har en stor inverkan på deras barns 
prestationer i skolan tänker jag ändå låta föräldrarna delta i undersökningen. 
Undersökningsunderlaget är förmodligen för litet för att finna eventuella samband mellan 
elevernas prestationer i matematik och deras föräldrars utbildningsnivå och inställning till 
ämnet. Föräldrarna kommer att delta av den anledningen att jag vill se om det finns några 
större generella skillnader i utbildningsnivå och inställning till matematik mellan föräldrarna 
till eleverna i de undersökta klasserna. Har t.ex. föräldrarna till eleverna i den ena klassen i 
medel en högre utbildningsnivå än föräldrarna till eleverna i den andra klassen?  
 Eftersom jag vill undersöka föräldrarnas inställning till matematik och deras 
utbildningsnivå finns nästan inget annat alternativ än en enkät. Jag kan omöjligt intervjua alla 
föräldrar. Det skulle vara alltför tidskrävande, och jag tror inte att föräldrarna skulle uppskatta 
det. Enkäten konstruerades, och även denna granskades av ett tiotal lärare. Återigen ledde 
detta till ett par omformuleringar och kompletteringar. Jag tillverkade två olika försättsblad 
till enkäten. Ett till de elever som hade två delaktiga föräldrar och ett till de elever som enbart 
hade en delaktig förälder. Föräldraenkäten finns med i detta arbete som bilaga 5. 
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2.3 Genomförande 
Nedan redogör jag för hur undersökningarna genomfördes. 
 
 
2.3.1 Lärarintervju 
Inför intervjun gav jag lärarna intervjuunderlaget. Detta fick lärarna först svara skriftligt på. 
Sedan följde jag upp deras svar med en muntlig intervju där frågorna diskuterades på en 
djupare nivå. Intervjun genomfördes i respektive klassrum där läraren känner sig hemma. Inga 
elever var närvarande. Jag bandade intervjuerna för att slippa koncentrera mig på att anteckna 
under intervjuns gång, och för att senare kunna lyssna igenom bandet flera gånger och söka 
intressant information jag annars skulle ha missat.  
 
 
2.3.2 Observationer 
Observationerna genomfördes på så sätt att jag helt enkelt följde med varje klass under tre 
dagar. Jag hjälpte till under lektionerna och pratade mycket med både lärare och elever. Efter 
varje dag satte jag mig ner och antecknade vad jag upplevt. Fokus lades på arbetssätten och 
vad eleverna verkar ha för inställning till ämnet.  
 
 
2.3.3 Elevenkät 
Elevenkäten genomfördes i halvklasser i skola B och i helklass i skola A. Anledningen till 
detta var det stora elevantalet i klass B och att det gavs ett lämpligt tillfälle att genomföra 
undersökningen först i halva klassen, och direkt efteråt i den andra halvan. Eleverna var väl 
informerade, och visste att de skulle få svara på en enkät. Jag delade ut enkäterna, och bad 
eleverna svara självständigt och räcka upp handen om de undrade något. Även de elever som 
inte hade fått godkännande hemifrån fick fylla i enkäten. Detta kom jag och lärarna fram till 
eftersom vi inte ville att någon skulle känna sig utpekad. Jag berättade naturligtvis för dessa 
elever att de inte deltog i undersökningen och att deras enkäter skulle kastas direkt efteråt. I 
klass B var tre elever sjuka, varvid 21 elever genomförde enkäten. 19 av dessa ingår i 
undersökningen. I klass A var alla 17 elever närvarande, varav 15 ingår i undersökningen.  
 I klass B gick enkätundersökningen utan problem. I klass A var det lite stökigare med 
många frågor. När alla var klara samlade jag in enkäterna. 
 
 
2.3.4 Elevdiagnos 
Diagnoserna genomfördes direkt efter enkäterna. Eleverna visste sedan tidigare att de skulle 
få göra ett test. Återigen fick alla elever delta, även de som inte fått godkännande hemifrån. 
Detta för att ingen skulle känna sig utpekad. Även här berättade jag för dessa elever att de inte 
ingick i undersökningen och att deras test gick raka vägen ner i pappersinsamlingen. Eleverna 
hade 40 minuter på sig att genomföra testet. Jag poängterade att det var helt okej att hoppa 
över uppgifter som eleverna inte kunde. I klass B gick testet utan problem. Eleverna satt tysta 
och räknade medan jag gick runt och kollade hur det gick för dem och svarade på vissa frågor 
gällande vad jag menade med några uppgifter. Om någon undrade över något räckte de upp 
handen och väntade tills jag kom. I klass A gick det inte fullt lika bra. Många elever var 
oroliga och visste inte vad de skulle göra. Jag fick förklara många uppgifter, och för att inte 
göra dem ledsna hjälpte jag även några som inte klarade av uppgifterna. När jag vände ryggen 
till var det även ett antal elever som passade på att smyga iväg och kolla på de duktigaste 
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klasskompisarna. Tyvärr var det inte mycket jag kunde göra åt saken, jag försökte få dem att 
sluta fuska, men de fortsatte igen så fort jag vände ryggen till och jag ville helt enkelt inte stå 
och skrika och skälla på unga elever i en pressad situation. Detta är naturligtvis något som jag 
tar med i resultatet.  
 
 
2.3.5 Föräldraenkät 
Föräldraenkäterna skickade jag med eleverna hem. Samtliga enkäter i klass B kom tillbaka, 
medan jag fick tillbaka enkäter från 11 elever i klass A.  
 
 

2.4 Analysmetoder 
 
2.4.1 Lärarintervju 
Intervjuerna spelades in och analysen kommer att bestå av att jag lyssnar igenom banden flera 
gånger och försöker sålla ut det som jag anser viktigt till undersökning. Detta kommer jag att 
sammanfatta skriftligt och ta med i resultatdelen.  
 
  
2.4.2 Observationer 
Med hjälp av mina anteckningar från observationerna kommer jag att försöka sammanfatta 
hur undervisningen i matematik ser ut i de två klasserna, hur mycket matematik eleverna 
verkar kunna och vad de har för inställning till ämnet. Jag kommer även att söka likheter och 
olikheter i ovan nämnda områden. 
 
 
2.4.3 Elevenkät 
Elevenkäterna kommer att analyseras genom att jag räknar ut relativ frekvens för 
svarsalternativen i frågorna. Sedan jämför jag klassernas resultat med varandra och ser om det 
är några större skillnader.  
  
 
2.4.4 Elevdiagnos 
För att analysera diagnosen har jag valt att poängge uppgifterna efter svårighetsgrad, se 
billaga 6. Maximal poäng på provet är 35 poäng. Proven rättas och medelvärdet i båda 
klasserna räknas ut. Även spridningen i klasserna kontrolleras.  
  
 
2.4.5 Föräldraenkät 
Föräldraenkäterna kommer inte att behandlas djupgående. Relativa frekvenser över 
svarsalternativen kommer att räknas ut och jag kommer att undersöka om det finns några 
generella skillnader mellan utbildningsnivå och inställning till matematik mellan föräldrarna 
till eleverna i klass A respektive klass B. Jag kommer även att se om jag ser några tydliga 
samband mellan elevernas prestationer på diagnosen och deras föräldrars utbildningsnivå och 
inställning till matematik. Jag hyser dock inga förhoppningar om att se några samband med 
tanke på det mycket begränsade underlaget.  
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3 RESULTAT 
 

3.1 Lärarnas utbildning och syn på vikten av utbildning 
Nedan redovisas de deltagande lärarnas utbildningsbakgrund och hur de ser på vikten av en 
utbildning riktad mot matematik för lärare som undervisar i ämnet på lågstadiet. Materialet 
kommer från lärarintervjuerna.  
 
 
3.1.1 Lärare A 
Lärare A har jobbat som lågstadielärare i ungefär 40 år. Hon utbildade sig till lärare på 1960-
talet, och på den tiden fanns inte lärarhögskolan på samma sätt som den gör idag. Då kallades 
utbildningen seminarieutbildning. Eftersom hon gått fyraårigt gymnasium var hennes 
seminarieutbildning endast två år lång. Under den tiden fick hon utbildning riktad mot alla 
ämnen som då lärdes ut på lågstadiet. De blivande lågstadielärarna valde alltså inte någon 
speciell ämnesinriktning, utan alla gick samma utbildning.  
 Hon har alltid tyckt att matematik är ett intressant och roligt ämne och har under sina 40 
år som lärare gått en mängd kurser för att kompetensutveckla sig. Hon har bl.a. läst 
matematikkurser så att hon nu är behörig tidigarelärare i matematik.  
 Vad gäller vikten av utbildning i matematik anser hon att det är jätteviktigt. På frågan 
om vad hon tror om att icke matematikutbildade lärare undervisar i ämnet på lågstadiet svarar 
hon: ”Ja, det tror jag är hemskt illa”. Men hon poängterar även att hon tycker det är värre när 
Ma/NO utbildade lärare undervisar i läsinlärning och säger om det: ”Då ryker nästan både 
läsningen och matten”. Hon menar att det är svårare att lära ut läsinlärning än matematik, och 
kan eleverna inte läsa fungerar inte matematiken heller.  
 
 
3.1.2 Lärare B 
Lärare B har jobbat som lågstadielärare i 12 år. Hon är utbildad tidigarelärare, och eftersom 
hon själv inte tyckte om matematik i högstadiet och på gymnasiet var det ganska naturligt för 
henne att inrikta sig mot Sv/SO. Under sin utbildning fick hon 5 högskolepoäng i matematik. 
Utöver detta valde hon att göra sitt examensarbete i matematik. Genom åren har hon läst 
några kurser för att kompetensutveckla sig, varav en har varit en matematikkurs. Hon tycker 
det är svårt att uppskatta hur mycket matematik hon har läst, men det hamnar någonstans 
mellan 10 och 15 högskolepoäng totalt.  
 Precis som lärare A tycker även lärare B att det är jätteviktigt att lärare som undervisar i 
matematik på lågstadiet har utbildning i ämnet. Detta på grund av att ”de grundläggande 
kunskaperna ska befästas under de tidigare åren”. Vidare tror hon att lärarens intresse kan 
avspeglas på eleverna: ”man delar säkert med sig av sin entusiasm om man gillar matematik 
själv”.  
 Även om lärare B tycker att det är roligt att undervisa i matematik anser hon att det vore 
bättre om någon annan lärare med utbildning riktad mot matematik undervisade i ämnet, 
medan hon ägnade mer tid åt de ämnen hon har utbildning riktad mot och även ett större 
intresse av. 
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3.2 Matematikundervisningens utseende i de undersökta klasserna 
Nedan redovisas hur matematikundervisningen ser ut i de två klasserna. Materialet kommer 
dels från lärarintervjuerna och dels från observationerna. 
 
 
3.2.1 Klass A 
 
3.2.1.1 Lärarintervju 
Lärare A trycker hårt på den praktiska matematiken. Hon menar att den är viktig för barnens 
utveckling i matematik att de får se matematiken och träna sitt logiska tänkande. I detta arbete 
använder hon sig av bl.a. olika spel, stavar och byggklossar. Vidare trycker hon även hårt på 
problemlösning. När eleverna jobbar med problemlösning jobbar de vanligtvis i grupper om 
två. De får några lappar med problem av läraren. Sedan ska de lösa dessa problem 
tillsammans genom att t.ex. rita och bygga med stavar.   
 
En normal arbetsvecka i klass A innehåller fem stycken så kallade arbetspass om 60 minuter 
vardera, 60 minuter praktisk matematik och ett genomgångstillfälle i matematik.  
 Under arbetspassen jobbar eleverna efter sin egen planering, vilket gör att mängden 
matematik varierar mellan eleverna. Planeringen gör eleven och läraren tillsammans, och den 
löper över ungefär tre veckor. När det gäller matematik jobbar eleverna vanligtvis med 
huvudräkning, problemlösning och mönsterbyggnad under dessa pass.  
 När praktisk matematik står på schemat arbetar eleverna främst med olika spel och 
bygger mönster med klossar. Detta för att utveckla deras logiska tänkande. 
 Vid genomgångstillfället brukar de köra praktisk matematik gemensamt, t.ex. träna 
tiotalsövergångar med hjälp av stavar. 
 Ibland lägger även läraren in så kallad tyst matte som går ut på att eleverna sitter helt 
tysta och stilla och räknar för sig själva.  
 
 
3.2.1.2 Observationer 
Observationerna bekräftar lärarens egen beskrivning av undervisningens utseende. 
Individualiseringen är mycket stor och elevinflytandet kan ses som stort. Klassrumsklimatet 
är ibland lite stökigt, men oftast trevligt. Eleverna verkar trivas, men kanske inte alltid gör sitt 
bästa under arbetspassen.  
 Praktisk matematik är ett stort inslag i undervisningen. Läraren använder sig av t.ex. 
Cuisenairestavar (trästavar i olika färger och längder), byggklossar och olika spel. Till 
Cuisenairestavarna ger hon barnen gåtor att lösa. Med byggklossarna får barnen bygga olika 
geometriska figurer utifrån bilder som läraren ger dem. Spel som används är t.ex. 
luffarschack, Pentago (en svårare variant av luffarschack), Blokus (går ut på att lägga ut 
brickor strategiskt på en spelplan) och Mancala (går ut på att flytta kulor på ett strategiskt 
sätt). Inga av de använda spelen går ut på att direkt träna elevernas räknefärdigheter. De går 
snarare ut på att träna upp deras logiska tänkande. Under arbetspassen sitter få elever och 
räknar mattematik i sin räknebok – problemlösning och praktisk matematik är vanligare.  
 Elevernas skoldag börjar kl. 08.00 och slutar kl. 13.30. På förmiddagen har de en 30 
minuter lång rast och lunchen är 60 minuter lång. Detta ger en total arbetstid på fyra timmar 
per dag. Dock har jag märkt att det gärna går bort ett par minuter efter varje rast. Detta för att 
det tar tid för alla elever att komma in och i ordning.  
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3.2.2 Klass B 
 
3.2.2.1 Lärarintervju 
En normal arbetsvecka i klass B innehåller ett matematikpass om 100 minuter, ett 
matematikpass om 40 minuter, ett utepass om 80 minuter och fem pass med eget arbete. 
 Under det långa matematikpasset delas klassen in i två grupper. Ena gruppen går ut i 
korridoren och spelar spel med en annan lärare, medan den andra gruppen sitter kvar i 
klassrummet och har gemensamma genomgångar och räkna problemlösning tillsammans. 
Barnen får då visa för varandra hur de tänker. Detta för att eleverna ska få se att problemen 
kan lösas på flera sätt. Efter halva passet byter grupperna plats, och de som tidigare satt i 
klassrummet får nu gå ut och spela spel. Samtliga spel går ut på att träna elevernas 
räknefärdigheter.  
 Under det korta matematikpasset har de vanligtvis gemensamma genomgångar och 
problemlösning.  
 Utepasset har klassen tillsammans med årskurs två. Dessa pass har olika inriktningar, 
men ofta matematik. Då får eleverna t.ex. mäta och räkna saker i skogen, utföra olika uppdrag 
och ibland gå en tipsrunda.  
 När eget arbete står på schemat jobbar eleverna på efter sin egen planering. Denna 
planering gör eleven tillsammans med läraren varje måndag. Läraren uppger att hon själv styr 
ganska mycket över planeringen eftersom barn i denna ålder ofta inte själva vet vad de bör 
träna på. När det gäller matematik jobbar eleverna mycket i sin matematikbok under dessa 
pass. På torsdagar utvärderar läraren alla planeringar. Om någon elev inte har hunnit så långt 
som den borde ger läraren hemläxa till den eleven. Samtliga utvärderade planeringar skrivs 
under av läraren och skickas hem till elevernas föräldrar. De får i sin tur skriva under dem och 
skicka tillbaka dem till läraren. Detta för att föräldrarna ska vara väl underrättade om vad 
deras barn jobbar med i skolan.  
 
 
3.2.2.2 Observationer 
Återigen bekräftar observationerna lärarens beskrivning av undervisningen. 
Individualiseringen är ganska stor, men inte lika stor i denna klass som i klass A. Även 
elevinflytandet känns stort, men inte lika stort som i klass A. Klassrumsklimatet är gott. 
Eleverna stökar sällan.  
 Elevernas egen räkning i matematikboken är ett större inslag i denna klass än i klass A. 
De spel som eleverna spelar ser annorlunda ut jämfört med de spel som spelas i klass A. Här 
går, precis som läraren sagt, alla spel ut på att träna elevernas räknefärdigheter. Exempel på 
spel som spelas är ett brädspel som heter Tjugan och olika kortspel. När eget arbete står på 
schemat sitter många elever och räknar i sin matematikbok. Inget spelande eller annan 
praktisk matematik förekommer under dessa lektioner.  
 Elevernas skoldag börjar kl. 07.45 och slutar kl. 13.45. På förmiddagen har eleverna en 
25 minuter lång rast och på eftermiddagen har de en 20 minuter lång rast. Däremellan har de 
en lunch på 40 minuter. Detta ger en total arbetstid på fyra timmar och 35 minuter per dag, 
vilket är 35 minuter mer än klass A. Även här går det bort ett par minuter efter varje rast.  
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3.3 Skillnader mellan elevernas kunskaper i matematik 
Observationerna påvisar en stor skillnad mellan elevernas kunskaper inom matematik. Vissa 
elever har kommit långt, medan andra ligger efter. Vissa elever klarar t.ex. av att räkna 
multiplikation av två tal när svaret ligger inom det tvåsiffriga området, medan vissa ännu inte 
vet vad multiplikation är. Det är tydligt att eleverna i klass B generellt ligger ganska långt före 
eleverna i klass A. Alla elever i klass B har t.ex. börjat med multiplikation, medan endast de 
duktigaste eleverna i klass A har kommit dit. Eleverna i klass B arbetar även med betydligt 
större tal än eleverna i klass A. Vidare är skillnaderna mellan elevernas kunskaper inom 
klasserna betydligt större i klass A än vad de är i klass B.  
 Diagnosen bekräftar vad observationerna påvisat. Medelpoängen i klass B låg på 26 
poäng, medan den låg på 21 poäng i klass A. Viktigt att poängtera är att jag hjälpte eleverna i 
klass A i större utsträckning än eleverna i klass B. Vidare fuskade vissa elever i klass A 
genom att springa och kolla på de duktigaste eleverna i klassen. Detta skedde inte i klass B. 
Allt detta leder till konstaterandet att klass B lyckades betydligt bättre på testet än klass A. 
Vidare konstaterades att spridningen i klass A var mycket större än spridningen i klass B. I 
klass A fanns resultat från 4 poäng upp till 32 poäng, medan det i klass B fanns resultat från 
17 poäng upp till 32 poäng.  
 Testet bestod av olika typer av uppgifter. Eleverna i klass B klarar generellt sett samtliga 
uppgifter bättre än eleverna i klass A.  
  
Samtliga provresultat ligger med i detta arbete som bilaga 7.  
 
 

3.4 Elevernas inställning till matematik 
Observationerna pekar på att de flesta elever verkar tycka att matematik är roligt. Detta gäller 
i båda klasserna. Naturligtvis finns det elever i båda klasserna som inte uppskattar ämnet, men 
dessa uppfattas som en klar minoritet.  
 Enkätundersökningen påvisar dock vissa skillnad mellan klasserna. Eleverna i klass B 
upplever matematik som ett roligare ämne än eleverna i klass A: 
 

Eleverna i klass A tycker att 
matematik är:

53%

7%
7%

33%

Jätteroligt Roligt Tråkigt Varken roligt eller tråkigt

Eleverna i klass B tycker att 
matematik är:

42%

5% 5%

48%

Jätteroligt Roligt Tråkigt Varken roligt eller tråkigt
 

Figur 1: Tycker du att matematik är jätteroligt, roligt, tråkigt eller varken eller?  
 
Totalt uppger 88 procent av alla elever i undersökningen att de tycker att matematik är 
jätteroligt eller roligt.  
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Majoriteten av eleverna i klass B vill ha mer matematik i skolan, medan ungefär hälften vill 
det i klass A: 
 

Vill eleverna i klass A ha mer 
matematik i skolan?

53%47%

Ja Nej

Vill eleverna i klass B ha mer 
matematik i skolan?

79%

21%

Ja Nej
 

Figur 2: Vill du ha mer matematik i skolan? 
 
  
Eleverna i klass A tycker att matematik är lättare än vad eleverna i klass B tycker: 
 

Eleverna i klass A tycker att 
matematik är:

20%

80%

Lätt Svårt Varken lätt eller svårt

Eleverna i klass B tycker att 
matematik är:

37%

11%

52%

Lätt Svårt Varken lätt eller svårt
 

Figur 3: Tycker du att matematik är lätt, svårt eller varken eller?  
 
Endast en elev i hela undersökningen tycker att det är för mycket matematik i skolan. Denna 
elev går i klass B. 
  
Alla elever i undersökningen uppger att de tror att matematik är ett viktigt ämne.  
 
Samtliga enkätsvar ligger med i detta arbete som bilaga 7. 
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3.5 Föräldraenkäten 
Svarsfrekvensen i klass A var 73 procent medan den i klass B var 100 procent. De elever vars 
föräldrar inte svarat på enkäten utelämnas helt i följande data.  
 
I klass A har 55 procent av eleverna minst en förälder med högskoleutbildning. Totalt har 42 
procent av föräldrarna i klass A högskoleutbildning.  
 
I klass B har 47 procent av eleverna minst en förälder med högskoleutbildning. Totalt har 31 
procent av föräldrarna i klass B högskoleutbildning 
 
I klass A har 18 procent av eleverna föräldrar med grundskola som enda utbildning. I klass B 
har inget barn enbart grundskoleutbildade föräldrar.  
 
Vad gäller föräldrarnas inställning till matematikämnet verkar den vara mycket positiv. De 
flesta tycker att matematik är intressant och hjälper gärna till med läxorna. Inga tydliga 
skillnader klasserna emellan förekommer. Föräldrarna i klass A ger dock matematik ett lite 
högre betyg än föräldrarna i klass B. En intressant iakttagelse är att det generellt är 
mammorna som hjälper till mest med läxorna, även i de fall då pappan tycker att matematik är 
roligare än vad mamman tycker. 
 
Inga tydliga generella samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och deras barns 
prestationer i ämnet kan skönjas. Inte heller några tydliga samband mellan föräldrarnas 
inställning till matematik och deras barns prestationer i ämnet kan urskiljas.  
 
Samtliga enkätsvar ligger med i detta arbeta som bilaga 7. 
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4 DISKUSSION 
 

4.1 Lärarnas utbildning och syn på vikten av utbildning 
 
4.1.1 Sammanfattning av resultatet 
Undersökningen påvisar stor skillnad mellan de ingående lärarnas utbildningsbakgrund. 
 Lärare A är utbildad lågstadielärare och har jobbat i 40 år. Hon har vidareutbildat sig 
genom åren och har bl.a. läst matematikkurser så att hon nu är behörig tidigarelärare i 
matematik. Matematik har alltid varit ett intressant och roligt ämne för henne och hon anser 
att utbildning riktad mot matematik är oerhört viktig för lärare som undervisar i ämnet på 
lågstadiet. 
 Lärare B är utbildad tidigarelärare sedan 12 år tillbaka. Hennes utbildning är riktad mot 
Sv/SO, och omfattade därmed inte mycket matematik. Under hennes 12 år som lärare har hon 
läst några högskolepoäng matematik i kompetensutvecklingssyfte. Personligen tyckte hon inte 
om matematik i sin ungdom men tycker idag att det är roligt att undervisa i ämnet. Även 
lärare B anser att det är viktigt med utbildning i matematik för lärare som undervisar i ämnet 
på lågstadiet. 
 
 
4.1.2 Diskussion 
Som blivande gymnasielärare i matematik anser jag att det är oerhört viktigt att läraren har ett 
genuint intresse för ämnet. Detta på grund av att jag är övertygad om att lärarens engagemang 
då blir större, och att detta i sin tur kan leda till en intressantare och roligare undervisning. 
Detta fastslår även Statens Offentliga Utredningar i sin rapport Att lyfta matematiken – 
intresse, lärande kompetens. Där står bland annat att det krävs kunniga och intresserade lärare 
för att få en undervisning med meningsfullt innehåll (SOU 2004:11). När jag fick idén om 
denna undersökning var jag övertygad om att detsamma även gällde på lågstadiet. I denna 
undersökning är lärare A högre utbildad inom matematik än lärare B. Lärare A uppger även 
att hon tyckt om ämnet i hela sitt liv, medan lärare B inte alls var förtjust i ämnet under sin 
ungdom. Med detta i åtanke trodde jag att eleverna i klass A skulle besitta större 
matematikkunskaper än eleverna i klass B, men det visade sig vara precis tvärtom. Orsakerna 
till detta kan vara många, och jag kommer att diskutera några tänkbara senare i kapitlet.  
 Jag är fortfarande övertygad om att det krävs kunniga och intresserade lärare även på 
lågstadiet. Dock är det viktigt att poängtera att matematiken på lågstadiet ligger på en sådan 
nivå att även icke matematikintresserade lärare kan tycka att det är roligt att undervisa i 
ämnet. Men det räcker inte med att läraren tycker att det är roligt att undervisa i ämnet. 
Läraren måste naturligtvis även besitta både didaktiska ämneskunskaper och tillräckligt stora 
matematiska kunskaper att denne vet vad som väntar eleverna senare i deras utbildning. Utan 
dessa kunskaper är det antagligen svårt att lära eleverna rätt matematik på rätt sätt. Madeleine 
Löwing uttrycker i sin bok Matematikundervisningens dilemman hur viktigt det är att lärare 
behärskar en didaktisk ämnesteori för matematik (Löwing 2006: 13). Viktigast av allt tror jag 
är matematikundervisningens utformning, och att denne påverkas av lärarens ämneskunskaper 
ser jag lite som en självklarhet. Detta kommer även Marine Meinert och Dan Wållringer fram 
till i sitt examensarbete Lärarens val av arbetsmetod (Meinert m.fl. 2006). Fullt så självklart 
kan detta påstående dock inte vara eftersom skolverket har publicerat en rapport som påvisar 
motsatsen i matematikundervisningen (Skolverket 2006b). Lärarens kunskapssyn tror jag är 
ännu en faktor som påverkar dennes val av undervisningsmetoder. Vad är viktigt för eleverna 
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att lära sig? Jag är övertygad om att lärare med relevant utbildning generellt sett kan besvara 
denna fråga bättre än lärare som saknar relevant utbildning.  
 
 

4.2 Matematikundervisningens utseende i de undersökta klasserna 
 
4.2.1 Sammanfattning av resultatet 
Schemat i de två klasserna ser ungefär likadana ut. Båda klasserna har arbetspass/eget arbete 
en timme om dagen. Rena matematiklektioner när samtliga elever arbetar med matematik 
förekommer något oftare i klass B än i klass A. De stora skillnaderna klasserna emellan 
handlar om vad eleverna arbetar med. I klass A arbetar eleverna mycket med praktisk 
matematik där t.ex. spel och mönsterbyggande ingår. Spelen som eleverna spelar i denna klass 
syftar inte till att träna direkta räknefärdigheter, utan ska snarare träna elevernas logiska 
tänkande. Att eleverna sitter och räknar i sin matematikbok förekommer inte i stor 
utsträckning i klass A. I klass B däremot används matematikboken flitigare. En lektion om 40 
minuter i veckan spelar eleverna i klass B spel. Dessa spel går då ut på att träna elevernas 
räknefärdigheter. 80 minuter i veckan arbetar eleverna i klass B utomhus. Då tränar de ofta 
matematik på en praktisk nivå. Matematikundervisningen i klass B är alltså mer fokuserad på 
att träna elevernas räknefärdigheter än vad den är i klass A. Undervisningen i klass A är 
istället mer fokuserade på att träna elevernas logiska tänkande.  
 
  
4.2.2 Diskussion 
Jag anser att båda lärarna i undersökningen arbetar målinriktat med matematikundervisningen. 
Deras mål är dock olika. Det mesta eleverna i klass B gör inom matematik syftar till att öka 
deras matematiska kunskaper. Spel som spelas tränar elevernas räknefärdigheter utan att 
eleverna tycker att de håller på med matematik. Det mesta eleverna gör i klass A syftar istället 
till att träna elevernas logiska tänkande och till att ge eleverna en djupare förståelse för 
matematiken. Denna tanke tycker jag är god, men jag tror att lärare A trycker lite för hårt på 
detta, vilket leder till att räkneträningen blir aningen åsidosatt. Vidare anser inte jag att de spel 
som eleverna spelar i klass A ger några direkta matematikkunskaper. Vad lär sig eleverna 
egentligen av att spela luffarschack? Vad ger timtal av mönsterbyggande för matematiska 
kunskaper? Förmodligen tränar dessa spel elevernas logiska tänkande i viss mån, men jag 
anser att det finns effektivare sätt att träna detta, t.ex. med spel som är framtagna för detta 
ändamål. Praktiska inslag i undervisningen tycker jag är en självklarhet, och att leken har stor 
betydelse för elevernas kunskapsutveckling poängterar även läroplanen (Skolverket 2006a:6). 
Jag anser dock att de praktiska inslagen i matematikundervisningen tar för stor del av 
undervisningstiden i klass A. Jag tror att eleverna behöver mer räkning i t.ex. en 
matematikbok. Detta för att nöta in vissa räknefärdigheter. Det kan jämföras med att lära sig 
läsa. Det räcker inte med att förstå hur alfabetet fungerar, utan eleverna behöver träna, träna 
och träna lite till för att läsandet skall flyta på. Naturligtvis får inte detta nötande ta för stor del 
av arbetstiden, då detta förmodligen skulle tråka ut eleverna och hämma deras förståelse. 
Undervisningen måste helt enkelt vara varierande, och här är det som vanligt en balansgång 
som gäller.   
 Läroplanen förespråkar ett arbetssätt som ger eleverna inflytande över sitt lärande 
(Skolverket 2006a). En undersökning gjord av Gunvor Selberg påvisade även att desto större 
inflytande eleverna får, desto bättre går det för dem när det gäller att uppfylla läroplanernas 
mål (Selberg 1999). Jag ställer mig något kritiskt till en sådan slutsats. Om t.ex. eleverna får 
göra precis vad de vill i skolan skulle detta knappast leda till någon måluppfyllelse alls. 
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Däremot skulle elevinflytandet vara oerhört stort. Vidare kom Selberg även fram till att en 
hög grad av elevinflytande leder till ett aktivt lärande som i sin tur leder till en både djupare 
och bredare kunskap (Selberg 1999). Jag tror att detta kan stämma, men endast om läraren 
behärskar en bra undervisningsmetod som ger eleverna inflytande inom väl genomtänkta 
ramar. Det är läraren som vet vart eleverna ska, och därmed måste läraren se till att eleverna 
tar sig dit, även om vägvalen kan variera. Jag anser att båda lärarna i undersökningen ger 
eleverna inflytande, men jag tycker att eleverna i klass A har för stort inflytande över sitt 
lärande och att detta kan leda till att många elever (allra helst de lägst presterande) jobbar med 
sådant de redan kan och/eller tycker är roligt. Något som jag däremot tycker är positivt med 
lärare A’s arbetsmetoder är stämningen som de skapar i klassen. Den är väldigt trevlig och 
familjär. I klass B känns klimatet lite mer strängt och tråkigt.  
 Även lärare B låter eleverna var med och bestämma, men inte i lika stor utsträckning 
som lärare A gör. Lärare B är även noggrannare med uppföljning av elevernas egna arbete än 
vad lärare A är. Detta kräver naturligtvis en hel del jobb av läraren, men om eleverna ska 
kunna följa en egen planering är jag övertygad om att detta krävs.  
 Att eleverna ska ha så stort inflytande över undervisningen som möjligt tror jag kan vara 
lite av en ”kunskapens bödel”. Detta på grund av att jag tror att många lärare och elever helt 
enkelt inte klarar av att hantera en sådan typ av undervisning på ett sådant sätt att elevernas 
kunskapsutvecklig blir god.  
 
 

4.3 Skillnader mellan elevernas kunskaper i matematik 
 
4.3.1 Sammanfattning av resultatet 
Resultatet är klart och tydligt: När det gäller de matematiska kunskaper jag har mätt och 
observerat så besitter eleverna i klass B större kunskaper än eleverna i klass A. Detta gäller 
inom samtliga mätta områden inom matematik. Klass B ligger före klass A. T.ex. behärskar 
alla elever i klass B multiplikation, medan endast de duktigaste i klass A har börjat med 
multiplikation.  
 
 
4.3.2 Diskussion 
Anledningarna till den stora skillnaden mellan klassernas matematikkunskaper kan vara 
många, men jag tror att mycket beror på undervisningens utseende i de olika klasserna. Lärare 
B jobbar enligt mig mer målinriktat med matematikundervisningen där t.ex. spel som används 
syftar till att öka elevernas räknefärdigheter. Att som lärare A använda sig av så mycket 
praktsikt material som enligt mig inte ger några direkta matematikfärdigheter tror jag 
missgynnar eleverna. Praktiskt material syftar enligt Frank Lester och Diana Lambdin till att 
eleverna ska utveckla en djupare förståelse för matematiska begrepp och metoder (Lester m.fl. 
2007). Detta tror jag stämmer, men de praktiska inslagen måste ha ett väl genomtänkt syfte 
och innehålla någon form av matematik som eleverna arbetar med för tillfället, annars tror jag 
inte att eleverna klarar av att koppla ihop praktik och teori. Möjligtvis kan lärare A’s metoder 
i förlängningen leda till att eleverna lyckas bättre med sina framtida matematikstudier, men 
detta är tyvärr inget jag kan kontrollera.  
 Lärare B kräver även enligt mig mer av eleverna, och därmed levererar de mer. 
Naturligtvis kan jag inte dra några större slutsatser av en sådan liten undersökning, men jag 
tycker att skillnaderna i undervisningsmetoder och i elevernas kunskaper stämmer väl överens 
med denna teori. Viktigt att betona är även att jag i denna undersökning lagt stor vikt vid 
elevernas räknefärdigheter. Deras förmåga att tänka och arbeta logiskt har inte undersökts i 
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någon större utsträckning, och elevernas förmåga att samarbeta och ta initiativ har inte 
undersökts alls. Det kan mycket väl vara så att de metoder lärare A använder sig av resulterar 
i att eleverna utvecklar större sådana färdigheter än vad metoderna som lärare B använder sig 
av gör. 
 Något som först förvånade mig något var att eleverna i klass B klarade 
problemlösningsuppgifterna bättre än eleverna i klass A. Detta trots att lärare A trycker 
hårdare på denna typ av uppgifter än lärare B gör. Men efter lite eftertanke faller dock även 
detta på plats. Eleverna i klass B tränar också mycket problemlösning, och de har bättre 
matematiska verktyg att använda sig av än eleverna i klass A. Detta på grund av att de har 
bättre räknefärdigheter än eleverna i klass A. 

 

4.4 Elevernas inställning till matematik 
 
4.4.1 Sammanfattning av resultatet 
Generellt sett har eleverna en god inställning till matematikämnet. Majoriteten av eleverna 
tycker att ämnet är roligt och vill gärna ha mer matematik i skolan. Eleverna i klass B har 
dock en positivare inställning till ämnet än eleverna i klass A. Intressant är att eleverna i klass 
A uppfattar matematik som ett lättare ämne än eleverna i klass B. Detta trots att eleverna i 
klass B besitter betydligt större kunskaper i ämnet.  
 
 
4.4.2 Diskussion 
Att eleverna i klass A uppfattar matematik som ett lättare ämne än eleverna i klass B kanske 
inte är så konstigt. Lärare A bedriver en mer praktisk undervisning än lärare B. Sådan 
undervisning kanske inte uppfattas som svår av eleverna. Vidare ställer lärare B högre krav på 
eleverna, vilket förmodligen leder till en för eleverna svårare undervisning. Att hela 80 
procent av eleverna i klass A uppger att de tycker att matematik är lätt tyder på att 
undervisningen ligger på en för låg nivå, och att detta är negativt för elevernas utveckling är 
ett välkänt faktum.  
 Förvånande är dock att eleverna i klass B tycker att matematik är roligare än eleverna i 
klass A. Jag hade inte förväntat mig detta resultat med tanke på att eleverna i klass A har 
mycket mer praktiska övningar i matematikundervisningen än eleverna i klass B. 
Elevinflytandet är även större i klass A än i klass B, och detta kan enligt Eva Österlind leda 
till att öka barnens motivation (Österlind 2005), vilket enligt mig borde leda till en positivare 
inställning till ämnet. Möjligtvis kan det vara så att eleverna i klass A tänkte på räkning när 
jag frågar dem om vad de tyckte om ämnet matematik. De kanske inte alls tänkte på den 
praktiska delen av undervisningen då, utan helt enkelt uppgav vad det tyckte om att sitta och 
räkna i matematikboken. I klass B får inte eleverna spela spel när eget arbete står på schemat, 
utan de gånger de spelar spel är det under en matematiklektion. Detta kan betyda att dessa 
elever även tänker på detta spelande när de svarade på frågan.  
 Matematiken tar större tid i anspråk i klass B än i klass A. Trots detta är andelen elever 
som vill ha mer matematik i skolan större i klass B än i klass A. Detta är dock inte helt 
oväntat med tanke på att dessa elever tycker matematik är roligare än eleverna i  
klass A. 
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4.5 Föräldraenkäten 
Föräldraenkäten tyder på att föräldrarna till eleverna i klass A har ungefär samma 
utbildningsnivå som föräldrarna i klass B. Trots att det finns flera undersökningar som påvisar 
ett samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och deras barns skolprestationer (t.ex. 
Skolverket 1999) kunde inga samband mellan elevernas kunskaper i matematik och 
föräldrarnas utbildningsnivå skönjas. T.ex. har den elev som presterade lägst på provet två 
högskoleutbildade föräldrar. Inte heller några samband mellan elevernas inställning till ämnet 
och deras föräldrars dito hittades. Detta var dock väntat med tanke på det mycket begränsade 
materialet.  
 Föräldrarnas inställning till matematik är god. De flesta uppger att de tycker att ämnet är 
intressant och att de gärna hjälper sitt barn med läxorna. En intressant iakttagelse är att det 
generellt är mammorna som hjälper till med läxorna, även i de fall som papporna uppger att 
de tycker att matematik är intressantare än vad mammorna uppger. Detta var dock väntat 
eftersom min uppfattning är att mammorna generellt engagerar sig mer i barnens skolgång än 
vad papporna gör.  
 Samtliga elever i klass B lämnade åter föräldraenkäten med åtminstone en svarande 
förälder. I klass A däremot kom endast drygt 70 procent av eleverna tillbaka med minst en 
enkät. Skillnaden i antalet svarande föräldrar tror jag beror på att läraren i klass B påminde 
eleverna flitigt och prickade av dem när de lämnade tillbaka enkäterna. Detta hade jag inte 
bett om, och detta gjorde heller inte lärare A. 
 
 

4.6 Tillförlitlighet 
Jag anser att valen av mätmetoder till denna undersökning har varit goda. Genomförandet har 
i stort sett fungerat bra och har sett liknande ut i båda klasserna. Jag har i de fall det varit 
möjligt använt mig av två metoder för att undersöka samma sak. T.ex. använde jag mig av 
både observationer och ett test för att utvärdera elevernas matematiska kunskaper. Eftersom 
undersökningen har genomförts under en mycket begränsad tid kan jag naturligtvis inte utreda 
t.ex. lärarnas arbetsmetoder till 100 procent. Resultatet och analysen bygger på det lärarna 
själva har uppgett och det jag har observerat och mätt under de dagar jag följt med klasserna i 
deras undervisning. Detta bidrar till att reliabiliteten sjunker något.  
 Att genomförandet av testet gick lite snett i klass A anser jag inte är av någon större 
betydelse. Jag fick ändå tillräckligt med information för ett klart och tydligt resultat. 
Enkäterna verkar inte ha missuppfattats av vare sig elever eller föräldrar, och de har gett mig 
det material jag behövt.  
 Med anledning av ovan nämnda faktorer anser jag att undersökningens validitet är god 
och reliabiliteten är relativt god. 
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4.7 Avslutande diskussion 
Samtliga frågor jag ställde i inledningen är enligt mig väl besvarade. Lärarnas 
utbildningsbakgrund och deras åsikter om vikten av utbildning har framkommit. Lärarnas 
undervisningsmetoder i matematik har framgått. Stora skillnader mellan klassernas 
matematikkunskaper har påträffats och elevernas inställning till matematikämnet har 
klarlagts.  
 Att undersökningens resultat ofta motsäger den tidigare forskningen som jag tagit upp i 
litteraturgenomgången kan ha flera orsaker. En orsak kan vara att denna undersökning är 
väldigt liten, och därmed kan naturligtvis de undersökta klasserna och dess lärare tillhöra 
undantag från det normala. En annan orsak kan vara att det t.ex. är svårt att tolka vad 
litteraturen menar med praktisk matematik och en hög grad av elevinflytande.  
 Det intressanta som framkommit i undersökningen är skillnaderna i 
undervisningsmetoder och skillnader i elevers kunskaper i och inställning till 
matematikämnet. Skollagen kräver att utbildningen skall vara likvärdig oavsett vart i landet 
den anordnas (Skollagen. 1 kap. 2§). Läroplanen poängterar dock att detta inte betyder att 
undervisningen måste se likadan ut överallt (Skolverkat 2006a). Att matematikundervisningen 
i de två undersökta klasserna ser olika ut är fastslaget. Frågan är om utbildningarna som 
eleverna i dessa två klasser får kan anses likvärdiga? Jag anser inte det. Lärarnas 
kunskapssyner är skilda, och därmed även deras mål med undervisningen. Den ena läraren 
trycker mer på rena matematiska kunskaper, medan den andra trycker mer på logiskt 
resonemang. Vad som är bäst är svårt att svara på. Kanske skulle dessa två lärare komplettera 
varandra om de samarbetade? För att få en likvärdig skola över hela landet tror jag det krävs 
att dagens kursplaner omarbetas och görs mycket mer konkreta. Kursplanerna inom 
matematik skulle t.ex. kunna innehålla typuppgifter som eleverna bör kunna i slutet av varje 
årskurs. Till kursplanerna skulle det även kunna finnas en lärarhandledning med t.ex. förslag 
på lämpliga praktiska inslag i undervisningen. Vidare är jag övertygad om att det nationella 
provsystemet för årskurs tre som införs år 2009 är rätt väg att gå. Jag tror att detta kan hjälpa 
lärare att prioritera ungefär samma matematikfärdigheter, och därmed skapa en mera likvärdig 
utbildning över hela landet. 
 
 
4.7.1 Användningsområden 
Personligen har detta arbete gett mig en nyttig insikt i hur matematikundervisningen kan se ut 
på lågstadiet. Jag tror att det är nyttigt för alla aktiva och blivande gymnasielärare att ha den 
insikten. Den ger en ödmjukhet inför vilken otroligt svår uppgift lågstadielärarna har. Jag 
hoppas även att detta arbete kan få lärare att tänka över sina val av undervisningsmetoder, och 
att det påminner dem om att valen av metoder är mycket viktiga eftersom dessa ger 
konsekvenser för eleverna.  
 
 
4.7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara mycket intressant att se vad de olika undervisningsmetoderna som uppkommit 
i denna undersökning kan få för konsekvenser för eleverna i deras framtida studier. Kan det 
vara så att lärare A’s metoder ger eleverna en bättre grund att stå på så att de senare i sin 
utbildning kommer ikapp och går ifrån eleverna i klass B när det gäller deras 
matematikkunskaper? Eller är det precis tvärtom?  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Informationslapp med förfrågan om godkännande. 
 

Hej!  
 
Mitt namn är Joakim Gunneriusson och jag håller på att utbilda mig till lärare. 
Jag går nu min sista termin, och under denna termin ska jag genomföra ett 
examensarbete. Jag har valt att göra ett examensarbete som bl.a. går ut på att 
undersöka elevernas intresse för- och kunskaper i matematik i två olika klasser i 
årskurs tre. Undersökningen kommer att bestå av: 
 

• Ett mindre diagnostiskt test för eleverna.   
• En enkät för eleverna. 
• En enkät för elevernas vårdnadshavare. 
• En intervju med läraren. 

 
Viktigt att poängtera är att deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Dock 
är jag mycket tacksam om ert barn får deltaga, eftersom detta är ett kriterium 
för att undersökningen ska vara genomförbar. Rapporten jag kommer att skriva 
kommer att vara fullständigt anonym, dvs. varken elever, lärare, vårdnadshavare, 
skola eller kommun kommer att namnges.  
 
Klassens lärare har godkänt undersökningen, varvid jag nu ber er om tillstånd till 
att ert barn får deltaga. Eftersom tiden för undersökningen är väldigt 
begränsad ber jag er att fyll i blanketten nedan och skicka med tillbaka till 
skolan senast fredag 17/10. 
 
Har ni frågor eller synpunkter? 
Tveka inte att kontakta mig på telefonnummer: 070-329 75 61 
 
Mvh Joakim Gunneriusson 
 
 
Elevens namn:_________________________________________________ 

Ovan nämnt barn får deltaga i underökningen  □ 
Ovan nämnt barn får inte deltaga i undersökningen  □ 
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Datum:____________ 
 
Målsmans underskrift:___________________________________ 
 
Namnförtydligande:_____________________________________ 
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Bilaga 2: Intervjuunderlag. 

Lärarintervju 
 
Lärare A 
 

• Hur länge har du jobbat som lärare?___________________________ 
 

 Hur länge har du undervisat i matematik?______________ 
 

• Vad har du för utbildning? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

 Hur många högskolepoäng matematik?_________________ 
 

 Varav antal poäng matematikdidaktik:_________________ 
 

 Annan utbildning i matematik:_______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 Har du blivit erbjuden kompetensutveckling i matematik?__ 
_____________________________________________ 

 
• Vad tycker du personligen om ämnet matematik? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

• Tyckte du själv att matematik var lätt eller svårt under din egen 
skolgång? _______________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 Tyckte du matematik var roligt under din egen skolgång? 

_____________________________________________ 
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• Tycker du att det är viktigt att läraren har utbildning i matematik för att 

undervisa i ämnet på lågstadiet? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 Tror du att lärarens intresse av matematik har någon 

betydelse för elevernas utveckling i ämnet? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 
• Hur många timmar matematik har ni i veckan? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

• Hur arbetar ni med matematik?  
 

 Mycket egen räkning för eleverna? Procent av tiden:______ 
 Projektbaserat? Procent av tiden:______ 
 Ämnesövergripande? Procent av tiden:______ 
 Får eleverna var med och planera undervisningen? I vilken 

mån? 
 Hur läromedelsbunden är undervisningen? 
 Utgår du från läroplanen/kursplanen? 
 När införs standardalgoritmer? 
 Får barnen utveckla egna algoritmer för de fyra 

räknesätten? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Lärarintervju 
Lärare B 
 

• Hur länge har du jobbat som lärare?___________________________ 
 

 Hur länge har du undervisat i matematik?______________ 
 

• Vad har du för utbildning? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

 Hur många högskolepoäng matematik?_________________ 
 

 Varav antal poäng matematikdidaktik:_________________ 
 

 Annan utbildning i matematik:_______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 Har du blivit erbjuden kompetensutveckling i matematik?__ 
_____________________________________________ 

 
• Vad tycker du personligen om ämnet matematik? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

• Tyckte du själv att matematik var lätt eller svårt under din egen 
skolgång?________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 Tyckte du matematik var roligt under din egen skolgång? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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• Tycker du att det är viktigt att läraren har utbildning i matematik för att 

undervisa i ämnet på lågstadiet? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 Tror du att lärarens intresse av matematik har någon 

betydelse för elevernas utveckling i ämnet? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

• Tycker du att det vore bättre om du fick undervisa fler klasser i de 
ämnen du har utbildning i, och att någon med mer utbildning i matematik 
tog den undervisningen istället? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

• Hur många timmar matematik har ni i veckan? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

• Hur arbetar ni med matematik?  
 

 Mycket egen räkning för eleverna? Procent av tiden:______ 
 Projektbaserat? Procent av tiden:______ 
 Ämnesövergripande? Procent av tiden:______ 
 Får eleverna var med och planera undervisningen? I vilken 

mån? 
 Hur läromedelsbunden är undervisningen? 
 Utgår du från läroplanen/kursplanen? 
 När införs standardalgoritmer? 
 Får barnen utveckla egna algoritmer för de fyra 

räknesätten? 
_______________________________________________________ 
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Bilaga 3: Elevenkät           

Elevenkät 
Namn:______________________________ 

 

Ringa in det svar du tycker stämmer bäst. 

 

1. Tycker du att matematik är: 

a) Jätteroligt 

b) Roligt 

c) Tråkigt 

d) Varken roligt eller tråkigt 

 

2. Vill du ha mer matematik i skolan? 

a) Ja 

b) Nej 

 

3. Tycker du att matematik är: 

a) Lätt 

b) Svårt 

c) Varken lätt eller svårt 

 

4. Tycker du att det är för mycket matematik i skolan? 

a) Ja 

b) Nej 
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5. Tror du att det är viktigt att kunna matematik? 

a) Ja 

b) Nej     Tack för hjälpen! 
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Bilaga 4: Elevdiagnos 

Matematiktest 
 
Namn:_________________________________  
 
 

1. Beräkna: 
 
a) 14 + 5 = _____      b) 32 + 22 = _____      c) 13 – 6 = _____ 

 
 

2. Dela upp talen: 
 
a) 265 =     200     +      60    
 

 + ______ 

b) 786 =    700   
 

 + __________ + __________ 

c) 2837 = __________ + __________ + __________ + __________ 
 
 

3. Skriv talet med siffror: 
 
a) sextiofyra = __________      b) niohundrafyrtioåtta = __________ 

 
 

4. Beräkna: 
 
a) 2 • 5 = _____     b) 3 • 6 = _____     c) 4 • 3 = _____     d) 12/3 = ____ 

 
 

5. Hur mycket är klockan nedan? Du får svara på vilket sätt du vill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Svar: __________________________ 
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6. Fyll i de tal som fattas i talserierna: 

 
a) 1, 3, 5, 7, __________,13 b) 1, 2, 4, 8, _____, 32, 64 

 
 

7. Fyll i det tal som fattas: 
 
a) 25 = 20 + ______            b) 8 + 5 = ______ + 3        

 
 

8. Fyll i dubbelt så mycket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Hur mycket är hälften av 20 kr? 
 

Svar: _______________________________________ 
 
 

10. Kalle har 500 kr. Han köper en mössa för 150 kr. Hur mycket har han 
sedan kvar? 

Svar: ___________________________________________________ 
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11. Peter har 8 km till skolan. Han cyklar till och från skolan varje skoldag. 
Hur långt blir det på en vecka? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svar: _____________________________________________________ 

 
 

12. Beräkna: 
 
a) 126 + 52 = _______     b) 78 – 36 = _______ c) 7 • 4 = _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för hjälpen! 
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Bilaga 5: Föräldraenkät 
Hej! 

 
Som ni redan vet håller undertecknad på att göra en undersökning i 
er sons/dotters klass. Jag bifogar här en enkät som jag vore 
mycket tacksam om ni föräldrar vill svara på. Det är bra om båda 
föräldrarna kan svara på varsin enkät, varvid jag bifogar två 
enkäter. Skicka med enkäten till skolan så fort som möjligt, dock 
senast 24/10. Tveka inte att ringa mig om ni undrar över något. 
Namnen på er och er son/dotter behöver jag enbart för att inte 
blanda ihop materialet. Absolut ingen annan än undertecknad 
kommer någonsin att se dessa enkäter med namnen kvar. Jag 
kommer att klippa bort den delen så fort jag har fått in allt 
material och sorterat det.  
 
Tusen tack på förhand! 
 
 
Med vänlig hälsning Joakim Gunneriusson 
Telefonnummer: 070-329 75 61 
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Hej! 
 

Som ni redan vet håller undertecknad på att göra en undersökning i 
er sons/dotters klass. Jag bifogar här en enkät som jag vore 
mycket tacksam om du som förälder vill svara på. Skicka med 
enkäten till skolan så fort som möjligt, dock senast 24/10. Tveka 
inte att ringa mig om ni undrar över något. Namnen på er och er 
son/dotter behöver jag enbart för att inte blanda ihop materialet. 
Absolut ingen annan än undertecknad kommer någonsin att se dessa 
enkäter med namnen kvar. Jag kommer att klippa bort den delen så 
fort jag har fått in allt material och sorterat det.  
 
Tusen tack på förhand! 
 
 
Med vänlig hälsning Joakim Gunneriusson 
Telefonnummer: 070-329 75 61 
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Förälderenkät 
 

Elevs namn:___________________________________ 
 
Förälders namn:________________________________ 
 
 
Anvisningar: Fråga 1 besvaras genom att skriva en siffra 
bakom varje ämne. Resterande frågor besvaras genom att 
ringa in det alternativ som stämmer bäst.  
 

 
1. Poängsätt följande ämnen utifrån hur intressanta du 

tycker att de är. Använd skalan 0-5, där 0 betyder helt 
ointressant och 5 betyder jätteintressant. Samma poäng 
får användas flera gånger. 
 
Svenska___ Historia___ Musik___ 
Religion___ Idrott___ Matematik___ 
Geografi___ Kemi___ Fysik___ 
 

2. Tyckte du matematik var roligt när du själv gick i skolan? 
a) Ja 
b) Nej 
c) Vet ej 
 

3. Vad tycker du om matematik idag? 
a) Intressant 
b) Ointressant 
c) Vet ej 
 

4. Tycker du att matematik är ett viktigt ämne? 
a) Ja 
b) Nej 
c) Vet ej 
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5. Brukar du hjälpa din son/dotter med matematikläxan? 

a) Ja, varje vecka 
b) Ja, ibland 
c) Nästan aldrig 
d) Aldrig 

 
6. Tycker du att det är roligt att hjälpa din son/dotter med 

matematikläxan? 
a) Ja 
b) Nej 
c) Jag hjälper aldrig till med läxan 

 
7. Hur mycket matematik uppfattar du att din son/dotter får 

läsa i skolan? 
a) För lite 
b) För mycket 
c) Lagom 
d) Vet ej 

 
8. Vilken utbildningsnivå har du som högst? 

a) Grundskola 
b) Gymnasial 
c) Högskola 
d) Annan:_____________________________________ 
 
 

 
9. Har du några synpunkter på någon eller några av frågorna? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
 

Tack för hjälpen! 
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Bilaga 6: Testuppgifternas maximala poäng. 
 
 
1. 
a) 1p  b) 1p c) 1p 
 
 
2. 
a) 1p b) 1p c) 2p 
 
 
3. 
a) 1p b) 1p 
 
 
4. 
a) 1p b) 1p c) 1p d) 2p 
 
 
5. 1p 
 
 
6.  
a) 1p b) 2p 
 
 
7. 
a) 1p b) 2p 
 
 
8. 1p 
 
 
9. 1p 
 
 
10. 2p 
 
 
11. 4p 
 
 
12. 
a) 2p b) 2p c) 2p 
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Bilaga 7: Testresultat och enkätsvar. 
 
Klass A                 Elevenkät:  Föräldraenkät: 
Elev nr Diagnospoäng 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 6 7 8 

1 31 a a a b a                   
2 32 b a a b a   5-5 a-a a-a a-a a-a a-a c-a c-c 
3 19 a a c b a   4-5 a-a a-a a-a a-b a-a c-c c-b 
4 24 b b a b a   5-4 a-a a-a a-a b-a a-a c-c b-b 
5 4 c b a b a   5-5 b-b a-a a-a a-b a-a a-a c-c 
6 24 b a a b a                   
7 22 d b c b a   4 a a a  a a  c  c  
8 28 b b a b a   5-5 a-a a-a a-a a-b a-a c-c b-b 
9 8 a a a b a   5-5 a-a a-a a-a a-a a-a d-d a-a 

10 28 b b a b a   5-5 a-a a-a a-a c-b a-a c-c b-b 
11 24 b b c b a   5-3 a-b a-b a-a b-b a-a c-c c-b 
12 25 a a a b a                   
13 26 b a a b a   4 b a a a a c c 
14 13 b b a b a   0 b b a a a c a 
15 14 a a a b a                   

 
 
Klass B                  Elevenkät:                         Föräldraenkät: 
Elev nr Diagnospoäng 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 6 7 8 

1 32 b a c b a   4-4 b-a a-a a-a a-b a-a a-c c-c 
2 30 b b a b a   3 a a  a  b b c b 
3 25 b a c b a   5-5 a-a a-a a-a a-b a-a c-c b-b 
4 31 b a c b a   4-2 a-b a-a a-a a-a a-a c-c b-b 
5 29 b a b b a   3-5 a-a a-a a-a a-c a-a c-c b-b 
6 31 a a c b a   4-4 a-a a-a a-a a-a a-a c-c b-b 
7 23 a a a b a   4-4 a-a a-a a-a a-b a-a c-c b-b 
8 32 a a c b a   4-3 b-c a-c a-c a-a a-a c-a c-b 
9 23 b a a b a   4-4 a-a a-a a-a b-b a-a c-c c-a 

10 23 a a a b a   5 a a a a a  c c 
11 31 a a a b a   5-4 a-a a-a a-a b-c a-a c-c c-b 
12 22 c b a b a   3-5 b-a b-a b-a a-c b-a c-d b-c 
13 28 d b c b a   5-5 a-a a-a a-a b-b a-a c-c c-c 
14 26 a a a b a   3-3 a-a a-a a-a a-a a-a a-c b-b 
15 31 a a a b a   3-2 a-c c-c a-a b-b b-a c-c d-c 
16 24 a a c b a   5-2 a-a a-a a-a a-a a-a c-c b-b 
17 17 b b a a a   5 a a a a a c b 
18 20 b a b b a   5-4 a-b a-a a-a a-a a-a c-c c-b 
19 21 a a a b a   5-5 a-c a-a a-a a-b a-a c-c b-b 

 
Förklaring 
Under “Elevenkät” är elevernas svar på enkätfrågorna givna. Under ”Föräldraenkät” är 
föräldrarnas svar på enkätfrågorna givna. I de fall två föräldrar har svarat till en elev ges 
svaren i samma ruta. Mammans svar står alltid givet till vänster och pappans till höger. I 
samtliga fall som endast en förälder har svarat har detta varit mamman. Till fråga ett i 
föräldraenkäten har jag valt att enbart redovisa vilka poäng alternativet ”Matematik” fick.  
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