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Sammanfattning  
 
Syfte  
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur tiden för matematiklektioner i 
lågstadiet disponeras och huruvida tidsdisponeringen skiljer sig åt beroende på 
lärarnas ålder, vilken årskurs de undervisar, om de undervisar i helklass eller 
halvklass samt deras erfarenhet av att undervisa matematik i de lägre åldrarna.  
 
Metod  
Då studiens syfte är att kunna mäta och jämföra används hur tiden för 
matematiklektioner disponeras av lärarna används kvantitativ metod och strukturerad 
observation. Sju lärare på två skolor har observerats under elva lektioner. 
 
Resultat  
Undersökningen visar på en ojämn fördelning av tid mellan de fem 
aktivitetskategorier som togs fram för undersökningen. I resultaten framgår en ojämn 
fördelning av disponeringen av tiden mellan kategorierna. Störst del av tiden för 
matematiklektionen lades på arbete i läroboken eller stencil (kategori 4) eller på icke 
interaktiva genomgångar (kategori 2). Därefter tid för att komma igång med lektionen 
samt plocka ihop (kategori 5). Dessa tre aktiviteter utgjorde sammanlagt 72 procent 
av lektionstiden. De kategorier de representerar, alltså de båda icke interaktiva 
kategorierna samt kategorin för icke ämnesrelaterade aktiviteter, utgjorde 91 procent 
av den totala uppmätta lektionstiden. De övriga 9 procentenheterna lades på 
interaktiva aktiviteter antingen endast mellan elever eller mellan elever och lärare. 
 
Vad det gäller skillnader i tidsdisponeringen beroende på läraren eller klassen 
framkom tre tydliga skillnader. Klassens storlek påverkade hur mycket tid som 
försvann till icke ämnesrelaterade aktiviteter, lärarens erfarenhet påverkade hur stor 
andel av tiden som gick åt till diskussioner men också hur stor andel av tiden som 
lades på enskilt arbete.   
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Jag vill tacka de lärare vars lektioner jag fått observera. Utan dem hade 
undersökningen inte gått att genomföra.  
 
Tack. 
 
Josefin Bägerfeldt 
Högskolan i Borås 
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Inledning  
Matematik har länge varit ett av skolans viktigaste ämnen. Tillsammans med 
svenskämnet har matematiken varit det ämne som flest undervisningstimmar ägnats åt 
sedan folkskolan infördes i mitten av 1800-talet. Ämnets självklarhet ledde till att det 
tog ända till 1980 innan det ens motiverades i läroplanen (Mouwitz, Emanuelsson & 
Johansson, 2003).  
 
Även om ämnet numera anses behöva en motivering betyder inte det nödvändigtvis 
att matematikens status har sjunkit. Själv minns jag mina matematiklektioner som 
ytterst allvarliga eftersom det var då det avgjordes vilka i klassen som var de 
smartaste. Lektionerna var tysta och stilla och varje elev arbetade för sig. Åtminstone 
vad jag kan minnas. Detta är dock inte den bild jag upplevt på min 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Dessa lektioner består av många fler 
arbetsmoment och ser ut att ha betydligt större fokus på praktiskt arbete och 
interaktion med andra elever. Detta skapade en fundering om huruvida min VFU-plats 
var speciell eller om det var på detta vis lektionerna såg ut numera. Vad lärarna väljer 
eller inte väljer att lägga sin lektionstid på och naturligtvis hur väl detta stämmer 
överens med forskningens rekommendationer anser jag vara ett mycket intressant 
ämne i en tid då hela landet plötsligt verkar ha engagerat sig i de svenska skolornas 
pedagogik.  
 
I denna studie kommer jag genom att observera matematiklektioner undersöka hur en 
matematiklektion kan se ut. Hur mycket tid läggs på arbete med genomgångar och 
repetitionsarbete i böcker eller stenciler och hur mycket läggs på mer lekfulla eller 
interaktiva metoder. När en sådan undersökning ska göras väcker det även frågan om 
det finns tydliga skillnader mellan lärare beroende på exempelvis erfarenhet eller 
vilken årskurs som undervisas.  
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Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur tiden för matematiklektioner i 
lågstadiet disponeras av lärare och vilka skillnader som kan finnas i tidsdisponering 
beroende av ett antal faktorer. 

Frågeställningar 
• Hur kan disponeringen av tid se ut under en matematiklektion? 
• Finns det skillnader i hur undervisningstiden disponeras beroende på lärarens ålder, 

årskurs de undervisar i, eller deras erfarenhet i att undervisa matematik i grundskolans 
lägre åldrar? 
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Bakgrund 
Detta kapitel tar upp relevant bakgrundinformation gällande undervisningen upplägg i 
de svenska skolorna idag, varför just dessa former används samt vilka 
undervisningsformer som enligt forskningen borde användas. 

Syftet med matematik 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011, s 
47) listas ett flertal kunskaper som eleverna ska tillskansa sig. Genom ämnet 
matematik ska eleverna naturligtvis lära sig de fyra räknesätten och deras användning 
i vardagen, men också egenskaper som inte nödvändigtvis fokuserar på dessa finns att 
finna. Eleverna ska kunna lösa problem genom vilket de lär sig strukturera sin 
tankeprocess, tolka data, reflektera över och värdera strategier, metoder och resultat 
samt föra logiska diskussioner.  
  
Ämnet matematik handlar om mycket mer än att kunna räkna och använda de fyra 
räknesätten. Genom matematiska kunskaper ska eleverna i framtiden kunna förstå och 
tolka det informationsflöde som möter oss dagligen, granska påståenden från 
exempelvis politiker eller journalister, fatta välgrundade beslut och följa 
beslutsprocesser i samhället. Matematiken är således det ämne som skapar kritiska 
och reflekterande individer vilket i sin tur främjar den demokratiska processen genom 
ett bredare kunnande. Genom tilltro på sin egen förmåga att lösa problem och 
argumentera för sin lösningsmetod blir eleven mogen att hantera svårigheter i såväl 
sitt privata som professionella liv (Myndigheten för skolutveckling 2003, ss. 8-10). 

Matematikundervisning i Sverige 
Innan det garanterade antalet undervisningstimmar i matematik ökade från 900 till 
1020 år 2012 antogs antalet undervisningstimmar i matematik i lågstadiet ligga på 
280 till 320. För att eleverna ska utveckla en grundläggande förståelse för 
matematiska begrepp och strategier och därmed ha en fortsatt god kunskapsutveckling 
bör samtliga av dessa timmar fördelas under grundskolans tidigare år, alltså första till 
tredje klass (Skolverket 2012, ss. 5-6). Vilka kunskaper eleverna ska tillskansa sig 
under denna tid framgår tydligt i kursplanen för matematik där det också framgår att 
eleverna genom sin undervisning ska utveckla ett matematiskt intresse (Skolverket 
2011, s 47). Hur detta ska göras framgår däremot inte.  
 
Den vanligaste arbetsformen inom svensk matematikundervisningen är då eleverna 
arbetar individuellt och i tystnad medan läraren går från elev till elev och ger dem den 
hjälp de behöver (Skolverket 2012a, s. 16). Enligt Kjellström (2005, ss 66-69) har 
arbetsformen visat sig bli allt vanligare i de svenska skolorna samtidigt som mängden 
genomgångar har minskat. I och med att eleverna arbetar mer självständigt minskar 
deras interaktion med varandra under matematiklektionerna och därmed även deras 
tillfällen att diskutera och lösa matematiska problem tillsammans. Bentley (2011, ss 
22-23) påpekar att det har visat sig att de elever som ägnar allt för mycket tid åt att 
självständigt arbeta i sin lärobok utan lärarens handledning ofta missförstår stora delar 
av vad klassen arbetat med. Genomgångar är alltså viktiga för att eleverna ska skapa 
en grundläggande förståelse, men också för att läraren ska kunna se vilka elever som 
stöter på vilken typ av problem och efter tid kunna förutse dessa. Bentley (2003, ss 
16-17) menar att en lärares främsta arbetssätt under matematiklektionerna handlar om 
att tillhandage instruktioner eller förklaringar. Även en arbetsgrupp tillsatt av 
regeringen för att utreda orsakerna till de svenska elevernas bristande 
matematikkunskaper kom fram till att huvuddelen av matematiklektionen läggs på 
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enskilt och tyst arbete eller till att lyssna på lärarna istället för att få tillfällen att 
diskutera matematik (Myndigheten för skolutveckling 2003, s. 47). Detta påstående 
stöds även av Skolinspektionen (2009, s. 17). 
 
Vanligast när läraren ska hålla genomgångar är en helklassgenomgång där läraren ger 
hela klassen samma instruktioner samtidigt. Eleverna i grupp undervisas som en enda 
individ, vilket beror på den demokratiska principen om lika värde. Genom en likadan 
genomgång ges samtliga elever samma möjligheter. Ett annat alternativ för läraren är 
att dela in klassen i mindre grupper och sedan undervisa i dessa grupperingar, något 
som visat sig mer effektivt än vanliga helklassgenomgångar. Slutligen finns också det 
alternativ där läraren tillhandager genomgångar och material på individnivå för varje 
elev. Innan detta kan läraren dessutom ha helklassgenomgångar för att skapa en 
gemensam grund för eleverna att stå på (Bentley 2003, ss. 16-17). 
 
I rapporten Utökad undervisningstid i matematik (Skolverket 2012a, s. 22) framkom 
det att i och med den utökade undervisningstiden på 120 timmar (från 900 till 1020 
timmar fördelat under grundskolans årskurs 1-9) som alla bör läggas i grundskolans 
tidigare år bör också undervisningsmetoderna i sig ses över. Varierad undervisning 
präglas av samtal och diskussion med fokus på elevers förståelse och tydliga 
långsiktiga mål.  

Svenska elevers matematiska kunskaper 
PISA-undersökningen är en internationell undersökning som granskar kunskaperna i 
bland annat matematik hos elever i femtonårsåldern, dessa kunskaper testas genom ett 
prov (Skolverket 2015). TIMSS är kort för Trends in International Mathematics and 
Science Study. Detta är en internationell studie som undersöker kunskapsnivåerna 
inom matematik och de naturorienterande ämnena hos elever i fjärde och åttonde 
klass. År 2011 deltog 50 länder i undersökningen. Även denna undersökning görs 
genom prov (Skolverket 2012b, s. 3). 
 
De svenska elevernas kunskaper i matematik är ett diskuterat område i de stora 
nyhetstidningarnas debattkolumner. Skolverket (2015, s 6) förklarar att när Sverige 
för första gången deltog i PISA-undersökningen visade de svenska eleverna på 
mycket goda matematiska kunskaper, de låg över genomsnittet i OECD-länderna. 
Sedan det första testet år 2000 har däremot de svenska resultaten sjunkit undan för 
undan för att till slut ligga under genomsnittet och visar på den sämsta 
resultatutvecklingen av samtliga länder som deltar i testet. Skolverket (2012b, ss. 30-
40) beskriver också att i den internationella studien TIMSS ligger de svenska eleverna 
under genomsnittet inom EU, däremot är skillnaden mellan testen 2007 och 2011 
knappt nämnvärd. De svenska elevernas matematikkunskaper uppnår en medelgod 
nivå (nivå 2 av 4) i TIMSS kunskapsnivåer. Detta innebär att eleverna kan använda 
sina matematiska kunskaper i enkla situationer, förstå hela tal och i viss mån även 
bråk, visualisering av tredimensionella former utifrån tvådimensionella ritningar samt 
tolka stapeldiagram och tabeller.  
  
Även nationella undersökningar har visat på en nedåtgående trend bland de svenska 
elevernas matematikkunskaper, bland annat genom andelen elever som går ur 
grundskolan utan betyg i matematik, 2009 var 76 procent av eleverna som inte kom in 
på gymnasiet underkända i matematik (Bagger 2015, s. 11).  
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2006 fick Skolverket i uppdrag att påbörja en bredare kartläggning av elevernas 
matematikkunskaper. Detta direktiv ledde till att nationella proven numera även 
förekommer i tredje klass. Detta tillsammans med Matematiklyftet och fler timmar 
matematikundervisning i grundskolan skapar förhoppningar om att kunna höja de 
svenska elevernas matematikkunskaper och resultaten i PISA och TIMSS (Bagger 
2015, s. 10). 
 

Skolverkets bedömning gällande undervisningstiden 
I och med att Skolverket fick i uppdrag att ta fram ett förslag på hur de 120 extra 
timmarna matematik i grundskolan skulle användas anlitades forskarna Per-Olof 
Bentley och LiliAnn Kling Sackeryd för att kartlägga den aktuella forskningen inom 
området. Den framtagna forskningen användes som underlag för Skolverkets rapport 
Utökad undervisning i matematik där en bedömning görs gällande hur de extra 
timmarna ska användas (Skolverket 2012a, s. 4). 
 
Den tidiga matematikundervisningen är den viktigaste för elevernas 
kunskapsutveckling. Genom en god grundläggande matematikundervisning kan de 
skapa en förståelse för begrepp, räkneregler och strategier som kan leda till att mindre 
tid behöver läggas på repetitionsarbete i de senare årskurserna. Det är viktigt att 
eleverna tidigt möter varierade undervisningsmetoder skapade för att möta de behov 
och villkor som finns hos eleverna. Lektionsuppläggen bör präglas av matematiska 
samtal och en mindre mängd tid bör gå åt till mekaniskt räknande i läroboken 
(Skolverket 2012a, ss. 22-23).  
 
Eftersom det mekaniska räknandet innebär en risk för att eleverna lär sig 
räknestrategier som är direkt felaktiga bör istället mycket tid läggas på diskussioner, 
både mellan eleverna men också mellan lärare och elev. Matematiken bör ses som ett 
kommunikationsämne där de mer processinriktade undervisningsmetoderna som just 
diskussioner och reflektioner motarbetar den felaktiga inlärningen som kan utkomma 
av de procedurinriktade arbetsmetoderna, alltså arbete i lärobok. Skolverket menar 
även att kommunikationen i sig bör vara varierad. Kommunikationen är dessutom 
viktig för att eleven ska lära sig vilka delar av ett moment som är viktiga för att 
exempelvis lösa ett problem, något som elever tenderar att inte klara av på egen hand. 
Utöver detta kan läraren genom kommunikationen upptäcka var kunskaperna brister 
hos de enskilda eleverna och ställa frågor som guidar dem rätt och få eleven att själv 
upptäcka var ett misstag har begåtts. Dessa misstag som begås kan, om de inte 
behandlas, påverka eleverna under hela deras skoltid eftersom de kan vara svåra att 
arbeta bort. Undervisningen bör varieras både i arbetssätt och innehållsmässigt. 
Läraren kan använda sig av praktiska metoder, konkret material, samtal och 
läroböcker för att variera undervisningen och öka elevernas kunskaper. Trots att 
läroböcker kan användas till och från i undervisningen bör läraren vara klart kritisk 
till dem och endast använda dem för att stödja undervisningen. I den kommunikation 
som sker bör läraren se till att använda elevens svar och inte endast ta emot dem. 
genom elevens svar eller misstag kan en diskussion byggas, något som läraren 
behöver ta tillvara på för att skapa fler möjligheter för undersökande (Skolverket 
2012a). 

Tid som går förlorad	
Skolverket (2012a, s 91) menar att inom skolan finns ett antal aktiviteter som kan 
stjäla tid från matematiklektionerna och på så sätt minska tiden för 
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matematikundervisning markant. Detta kan vara oplanerade aktiviteter som att 
lektionen börjar sent eller att eleverna får sluta tidigt. I vissa fall kan aktiviteter eller 
andra lektioner planeras under lektionstid utan att de som planerar har någon tanke på 
den försvunna lektionstiden. Detta innefattar exempelvis prov eller friluftsdagar. 

Eleven och matematiken 
Skolverket (2012a, ss 16-17) förklarar att den vanligast förekommande arbetsmetoden 
i matematikundervisningen är den då eleverna arbetar individuellt i sin lärobok. Detta 
trots att elever som endast enskilt fått repetera matematiska metoder har visat sig inte 
ha någon faktiskt förståelse för hur dessa fungerar eller kan användas ur sitt 
sammanhang. Detta stöds även av Ahlström (1996, ss 51-64) som menar att eleverna 
kan ta in metoderna mekaniskt men i efterhand inte använda dem för att exempelvis 
lösa problem eftersom de inte känner igen kontexten. Skolverket (2009, s 22) påpekar 
att lärarna behöver erbjuda en mer varierad undervisning för att höja elevernas 
matematiska kunskaper. Lärarledd undervisning anses träna fler kompetenser än 
läroboksuppgifter eftersom man på så sätt kan träna både matematiskt tänkande och 
kommunikation. Liljekvist (2014) menar att de metoder man som elev behöver lära 
sig utan att helt förstå dem är en del av matematiken. Problemet med denna typ av 
räknande finns bara om detta är den främsta arbetsmetoden i klassrummet. Vissa delar 
av matematiken, såsom multiplikationstabeller eller räkneregler, är viktiga att kunna 
utantill för att kunna arbeta på ett effektivt sätt. Dock menar hon att denna 
mängdträning görs bäst efter det att eleven fått använda metoden inom 
problemlösning. Repetition kan vara mycket nyttigt för eleven för att arbeta in vissa 
metoder, men då krävs först en förståelse för metoden i sig och användningen av den. 
 
Lärarna har fått ett ökat intresse för individualiseringen av lektioner, alltså en 
anpassning av utlärningsmetoden för att möta varje elevs behov (Bentley 2003, ss. 10-
17). Varierad undervisning är ett sätt att nå ut till alla elever och samtidigt fördjupa 
elevernas kunskaper. Undervisningen kan varieras både gällande innehåll och 
arbetsmetod men ska alltid anpassas efter individer eller grupper. Eleven behöver 
möta varierade läromedel, arbetsmaterial samt ha möjlighet att samtala om matematik 
för att öka sina kunskaper (Skolverket 2012a, ss. 16-17). Liljekvist (2014, s. 4) menar 
att det är omöjligt att endast lära ut matematik på ett enda sätt eftersom det finns 
många sidor av matematikundervisningen och elevernas sätt att lära.  
 
Genom att hålla interaktiva genomgångar där eleverna får stor möjlighet att ställa 
frågor och diskutera kan läraren se till att de har förståelse för arbetsområdet. Skulle 
läraren istället endast använda envägskommunikation i sin genomgång kan detta 
påverka elever som från början inte helt begripit sig på ämnet negativt och 
genomgången går förlorad. De interaktiva genomgångarna hjälper även läraren att 
lära känna sina elever och hen kan därigenom på förhand veta vilka elever som kan 
tänkas ha problem med vilken del av undervisningen (Bentley 2011, s. 21).  
 
Just diskussioner anses mycket viktigt för elevers matematiska utveckling. Tidigare 
har Björklund (2008, ss. 54-56) påpekat att variation inom matematik hjälper barn att 
känna igen mönster och genom variation får eleverna djupare matematisk förståelse. 
Björklund (2009, ss. 55-57) anmärker vidare genom sin studie av små barns 
matematikinlärning att barn tenderar att vilja initiera konversationer om tings 
olikheter och förhållande till varandra. Något mycket fördelaktigt eftersom hon även 
menar att barn lär sig mycket om matematik genom att diskutera ämnet med andra. 
Genom detta samspel kan barnen såväl möta andra barns uppfattningar och tankar 
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kring matematik som få sin egen uppfattning bekräftad. Detta resulterar i en egen 
reflektion kring sitt matematiska tänkande. Alltså framgår det både i de lägre och 
högre åldrarna att genom elevers matematiska diskussion skapar de lust för ämnet 
samt lär sig mer om både matematik och sin egen tankeprocess.  

Dessutom innebär en saklig gruppdiskussion i matematik med logiska 
argument en träning i demokrati och ett stärkande av tron på det förnuftiga 
samtalets möjlighet. (Skolverket 2003, s 11) 

 
År 2003 utfärdade Skolverket rapporten Lusten att lära där de 
undervisningssituationer där man mött de mest engagerade eleverna beskrivs som 
variationsrika. Eleverna har under dessa lektioner fått tillfälle att arbeta såväl 
individuellt som i grupp och på så sätt har läraren gett eleverna möjlighet att 
reflektera kring de olika lösningsmetoder enskilda problem kan ha (ss. 14-15). 
Mekaniskt räknande i grundskolans tidigare år kan dämpa elevernas kreativitet och 
vilja att utforska. För att eleverna ska utveckla sin matematiska kunskap och bli 
skickliga problemlösare krävs varierade matematiklektioner som uppmuntrar eleverna 
att utforska, undersöka och vara kreativa (Ahlström 1996, ss. 51-64). 

Motivation och ångest	
Ahlberg (2001) beskriver att många elever ser matematiken som ett viktigt men svårt 
ämne. De elever som anser matematiken vara svår anser även att den är ointressant. 
Redan tidigt i sin skolgång kan elever tappa tron på sin förmåga att klara av 
matematiken vilket leder till en mycket negativ inställning till ämnet. Dessa negativa 
inställningar sammankopplade med svårigheter inom matematik är inget nytt. Just den 
ångest många elever kan känna inför matematikuppgifter, i synnerhet prov, har 
benämnts Mathematics Anxiety. Detta kan visa sig genom elevers vägran att utföra 
uppgifter och gråt eller genom mer aggressiva känslor då eleven kan komma att lämna 
klassrummet. Eleverna har en känsla av att vara odugliga och är rädda för ett nytt 
misslyckande vilket leder till att de inte klarar av att ens försöka lösa uppgifterna. Den 
formella matematiken kan mycket väl vara en stor anledning till detta eftersom den 
visar upp en tydlig bild av vad som är rätt och fel. Elever i de lägre årskurserna 
förväntar sig att endast lärarens sätt att räkna är korrekt vilket innebär att deras egna 
tankar och idéer är inkorrekta. (ss 124-127). Eftersom goda matematikkunskaper och 
intelligens ofta ses som sammankopplat kan elever som upplever svårigheter med 
matematiken skapa en negativ bild av matematiken och matematikundervisningen 
vilket i sin tur leder till testängslan, underprestation och hindrar elevens lärande. I det 
långa loppet kan detta påverka elevens framtida yrkesval (Bagger 2015, s. 25). 

Lärarens roll 
Genom flertalet undersökningar har det visat sig att lärarens kompetenser är den 
största bidragande faktorn till elevers kunskapsutveckling. Dessa kompetenser 
innefattar förhållningssätt, kunskap om styrdokumenten, val av undervisningsmetoder 
samt god kommunikativ förmåga. För att öka undervisningens kvalitet är det också 
viktigt att läraren kan följa eleverna i deras lärande och synliggöra deras kunskaper 
och utveckling (Skolverket 2012a, s. 6, 14-15).  
 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av matematikundervisningen visade på stora 
svårigheter med den förra kursplanen. Eftersom den inte gav någon direkt vägledning 
till lärarna i deras undervisning och ofta var svår för dem att tyda. Lärarnas förtroende 
för de egna kunskaperna om kursplanen i matematik är mycket lågt. Undervisningen 
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blir istället starkt styrd av läromedlen vilket resulterar i att eleverna inte utvecklar 
tillräcklig kompetens i problemlösning och inte klarar av att föra logiska diskussioner 
(Skolinspektionen 2009 ss. 8-16). Sedan denna kvalitetsgranskning gjorts har en ny 
läroplan implementerats, men det betyder inte nödvändigtvis att lärarnas pedagogik 
gör det. Skolverket (2012a) beskriver att inom matematikundervisning finns även 
något som kallas för Belief system. Detta är de uppfattningar som lärare och elever har 
om hur matematikundervisningen ska se ut. De skapas tidigt och påverkar 
undervisningen i hög grad och kan vara svåra att påverka eller ändra. När en ny 
läroplan implementeras behöver därför lärarna fortbildning i hur den fungerar för att 
få hjälp med att ändra sitt Belief system och därmed kunna anpassa sin undervisning 
efter de nya styrdokumenten. Eftersom undervisning styrd av läromedel också riskerar 
att minska variationen i undervisningen är det viktigt att lärarna har en kritisk 
inställning till läromedlen. De bör främst finnas som ett stöd till undervisningen. 
 
Läromedlen i sin tur saknar ofta anknytning till matematikdidaktisk forskning. De 
skrivs av lärare som inte tagit hänsyn till aktuell forskning utan gör samma didaktiska 
misstag som gjordes i läromedel på 1980-talet (Skolverket 2012a, s. 33). 
Skolinspektionen (2009, ss. 8-16) menar att utöver det låga förtroendet för de egna 
kunskaperna har det framkommit att flertalet lärare anser det vara svårt att finna 
arbetsmetoder som tränar elevernas kunskaper på ett vis som gör kunskaperna mer 
bestående. Istället följer lärarna läroboken för att säkerställa att eleverna strävar efter 
rätt mål. 
 
Traditioner inom matematikundervisning har också viss betydelse för hur lärare 
undervisar matematik. När studenterna påbörjar sin lärarutbildning har de åtminstone 
elva års erfarenheter av matematikundervisningen, men då som elever. Läraren 
tenderar sedan att undervisa så som hen själv blivit undervisad utan att själv reflektera 
över det. En ny lärarroll som går ut på att skapa en miljö där eleverna kan diskutera 
matematik utan lärarens delaktighet kan vara svår att uppnå eftersom läraren tydligt 
minns sina egna matematiklärare som den ledande och synlig i alla 
matematiklektioners aktiviteter (Persson 2009).  
 
En studie bland lärare från fem olika länder (Kina, Indien, Storbritannien, Ryssland 
och USA) fann man att lärarna använde ett helklassperspektiv på undervisningen för 
att känna att de hade sin tidsplanering under kontroll. Lärarna känner sig stressade 
över risken att inte hinna med alla områden som ska täckas under läsåret och går 
därmed ifrån det mer individbaserade lärandet för att istället följa läromedlen och 
genom dem fördela upp sin undervisningstid. Det har visat sig att den elevbaserade 
undervisningen är mer tidskrävande än den lärarcentrerade samtidigt som det är mer 
osäkert om eleverna faktiskt hinner klart med de planerade aktiviteterna. Detta under 
exempelvis diskussioner då lärarna har gett eleverna svaren istället för att hålla i en 
diskussion för att föra lektionen framåt och hinna med det hen planerat. Detta är inte 
eftersom lärarna inte vill använda mer interaktiva och lekfulla metoder utan eftersom 
de vill skydda sig själva. För lärarna kan det vara bättre att hinna med allt material 
som ska arbetas igenom, än att eleverna får en chans att lära sig materialet ordentligt 
och därmed riskera att missa delar av undervisningen som inte hinns med (Wang, 
2010, s 2-3, 8). 

Lärarutbildningen	
Persson (2009) beskriver att elevers sjunkande resultat i PISA och TIMSS har i allt 
större utsträckning börjat uppfattas som en konsekvens av otillräcklig lärarutbildning. 
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Detta har lett till flera reformer inom lärarutbildningen som i sin tur också stött på 
kritik, ibland helt oförtjänt eftersom vissa studenter inte ens hunnit fullfölja sin 
utbildning enligt den nya reformen innan kritiken kom. Det är mycket viktigt att 
studenterna under lärarutbildningen får ta vara på och förhålla sig till sina egna 
erfarenheter kring matematiklektioner, och då inte endast matematiken som ämne 
utan även de känslor kring matematiken de hade. Hur studenten ser på 
matematikämnet baserat på tidigare erfarenheter kan i hög grad påverka hur denna 
sedan undervisar i ämnet. En student med lågt förtroende för sina egna kunskaper 
inom ämnet riskerar sedan att känna en osäkerhet i sitt eget undervisande efter det att 
utbildningen är slutförd. Dessa osäkra nya lärare tenderar att hålla sig till läromedlen 
och enskilt arbete snarare än att låta eleverna samtala om matematik. 
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Teoretisk utgångspunkt 
Fem undervisningsideologier 
Paul Ernest publicerade 1991 boken The philosophy of mathematics education i 
vilken han presenterade fem undervisningsideologier. Var och en av de fem 
ideologierna representerar ett sätt att se på utbildning, samhället, eleverna och framför 
allt matematikundervisningen och hur den ska bedrivas. Dessa ideologier är lämpliga 
för studien då de beskriver hur strukturen för matematiklektionerna ser ut och hur de 
hör ihop med vad läraren förväntar sig att eleverna ska lära sig samt hur samhället ser 
på eleverna och matematiken. Ernests bok har sedan 1991 uppdaterats två gånger, 
2002 och 2013, det är den senaste versionen som används för detta avsnitt. 

Industrial	trainer	
Industiral trainer är en konservativ ideologi från den viktorianska eran (1837-1901) 
som innebär att all kunskap är antingen sann eller falsk. Det finns inga mellanting. 
Denna kunskap fastställs av en auktoritet, exempelvis en forskare eller som i detta 
fall, en lärare. Grupperna som hör till denna ser i vad man kallar för dualistiska 
absoluter såsom rätt och fel, gott och ont eller rätt och fel. Inom denna ideologi ses 
hårt arbete, lydnad, rutiner och disciplin som något mycket bra medan lek och lätthet 
som något negativt. Individer bör kunna hjälpa sig själva istället för att vara beroende 
av andra. Det finns ingen anledning för eleverna att prata med varandra under 
matematiklektioner, de lär sig genom hårt arbete och koncentration, inte genom 
diskussioner. Diskussioner kan uppmuntra fuskande och därmed lathet hos eleverna. 
När eleverna arbetar sker det med papper och penna och behöver inte kopplas till 
elevers intressen eller vardagliga liv. Miniräknare, konkreta material eller 
matematiska spel ses mer som distraherande än hjälpmedel. Kvaliteten på läraren är 
det som påverkar elevens lärande, inte de material som används. Det är också viktigt 
med prov i skolan för att se till att en viss standard på elevernas kunskaper 
upprätthålls. Däremot anses alla de ämnen som lärs ut i skolan idag vara relevanta för 
eleverna. De ska kunna läsa och skriva, då med korrekt grammatik och stavning, samt 
kunna den grundläggande matematik som behövs i elevernas vardag och framtida liv. 
Alltså grundläggande kunskaper tillsammans med ett stort mått av disciplin. Just 
matematiken anses vara ett viktigt ämne inom ideologin, den är ren från sociala 
värderingar eller annat som kan skilja människor åt. Matematiken är för alla. Däremot 
kan eleverna delas upp efter förmåga för att de kunnigare eleverna ska få en större 
chans att lära sig mer. Genom matematiken ska eleverna sedan skapa en 
grundläggande matematisk förståelse och faktakunskaper. Faktakunskaperna i detta 
fall kan innebära att eleven vet att 1+1=2. Matematik ska inte vara roligt och läraren 
ska därför inte försöka göra undervisningen rolig heller. Snarare är läraren jobb att se 
till att eleverna arbetar hårt och memorerar det som undervisas. Läraren sätter inte 
eleven i centrum, utan den kunskap som ska inhämtas. Lärarens auktoritet är mycket 
viktig och att vara strikt är nödvändigt för att eleven inte ska leka, lata sig eller göra 
andra saker som anses dåligt eller förknippat med djävulen. För att motivera eleverna 
att göra bättre ifrån sig och växa som individer är det bra att väcka deras 
tävlingsinstinkt. Eleverna kan bara motiveras genom att tävla med andra (Ernest 2013, 
ss 140-151).  
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Technological	pragmatist	
Technological pragmatist är en ideologi som fick sin start i början och mitten av 
sextiotalet, i och med teknikens framväxt behövde de framtida arbetarna, alltså 
eleverna, större tekniska kunskaper för att kunna utföra sina framtida arbeten. Att 
förbereda eleverna för att arbete är mycket viktigt för samhällsutvecklingen och för 
att möta de krav som en arbetsplats kan ha. Under denna tid utbildas barnen mot en 
större matematisk förståelse och lär sig inte endast enkla räkneregler och matematiska 
fakta. Technological Pragmatist är en modernare version av Industrial trainer. Inom 
denna ideologi ser man kunskap mer som verktyg som kan användas som verktyg för 
att lösa problem. Däremot ifrågasätts inte den existerande kunskapen utan fakta och 
modeller accepteras blint. De som innehar kunskaperna kan diskutera hur de bäst kan 
appliceras på problem, men kunskapen i sig ifrågasätts inte. Barn ses fortfarande som 
tomma hinkar som behöver fyllas med kunskap, men numera anses också erfarenhet 
vara viktig för att vässa denna kunskap. Matematiken i sig delas in i två delar. Den 
första delen handlar om att lära sig de grundläggande matematiska kunskaperna och 
den andra delen handlar om att applicera dem på problem. Matematiken ses också 
som praktisk och för att lära sig matematik krävs tillgång till konkreta material eller 
teknologiska hjälpmedel som datorer eller spel och eleverna lär sig genom att 
experimentera med dessa hjälpmedel. I denna ideologi är det inte endast den rena 
matematikkunskapen eleverna ska få genom undervisningen, även kommunikativa 
förmågor, problemlösning och beslutsfattande, men även om kommunikation anses 
viktigt läggs inte allt för mycket tid på det. Kunskapen om och inom teknologi går 
före interaktion. Eleverna får sin motivation genom att se matematikens relevans i 
deras framtida liv och arbete, istället för tävlande med sina klasskamrater (Ernest 
2013, ss 151-167).  

Old	humanist		
Inom Old humanist anses matematiken vara mycket viktig, eftersom det är det renaste 
och sannaste ämnet. Matematiken blir snarare en del av vår kultur och vårt samhälle 
än ett skolämne. Matematiken är strikt och hierarkisk, läraren står i topp som 
elevernas mästare de lär av. Matematiken är blind för socioekonomiska, könsliga eller 
andra skillnader människor emellan, det enda som skiljer eleverna åt är deras 
matematiska kunskaper. Undervisningens viktigaste utgångspunkt är ämnet självt, 
inte eleverna och deras intressen eller behov. Eleverna ses precis som inom Industrial 
trainer och Techonologial pragmatist som tomma hinkar eller fallna änglar. De måste 
fyllas med kunskap, hållas undan från onda ting och ska formas genom utbildning och 
uppfostran. Ren matematisk kunskap ska överföras till eleverna genom lärarens 
föreläsningar och elevernas läroboksarbete. Viss variation eller aktivare typer av 
arbete kan förekomma för att motivera och engagera eleverna, men är inte allt för 
vanligt och uppmuntras inte alltid. Eleverna arbetar främst i läroböcker eftersom de är 
strukturerade och går att lita på, eleverna kan få använda datorer och andra 
hjälpmedel men experiment eller annat praktiskt arbete anses vara opassande inom 
matematiken. När eleven sedan har tagit åt sig kunskap genom läroboken antas de 
kunna applicera matematiken i exempelvis problemlösning (Ernest 2013, ss 168-180). 

Progressive	educator		
Inom Progressive educator, en mycket populär ideologi i början av nittiotalet, ses 
kunskapen som ett frö som växer med individen genom dennes erfarenheter och egna 
utveckling. Därför anses erfarenhet och interaktion som viktigt för eleverna och 
utvecklingen av deras kunskaper. Den kunskap som finns i världen idag är inte 
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absolut eller perfekt, men genom olika processer utvecklas den mot en absolut 
sanning. Eleverna i sin tur ses inom denna ideologi som individer och de behöver 
skydd, vård och framför allt mycket erfarenheter för att kunna utvecklas. De 
erfarenheter eleven behöver fås genom interaktion med andra och genom en god 
lärandemiljö med mycket praktiska övningar. Undervisningen görs genom lek, 
diskussioner, matematiska experiment, och samarbete med andra elever. Eleverna ska 
ha en god chans att få upptäcka matematiken själva och hitta egna lösningar på de 
matematiska problem de ställs inför. Detta görs aktivt och i interaktion med andra, 
mycket lite eller inget arbete sker i läroböcker eller stenciler. Eleven ska inte endast 
lära sig matematik utan utvecklas som person och därmed bli mer kreativ, positiv och 
få ett gott självförtroende. Utbildningen går ut på att eleven ska utvecklas 
självständigt och för sin egen skull, eleven är därför i centrum istället för ämnet. Här 
nämns även Piagets teorier om lärande som innebär att eleven lär sig genom 
upplevelser och interaktion med omvärlden. Således skapar eleven sin egen kunskap. 
Läraren är den som ansvarar för att lärandemiljön är passande för eleverna och deras 
nyfikna och kreativa natur, att lära genom lek är dessutom nyttigt och naturligt. 
Läraren guidar eleverna rätt i sin lärandeprocess istället för att föreläsa och peka ut en 
korrekt väg (Ernest 2013, ss 181-196). 

Public	educator		
Public educator är den nyaste av ideologierna. Inom denna anses alla elever vara lika 
och ha samma rättigheter. Genom språk och interaktion med andra lär sig eleverna. 
Teorin kan förknippas med Vygotskijs teori om sociokulturella processer, alltså 
lärande genom interaktion med andra. Aktiviteter där eleverna får diskutera med 
andra och dela med sig av tankar och åsikter ur ett vardagsperspektiv är viktigt. 
Eleverna ska hela tiden kunna möta andras idéer för att de ska hamna i situationer där 
de behöver tänka kritiskt. Eleven ska få möjlighet att diskutera med såväl andra elever 
som lärare, arbeta i grupp och med projekt, självstyrda arbeten, utforskande, och 
arbeta på ett sätt som är relevant för eleverna i deras nutida och framtida vardag. 
Undervisningen bör vara varierad och aktiv. Eleverna bör vara självständiga och ges 
möjligheter att värja själva vad de ska studera. Genom at studera matematik ska 
eleverna bli demokratiska medborgare och kritiska tänkare, eleverna behöver då få en 
stor förståelse för problemlösning. Matematikundervisningen får aldrig kännas 
påtvingad utan måste motivera eleverna att lära och växa som personer och 
demokratiska medborgare.  (Ernest 2013, ss 197-197). 

Kritik 	
Ideologierna ovan är aningen förenklade. Inom de olika grupperna kan ideologierna 
även vara mer nyanserade och inte lika fasta som de kan verka i förklaringarna ovan. 
Det finns dessutom lärare som kan placeras inom en viss ideologi, men egentligen 
tillhöra flera. Dessa grupperingar kan förväntas ändras med tiden och skapa nya och 
alltmer överlappande ideologier. Grupperingar och ideologierna är dessutom 
framtagna med brittisk kontext. Dessa kan därmed variera aningen beroende på 
lärarnas nationaliteter. Den kritik som finns mot Industrial trainer riktas bland annat 
mot det dualistiska tänkandet. Matematiken är inte alltid delad i rätt och fel. Dessutom 
anses de moraliska värderingarna vara extrema och opassande i skolan. 
Undervisningsmetoderna och till viss del även den typ av matematik som lärs ut 
passar inte det moderna samhället och överlag kan ideologin vara kontraproduktiv. 
Technological pragmatist har ett tydligt fokus mot elevernas framtida arbete och 
härstammar från en tid då de flesta eleverna skulle komma att arbeta inom industri 
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eller med vad vi idag ser som enklare teknologi och matematikundervisningen blir 
således avgränsad till de ämnen som anses vara relevanta i det framtida arbetet. 
Eleverna kan därför gå miste om vissa viktiga kunskaper eller helt enkelt inte få 
förståelse för hur de ska applicera sina matematiska kunskaper utanför de områden 
som presenterats för dem. Inom Progressive educator har kritiken främst riktats mot 
matematikens användbarhet och vissa har menat att undervisningen sker så pass 
mycket på elevernas villkor att blir alltför diffus och oanvändbar i arbetslivet (Ernests 
1991). 

Teoretisk	utgångspunkt	i	förhållande	till	studien	
Det synsätt som enligt bakgrundsstudien används i skolorna idag går inte i linje med 
det synsätt som enligt den framlagda forskningen bör användas för 
matematikundervisning. Bland annat Björklund (2009, ss. 54-56) menar att eleverna 
behöver variation och möjlighet att experimentera och diskutera för att lära sig. Detta 
samtidigt som Skolverket (2012a, s 16) menar att det vanligast arbetssättet i de 
svenska skolorna är den då eleverna arbetar enskilt i sina läromedel. Detta tyder på 
olika typer av pedagogiska synsätt. Vilket synsätt som används i de svenska skolorna 
idag nämns inte av Ernest men det kan genom denna studie ges en bild av vad vilken 
eller vilka det skulle kunna vara. 
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Metod  
I detta kapitel beskrivs de metoder och redskap som används i undersökningen, hur 
skolorna har valts, de forskningsetiska principerna och undersökningens reliabilitet 
och validitet samt bearbetning av data. 

Kvantitativ metod 
Den kvantitativa forskningen beskrivs som forskning gjord med så kallad ”sifferdata”. 
De menar att den kvantitativa forskningens som den typ av forskning där forskaren 
arbetar efter definierade kategorier i vilka hen sedan kan få en uppsättning av 
siffervärden. (Fejes och Thornberg, 2009, ss. 17-18). Eftersom denna studie är 
sifferbaserad valdes kvantitativ metod och strukturerade observationer.  
 
Undersökningen görs genom strukturerade observationer. De data som uppkommer 
vid observationen är mätbara och kan jämföras och användas för att skapa en 
generalisering som beskriver de viktigaste datapunkterna och slutligen ge en bild av 
hur en genomsnittlig matematiklektion ser ut. Eftersom syftet är att kunna mäta data 
från observationen och genom ”sifferdata” skapa en generaliserad bild av 
matematiklektionen är kvantitativ metod det bästa för denna studie. Genom 
strukturerade observationer kan jag enkelt mäta tiden som varje aktivitet tar och själv 
placera den i en lämplig kategori. Hade istället en enkät använts hade lärarna fått fylla 
i detta själva, detta hade kunnat medföra flera omedvetna fel exempelvis då det kan 
vara svårt för dem att komma ihåg exakt hur en lektion ser ut.  

Urval 
I denna undersökning har populationen begränsats till lärare som undervisar i 
matematik i grundskolans första till tredje klass. Eftersom det av ekonomiska och 
tidsmässiga skäl kan bli mycket svårt att nå ut till samtliga medlemmar av en 
population menar Trost (2012) att ett urval kan behöva göras. I denna undersökning 
görs ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär enligt Trost att man tar 
det som finns tillgängligt. 

Genomförande  

Forskningsetikens	grundläggande principer	
Inom svensk forskning finns det fyra fundamentala etiska principer rörande de 
beforskades frivillighet och integritet. Dessa är Informationskravet, Samtyckeskravet, 
Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Först och främst ska forskaren informera 
samtliga respondenter om syftet med studien och dess moment, men också att deras 
medverkande i undersökningen är helt frivilligt och att de därmed även innehar rätten 
av att avbryta undersökningen om och när de själva vill, det så kallade 
informationskravet. Detta är också det som vidare förklarar samtyckeskravet, 
respondentens rätt att avbryta eller avstå från undersökningen (Bryman 2001, ss. 440-
441). Ofta kan målsmans tillstånd krävas för att få observera minderåriga. Enligt 
Vetenskapsrådet forskningsetiska principer är detta dock inte ett krav om 
undersökningen inte kommer innehålla privat eller känslig information (Hermerén 
2011, s. 9). Bryman (2001, ss. 440-441) förklarar vidare att forskare ska ta hänsyn till 
konfidentialitetskravet vilket är det krav som skyddar respondentens personuppgifter. 
De data om enskilda individer som därefter samlas in för studien ska enligt 
nyttjandekravet endast användas till studien och får inte säljas eller på annat sätt 
spridas vildare.  
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För att informera om undersökningen, dess delar och syfte, men också om deltagarnas 
anonymitet och frivilliga deltagande, skickas ett missivbrev (bilaga 1) ut via mejl till 
de ansvariga lärarna för varje klass innan deltagandet i studien, därmed uppfylls 
studiens informationskrav. Eftersom det frivilliga deltagandet klargjorts för 
respondenterna uppfylls även samtyckeskravet. Eftersom observationen ska göras av 
lektionen som helhet och ingen observation av elever ska ske, samt då denna studie 
inte innefattar information av privat eller känslig natur behöver inte målsman 
godkänna observationen, endast den ansvariga läraren. De uppgifter om lärarna som 
samlas in kommer endast användas för syftet av denna studie och inte spridas vidare. 
Lärarna, deras skolor och kommuner kommer att avidentifieras och därmed uppfylls 
även konfidentialitetskravet. 

Reliabilitet	och	validitet	
Thurén (1996, s. 22) beskriver området reliabilitet och validitet kort och koncist. 
”Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär att mätningarna är korrekt gjorda. /…/ Validitet 
innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting 
annat”. 
 
Undersökningens reliabilitet har att göra med huruvida mätningen och måtten är 
pålitliga. Detta kan avgöras genom att se till måttets stabilitet, interna reliabilitet samt 
dess interbedömarreliabilitet. Måttets stabilitet innebär att man ser till måttets 
stabilitet över tid. Mätvärdena får alltså inte skiljas nämnvärt åt om samma 
undersökning skulle göras två gånger efter varandra. (Bryman 2001. s. 86). 
Reliabiliteten i denna undersökning stärks då undersökningen görs på mer än en skola 
samt genom observation av flertalet lektioner. Genom ett välgjort observationsschema 
stärks den interna reliabiliteten då kategorierna är skilda från varandra och inga 
alternativ överlappar varandra. 
 
Validitet däremot behandlar huruvida indikatorerna som ska användas i mätningssyfte 
verkligen gör just det. Frågorna som ställs i undersökningen ska alltid relatera till 
studiens syfte (Bryman 2001. ss 88-89). För att säkerställa undersökningens validitet 
skapas ett tydligt strukturerat observationsschema utifrån syftets frågeställningar samt 
den litteratur som tagits fram med dessa i åtanke.  

Undersökningsredskap	
Syftet med denna undersökning är att få en överblick av hur dessa sju lärare 
disponerar lektionstiden under sina matematiklektioner. Tidigt gjorde jag 
bedömningen att kvalitativa arbetsmetoder såsom intervju skulle riskera att bli allt för 
färgad av intervjuaren och därmed riskera att respondenterna inte ger svar som 
nödvändigtvis överensstämmer med hur lärarna disponerar sin lektionstid. Inte 
nödvändigtvis för att försköna sina lektioner, utan också för att de kanske inte minns 
dem korrekt. Samma problem kan uppstå vid enkäter vilka också skulle innebära en 
viss risk för stort bortfall. Istället görs undersökningen via en strukturerad 
observation.  
 
Under en strukturerad observation använder observatören ett specifikt schema över 
vad som ska observeras. Detta hjälper observatören att kategorisera det som ses och 
säkerhetsställer att det som observerats antecknas, dessa kategorier ska vara så 
konkreta som möjligt för att observatören enkelt ska kunna placera varje observation 
under korrekt kategori. Deltagarna observeras under en tidigare bestämd tidsperiod 
(Bryman 2001, s. 176). Under denna observation är tiden för observationen samma 
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som lektionstiden, alltså under lektionens tid enligt klassens schema. Bryman (2001, 
ss. 178-179) menar att observatören måste vara mycket medveten om vem det är som 
ska observeras, det krävs ett mycket tydligt fokus utifrån studien syfte och 
frågeställningar. Kategorierna behöver vara ömsesidigt uteslutande och alltså inte på 
något sätt överlappa varandra då detta kan innebära en viss tvetydighet som gör 
registreringen av aktiviteter komplicerad. Det är också viktigt att schemat (bilaga 2) är 
enkelt att fylla i och att det inte ska vara några tolkningssvårigheter. Detta innebär att 
observationsschemat behöver göras tydligt och med litteratur och studien syfte i 
åtanke.   

Urval	
I denna undersökning valdes två skolor som är tillgängliga geografiskt och där jag 
tidigare haft god kontakt med personalen. På den första skolan skola fanns det tre 
lärare som undervisade i matematik i lågstadiet, medan det i andra skolan fanns fyra. 
Detta resulterade i totalt sju lärare vars lektioner kunde observeras. Samtliga lärare 
var kvinnor och behöriga att undervisa i matematik i grundskolans lägre åldrar. 
Lärarnas erfarenhet varierade från endast ett halvår och upp till 35 år. Lärarna var 26-
63 år och undervisade i grundskolan första, andra eller tredje klass. Fyra av 
lektionerna var i halvklass och resterande lektioner var i helklass. Hos varje lärare 
observerades minst en lektion. Antalet lektioner som observerades berodde på hur 
mycket tid som hann observeras. Anledningen till att det blev elva lektioner var att det 
var det antalet som hanns med inom tidsramen för uppsatsen. 
 
 Årskurs Erfarenhet Född Kön Behörighet Observerad 

tid 
Lärare A 1 8 år 1985 Kvinna Ja 01:08:09 
Lärare B 2 19 år 1952 Kvinna Ja 00:40:57 
Lärare C 3 10 år 1957 Kvinna Ja 04:03:35 
Lärare D 2 0,5 år 1989 Kvinna Ja 00:30:45 
Lärare E 3 12 år 1980 Kvinna Ja 00:37:00 
Lärare F 1 12 år 1966 Kvinna Ja 06:25:49 
Lärare G 2 35 år 1956 Kvinna Ja 00:41:50 
 

Utformning	av	observationsschema	
Eftersom litteraturen snarare pekar på olika typer av arbetssätt som eleverna lär sig 
genom än mer direkta aktiviteter kan det också vara klokt att använda dessa arbetssätt 
i uppbyggandet av schemat. Snarare än att ta reda på exakt vilka aktiviteter som 
förekommer i klassrummet bör punkterna utgå ifrån vilka typer av aktiviteter eleverna 
deltar i. Till de olika arbetssätten bör också en kategori för icke ämnesrelaterade 
aktiviteter tilläggas för att kunna påvisa den tid som går förlorad. 
 
Lektionens aktiviteter delas därför in i dessa fyra kategorier: 
• Aktiviteter där såväl lärare som elever är aktiva och samspelar 
• Aktiviteter där läraren är mest aktiv 
• Aktiviteter där eleverna är aktiva och kan ta del av varandras tankar  
• Aktiviteter som sker enskilt och utan samspel 
• Icke ämnesrelaterad aktivitet 
 
För att på ett enkelt och smidigt vis placera aktiviteterna i lämplig kategori skapades 



 19 

underkategorier. Dessa är även användbara för att upptäcka variation under 
lektionerna. Utan dessa underkategorier kan lektionerna verka enformigare än de 
egentligen är. Underkategorierna baserades på ovan nämnda exempel på aktiviteter. 
Detta innebar att kategoriseringen nu såg ut som visas nedan. 

1. Aktiviteter där såväl lärare som elever är aktiva och samspelar  

a. Genomgångar där eleverna får vara aktiva 
b. Lärarledda diskussioner  
c. Matematiska experiment  

2. Aktiviteter där läraren är mest aktiv  

a. Genomgång av arbetsområde 
b. Visa film/läsa matematisk saga  
c. Ytterligare förklaring av arbetsområde/arbetsmetod  
d. Genomgång av elevers svar utan diskussion kring dem 

3. Aktiviteter där eleverna är aktiva och kan ta del av varandras tankar 

a. Diskussioner mellan elever  
b. Matematiska spel  
c. Gruppuppgifter  
d. Elever presenterar lösningsmodeller och matematiska tankar 

4. Aktiviteter som sker enskilt och utan samspel.  

a. Arbete i läroboken eller med stenciler  
b. Praktisk matematik eller spel på egen hand  
c. Test/prov  

5. Icke ämnesrelaterad aktivitet  

a. Komma iordning och plocka ihop 
b. Samling/diskussion om annat ämne än matematik  
c. Paus eller tidigt avslut i lektionen 

En tydligare beskrivning av de olika aktiviteterna finns tillgänglig som bilaga. 

Vid sidan av observationen antecknades även lektionens längd (bilaga 3) och årskurs 
som läraren undervisade i samt information om lärarens, behörighet och hur länge hen 
har arbetat som lärare. Tidtagningen och antecknandet påbörjades när lektionen var 
schemalagd att börja till det att lektionen avslutades av läraren, detta för att på bästa 
sätt mäta all lektionstid. Slutade lektionen tidigare än schemalagt fanns en kategori för 
detta eftersom den tiden som försvinner räknas till de timmar eleverna ska ha 
matematik och på så vis ingår i elevernas garanterade timmar matematikundervisning.  
 
Samtliga aktiviteter skrevs ner i observationsschemat och när de avslutades 
antecknades även tiden för den. Den första kolumnen beskriver vad det är som sker i 
klassrummet, exempelvis arbete med stencil eller genomgång utan diskussion. I den 
andra kolumnen fylls koden för aktiviteten i. Detta kan då se ut som i exemplet nedan. 
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Aktivitet  Kod  Tid  
Förflyttning av elever från klassrum A till B  5a  1:31  
Genomgång. Elever får svara på frågor, diskuterar ej  2a  8:40  
Material delas ut, lärare hämtar ytterligare material  5a  0:52  
Eget arbete med klocka (praktiskt)  4b  0:54  
 
I första raden beskrivs schemats delar. Dessa delar är Aktivitet, Kod och Tid. Koden 
motsvarar den kategori som aktiviteten tillhör. I det första fallet har aktiviteten varit 
”Förflyttning av elever från klassrum A till B”. Därefter har aktiviteten placerats i 
kategori 5a, alltså Icke ämnesrelaterad aktivitet – komma iordning och plocka ihop. 
Aktiviteten tog en minut och 31 sekunder. Därefter hade läraren en genomgång för 
eleverna där hon gav eleverna frågor som de fick svara på, men endast för att se om 
de var vakna, inte för att skapa diskussion. Därför placerades aktiviteten i kategori 2a, 
Aktiviteter där läraren är mest aktiv – Genomgång av arbetsområde. Denna aktivitet 
tog åtta minuter och 40 sekunder.  
 
Förtydligande	av	aktiviteter	
Aktiviteter där såväl lärare som elever är aktiva och samspelar 
Genomgångar där eleverna får vara aktiva: Läraren är den som främst håller 
genomgång, men eleverna deltar genom att förklara sina tankar eller används för 
förtydligande, exempelvis genom att stå på led för att visa ordningstalen. 
 
Lärarledda diskussioner: Läraren leder en diskussion där flera elever får komma till 
tals och beskriva sina tankar, jämföra med andra eller diskutera felaktigheter eller 
lösningsmetoder	
 
Matematiska experiment: Läraren utför ett experiment för att förtydliga matematiken, 
eleverna deltar och/eller diskuterar kring experimentet under tiden. 
 
Aktiviteter där läraren är mest aktiv  
Genomgång av arbetsområde: Läraren går igenom vad som ska arbetas med och/eller 
förklarar uppgifterna eleverna ska arbeta med. 
 
Visa film/ läsa matematisk saga: Läraren visar en film om matematik eller läser upp 
en matematisk saga. 
 
Ytterligare förklaring av arbetsområde/arbetsmetod: Läraren avbryter elevernas arbete 
för att förtydliga arbetet. Kan krävas då eleverna inte helt förstått metoden eller 
uppgiften. 

 
Aktiviteter där eleverna är mest aktiva 
Diskussioner mellan elever: Eleverna diskuterar matematiska problem eller lösnings-
metoder med varandra. 
 
Matematiska spel: Eleverna spelar matematiska spel tillsammans 

Gruppuppgifter: Eleverna har en eller flera tydliga uppgifter som de ska arbeta med i 
grupper om minst två. 
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Elever presenterar lösningsmodeller och matematiska tankar: Eleven presenterar sin 
lösningsmodell eller tanke om matematik muntligt eller på tavlan för att fler elever 
ska kunna ta del av den, Dock diskuteras inte tanken vidare. 
 
Aktiviteter som sker enskilt och utan samspel  
Arbete i läroboken eller med stenciler: Eleverna arbetar tyst och enskilt med egna 
uppgifter i bok eller stencil.  

Praktisk matematik eller spel på egen hand: Eleverna arbetar tyst och enskilt med 
egna uppgifter på ett praktiskt vis eller genom spel som sker på egen hand. 

Test/prov: Eleverna skriver prov eller test. 

 
Icke ämnesrelaterad aktivitet  
Komma iordning och plocka ihop: Eleverna kommer in från rast, kommer in i 
klassrum, tystnar, sitter på sina platser, plockar fram eller undan material samt lämnar 
klassrummet. 

Samling/diskussion om annat ämne än matematik: Tiden för matematiken ägnas åt att 
diskutera andra ämnen eller vardagliga ting. Detta skulle kunna innebära samling på 
morgonen, födelsedagssånger eller information om regler på rasten.  

Paus eller tidigt avslut i lektionen: Läraren ger eleverna rast som inte finns på 
schemat, låter eleverna sluta tidigt eller håller i icke-matematiska lekar för att ta en 
paus i lektionen. 

Observationen	
Innan lektionen började släpptes jag in i klassrummet för att förbereda mig. Jag satte 
mig längst bak i varje klassrummen där eleverna inte skulle behöva se mig mer än 
nödvändigt. Vid några tillfällen när eleverna kom in i klassrummet verkade de 
nyfikna på min närvaro, jag eller läraren förklarade under tiden de satte sig så kort 
som möjligt varför jag var där för att inte ta för mycket tid från lektionen. Inga elever 
hade fler frågor på detta.  
 
När läraren påbörjade en aktivitet beskrevs denna i schemat tillsammans med lämplig 
aktivitetskod. När läraren sedan skiftade från en aktivitet till en annan kontrollerades 
tiden för aktiviteten och denna skrevs ned i observationsschemat. För att vara helt 
säker på att jag skrev ned rätt kod hade jag uppe ett fönster på datorn där koderna och 
deras beskrivningar fanns.  Eftersom aktiviteten beskrivits i schemat kunde den 
säkerhets kontrolleras i efterhand för att säkerställa att allt blivit rätt och att det finns 
en tydlig konsekvens i schemat. 
 
På min dator hade jag uppe obervationsschemat jag fyllde i aktiviteterna, 
aktivitetskoden och tiden som jag mätte upp med tidtagarur. Tidtagningen började när 
läraren släppte in eleverna i klassrummet och slutade när de flesta eleverna lämnat 
klassrummet, när de flesta eleverna bytt material (om lektionen gick från ett ämne till 
ett annat utan rast emellan) eller när lektionstiden slutade. Det senare gällde endast 
om eleverna fått lämna lektionen tidigt. Vid de tillfällen jag hade funderingar gällande 
mina egna observationer antecknas dessa nedanför observationsschemat för senare 
funderingar eller diskussion med handledare.  
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Bearbetning och analys 
Efter att samtliga observationer utförts bearbetades inkommen data på två sätt. En 
sammanställning av inkommen data skapades där det tydligt visas hur mycket tid som 
lagts på vilken typ av lektion och hur många procent av den totala lektionstiden som 
läggs på denna aktivitet. Detta gjordes både per lektionstillfälle och över den totala 
lektionstiden.  
 
För att kunna jämföra tidsfördelningen beroende på lärarens ålder, erfarenhet eller 
årskursen som undervisas togs ett antal stapeldiagram fram som visade på 
fördelningen av tid beroende på tidigare nämnda faktorer. Med hjälp av diagrammen 
kan en tydlig bild av tidsfördelningen beroende på faktorerna visualiseras. Detta 
innebär att dessa diagram görs för att visa fördelningen av tid i första, andra och tredje 
klass. Dessa jämförs sedan för att likheter och skillnader ska synliggöras. Samma 
jämförelse och visualisering görs även beroende på lärarens ålder samt erfarenhet.  
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Resultat  
Detta kapitel har delats in i två delar. Den första, Matematiklektionernas 
tidsdisposition i sin helhet, behandlar studiens två första frågeställningar. Här skapas 
en bild av den generella tidsdispositionen av de matematiklektioner som observerats 
vilket sedan kan jämföras med forskningens rekommendationer. I kapitlets andra del, 
Skillnader, påvisas de skillnader i tidsdisposition beroende på faktorer, såsom årskurs 
eller lärarens ålder, som framkommit under bearbetningen vilket besvarar studiens 
andra frågeställning.   

Matematiklektionernas tidsdisposition i sin helhet 
I figuren nedan framgår den procentuella fördelningen av all observerad lektionstid 
och fördelningen av all observerad lektionstid och fördelningen av tiden utifrån de 
fem aktivitetskategorierna.  
 
Kategori 1: Aktiviteter där såväl lärare som elever är aktiva och samspelar. Detta är 
exempelvis genomgångar eller diskussioner i helklass där eleverna får komma till tals 
och läraren har en ledande roll men eleverna får stort utrymme i exempelvis 
diskussioner. 
Kategori 2: Aktiviteter där läraren är mest aktiv. Denna kategori innefattar 
exempelvis genomgångar där läraren är näst intill den enda som pratar. Denna 
kategori kan även innefatta exempelvis uppläsning av en mattesaga eller filmvisning. 
Kategori 3: Aktiviteter där eleverna är aktiva och kan ta del av varandras tankar. 
Detta är kategorin för de aktiviteter där läraren inte deltar aktivt i vad som händer 
medan eleverna får en chans för diskussioner. Detta kan innefatta exempelvis spel, 
gruppuppgifter eller elevers presentation av sina egna lösningar. 
Kategori 4: Aktiviteter som sker enskilt och utan samspel. Denna kategori innefattar 
de aktiviteter där eleverna arbetar enskilt och utan att prata med andra, exempelvis 
spel på egen hand eller arbete i läroboken. 
Kategori 5: Icke ämnesrelaterad aktivitet. Detta är kategorin för aktiviteter som inte 
är direkt undervisning eller ens relaterade till ämnet. Detta kan innefatta exempelvis 
samling eller tillfällen när eleverna slutar tidigt. 
 
Som det framgår av Figur 1 här nedan är kategori två och fyra de två största 
kategorierna. Dessa aktiviteter tog vardera upp 32 procent av lektionstiden och 
representerar icke interaktiva arbetsmetoder. Den aktivitetskategori som följer 
därefter och som upptar 28 procent av lektionstiden är den som visar icke 
ämnesrelaterade aktiviteter. Kategorin där eleverna interagerar med varandra utgör sju 
procent av lektionstiden och minst del av den observerade lektionstiden lades på 
aktiviteter där läraren och eleverna interagerar med varandra. Endast två procent av 
tiden upptogs av denna aktivitet.  
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Figur 1: Procentuell fördelning av lektionstiden mellan de olika typerna av aktiviteter. 
 
I Figur 1 visas fördelningen av lektionstiden med hjälp av ett cirkeldiagram. Det visas 
att två procent av lektionstiden lades på Aktiviteter där såväl lärare som elever är 
aktiva och samspelar (grön del), 32 procent av lektionstiden lades på Aktiviteter där 
läraren är mest aktiv (orange del), sju procent av lektionstiden lades på Aktiviteter där 
eleverna är aktiva och kan ta del av varandras tankar (blå del), 32 procent av 
lektionstiden lades på Aktiviteter som sker enskilt och utan samspel (röd del) och 
slutligen lades 28 procent av lektionstiden på Icke ämnesrelaterad aktivitet (gul del) 
 
Det gröna området är den tid som lagts på kategori ett, alltså de aktiviteter där såväl 
lärare som elever är aktiva och samspelar. Detta har bland annat inneburit att läraren 
hållit i en genomgång där eleverna har fått möjlighet att redovisa egna 
lösningsmetoder eller diskutera ämnet tillsammans med läraren och de andra eleverna.  
 
De orangea delarna av diagrammet representerar kategori två, de aktiviteter där 
läraren främst är aktiv. Tiden har lagts på genomgångar av det aktuella arbetsområdet 
med under lektionen utan att eleverna varit aktiva under tiden. I några fall har läraren 
ställt frågor till eleverna för att hålla dem alerta, men eftersom svaret inte mynnat ut i 
diskussion kring svar eller lösningar har tiden för dessa aktiviteter hamnat under 
kategori två. 
 
Kategori tre visas i det blåa fältet. Detta är de aktiviteter där eleverna får vara aktiva 
och ta del av varandras tankar om matematik, främst genom en diskussion mellan 
varandra. Oftast har eleverna inom denna kategori fått diskutera sina lösningsförslag 
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från en problemlösningsuppgift tillsammans. I vissa har de även löst uppgiften i 
mindre grupper. 
 
Ett dominerande område i diagrammet är 4a som visas som ett rött fält vilket upptar 
nästan en tredjedel av lektionstiden. Detta är den tid då eleverna arbetar tyst och 
enskilt i lärobok eller med stenciler. Eleverna diskuterar inte uppgifterna eller 
lösningsförslag med varandra under tiden.  
 
Slutligen visas de icke ämnesrelaterade aktiviteterna från kategori fem i gult. Tiden 
har använts för att eleverna ska komma in från rasten, ta av sig ytterkläder, stå i led, 
tystna samt plocka fram eller undan material. Den kan också ha använts till samling 
eller diskussion kring annat ämne än matematik (5b) och paus i lektionen eller tidigt 
avslut. Detta har inneburit bland annat att eleverna har fått öva sånger inför Lucia, 
lekt "Simon säger "eller fått gå hem eller på rast tidigare än schemalagt. Den längsta 
uppmätta tiden det tog för eleverna att komma igång i början av med en lektion (första 
omgången av kategori 5a) var elva minuter och fyra sekunder. Genomsnittet för denna 
tid var fem minuter och 58 sekunder. 
 
Om tidsfördelningen som presenteras i Figur 1 skulle redovisas genom att visas upp i 
form av en sextio minuter lång matematiklektion innebär det att eleverna hade haft 
genomgång i 20 minuter och 24 sekunder, varav eleverna hade fått vara aktiva i en 
minut och tolv sekunder. Eleverna hade fått arbeta i 22 minuter och 48 sekunder varav 
tre minuter och 36 sekunder tillsammans med andra elever och resterande tid enskilt. 
Slutligen hade sexton minuter och 48 sekunder inte ägnats åt matematik alls. 

Tidsfördelning beroende på faktorer 
I detta delkapitel beskrivs och visualiseras inkommen data fördelat efter tre 
kategorier. I första delen visas tidsfördelningen under lektionen beroende på årskurs 
som undervisas. I andra delen visas de beroende på lärarens ålder och i den tredje och 
sista delen visas de efter lärarens erfarenhet. För vardera kategorin (exempelvis 
årskurs ett, två och tre) visas fördelningen av tillhörande lektionstid efter de fem 
aktivitetskategorierna. 
 
1. Aktiviteter där såväl lärare som elever är aktiva och samspelar 
2. Aktiviteter där läraren är mest aktiv 
3. Aktiviteter där eleverna är aktiva och kan ta del av varandras tankar  
4. Aktiviteter som sker enskilt och utan samspel 
5. Icke ämnesrelaterad aktivitet 

Tidsfördelning	beroende	på	årskurs	som	undervisas	
För att visualisera skillnaden i tidsfördelningen mellan de fem olika aktivitetstyperna 
har ett stapeldiagram tagits fram. I stapeldiagrammet finns tidsfördelningen uppdelad 
beroende på årskurs som undervisas. Diagram 1 visar på tidsfördelningen mellan de 
olika aktivitetstyperna beroende på den årskurs som undervisas vid 
observationstillfället. Den vänstra delen av diagrammet visar tidsfördelningen av 
lektionstid mellan aktiviteterna i årskurs 1, den mittersta visar informationen för 
årskurs två och den högra delen visar informationen för årskurs tre. För vardera 
kategorin visas återigen fördelningen av tillhörande lektionstid efter de fem 
aktivitetskategorierna. 
 
1. Aktiviteter där såväl lärare som elever är aktiva och samspelar 
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2. Aktiviteter där läraren är mest aktiv 
3. Aktiviteter där eleverna är aktiva och kan ta del av varandras tankar  
4. Aktiviteter som sker enskilt och utan samspel 
5. Icke ämnesrelaterad aktivitet 
 

 
Diagram 1. Observerade matematiklektioners tidsfördelning beroende av årskurs som 
undervisas. 
 
I diagram 1 är spalten för aktivitetskategori ett, aktiviteter där såväl lärare som elever 
är aktiva genom samspel, mycket liten. Den visas längst till vänster i respektive 
kolumn och visas med en orange färg. Endast i årskurs 1 är den synlig och tar upp 
2,51 procent av den totala lektionstiden som observerats i årskurs ett. Kategori två 
däremot, alltså den röda stapeln, är den kategori som står för de aktiviteter där läraren 
är mest aktiv, blir högre allt eftersom eleverna blir äldre. I årskurs 1 ligger stapeln på 
25,77 procent, i årskurs två har den ökat till 44,02 procent och i årskurs tre når stapeln 
55,20 procent av lektionstiden. Detta tyder på att mer tid läggs på aktiviteter där 
läraren är mest aktiv allt eftersom eleverna blir äldre. 
 
Kategori tre är den mittersta stapeln i kolumnen och visas i grönt. Detta är den 
kategori som behandlar de aktiviteter där eleverna är aktiva och kan ta del av 
varandras tankar. Detta innebär att eleverna för en diskussion med varandra eller löser 
uppgifter tillsammans på lärarens begäran. Denna kategori visar inte på någon tydlig 
koppling till elevernas årskurs. I årskurs ett upptar kategorin 3,12 procent av 
lektionstiden för att under årskurs två öka till 19,46 procent. I årskurs tre däremot är 
andelen tid för denna aktivitet 7,37 procent. Det går i denna kategori inte att hävda att 
en aktivitet ökar eller minskar allteftersom eleverna blir äldre. Snarare kan man säga 
att den inte verkar allt för vanlig i första eller tredje klass. Men under de observationer 
som gjorts i årskurs två har detta visats sig vanligare.  
 
Den lila stapeln, alltså kategori fyra och den kategori för de aktiviteter som sker 
enskilt och utan samspel är även den ojämn om man ser till kategorin i förhållande till 
årskurs. För årskurs ett och tre ligger andelen tid för denna kategori på 20,07 procent 
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respektive 19,46 procent medan den i årskurs två inte representeras med en stapel i 
diagrammet och ligger alltså på noll procent. Detta betyder dock inte att 
arbetsmetoden inte förkommer i årskurs två, utan endast att den inte förekommit 
under de observerade lektionerna som gjorts i denna årskurs. 
 
Kategori fem är den kategori som visas längst till höger i respektive kolumn. Detta är 
tiden för icke ämnesrelaterad aktivitet och visar på en viss minskning allt eftersom 
eleverna blir äldre. I första klass har 48,53 procent av lektionstiden ägnats åt denna 
kategori medan den i andra klass minskat till 23,46 procent. I tredje klass ligger 
andelen tid för aktiviteten strax under 18,71 procent. Detta kan tyda på att de äldre 
eleverna är snabbare på att komma igång med och plocka undan efter lektionen samt 
att läraren i de äldre årskurserna lägger mer tid på planerade icke ämnesrelaterade 
aktiviteter såsom samlingar.  
 
De kopplingar som kan göras mellan årskurs och tidsfördelningen är alltså 
aktivitetskategori två och fem, kategorier för den tid när läraren är mest aktiv och den 
kategori för tid som ägnas åt icke ämnesrelaterade aktiviteter. De data som framtagits 
visar på en ökning av andelen tid som läggs på aktiviteter där läraren är mest aktiv 
och en minskning av andelen tid som utgör den icke ämnesrelaterade aktiviteten.  
 

Tidsfördelning	beroende	på	lärarens	ålder	
Även för denna visualisering används ett stapeldiagram. I diagrammet finns 
tidsfördelningen uppdelad beroende på lärarens födelseår. Diagram 2 visar på 
tidsfördelningen mellan de olika aktivitetstyperna beroende på lärarens födelseår Den 
äldsta av lärarna syns längst till vänster i fältet medan den yngsta finns längst till 
höger. Resterande lärare är utplacerade i ålderordning, från äldst till yngst. 
Kategorierna visas återigen enligt de fem aktivitetskategorierna. 
 
1. Aktiviteter där såväl lärare som elever är aktiva och samspelar 
2. Aktiviteter där läraren är mest aktiv 
3. Aktiviteter där eleverna är aktiva och kan ta del av varandras tankar  
4. Aktiviteter som sker enskilt och utan samspel 
5. Icke ämnesrelaterad aktivitet 
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Diagram 2. Observerade matematiklektioners tidsfördelning beroende av lärarens 
ålder. 
 
I diagram 2 är stapeln för aktivitetskategori ett, aktiviteter där såväl lärare som elever 
är aktiva, mycket liten. Stapels visas i orange och längst till vänster i respektive 
lärares stapelgrupp. Dock är den inte synlig förrän man tittar till stapelgruppen för 
läraren född år 1966 eftersom den innan detta är för liten. För lärarna födda 1952, 
1956, 1957, 1980 och 1989 ligger den på noll procent och har alltså inte varit en del 
av deras observerade lektioner. läraren född 1966 använda 2,83 procent av den 
observerade lektionstiden åt denna typ av aktivitet och läraren född 1985 använda 
0,78 procent av tiden åt aktivtetstypen. Det ser inte ut att finnas några skillnader 
mellan lärarens ålder och hur benägna de är att använda sig av dessa aktiviteter i sin 
undervisning., snarare visas endast denna aktivitetstyp som en mindre populär 
undervisningsmetod bland samtliga lärare. 
 
Kategori två visas som en röd stapel och representerar den del av lektionstiden som 
läggs på aktiviteter där läraren är mest aktiv. Lärarna födda 1952 samt 1957 använde 
denna typ av aktivitet under 60,15 respektive 59,56 procent av den observerade 
lektionstiden medan samtliga av deras kollegor använda mindre än 30 procent av 
lektionstiden till detta. Lärarenfödd 1956 använde 28,00 procent av lektionstiden till 
aktiviteten, läraren född 1966 använde 25,90 procent av tiden, läraren född 1980 
använde 26,49 procent, läraren född 1985 använde 22,82 procent av tiden och läraren 
född 1989 använde 17, 83 procent av tiden till denna aktivitet. Detta kan tyda på en 
viss högre benägenhet att använda aktivtetstypen bland de äldre lärarna, men eftersom 
inte samtliga av lärarna tillhörande den äldre delen av spektrat har visat en så pass hög 
användning av aktivitetstypen går det inte att göra en god sådan bedömning. Man kan 
dock påpeka att det tycks finnas en liten nedåtgång i andelen tid för aktiviteten 
allteftersom lärarna blir yngre.  
 
Kategori tre visas i mitten av klustret och har färgen grön. Detta är kategorin för de 
aktiviteter där eleverna är aktiva, samspelar och kan ta del av hur andra elever tänker 
och arbetar tillsammans. Kategorin visar sig här ojämn, hos den äldsta och de två 
yngsta lärarna ligger denna kategori på noll procent och har alltså inte uppmätts alls 
under observationerna. Hos lärarna födda 1957 och 1966 användes aktivitetstypen 
under fem procent av tiden. 4,65 respektive 3,69 procent av tiden hos dessa lärare 
lades på aktiviteter från kategori tre. Lärarna födda 1956 och 1980 använde dock 
aktivitetstyperna i större utsträckning då den uppmättes till 38,79 respektive 25,27 
procent av lektionstiden. Någon slutsats kring användandet av aktivtetstypen relaterat 
till lärarens ålder går hör inte att dra eftersom siffrorna är så pass utspridda och inte 
visar någon tydlig nedåt, eller uppgång. 
 
Kategori fyra är den kategorin som i diagrammet syns som en lila stapel, detta är 
kategorin för aktiviteter som sker enskilt och utan samspel. Med undantag från lärarna 
födda 1966 och 1980 verkar kategorin användas en större del av tiden desto äldre 
läraren blir. Från den äldsta till den yngsta läraren, undantagen åsidosatta går 
procentsatserna 10,42 procent, 15,68 procent, 21,57 procent, 29,72 procent och 62,66 
procent. Lärarna född 1966 respektive 1980 hade procentsatser på 18,47 respektive 
noll procent. Det går alltså inte att peka på en helt uppåtgående trend, men en sådan 
verkar finnas att ana. 
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Den femte kategorin finns längst till höger i klustret och visas i en ljusblå färg. Detta 
är kategorin för alla icke ämnesrelaterade aktiviteter. Inte heller denna kategori går att 
direkt relatera till lärarens ålder eftersom procenthalterna är allt för varierande. Under 
den äldsta av lärarnas lektioner placerades 29,43 procent av aktiviteterna under denna 
kategori, den nästa äldsta ägnade 17,54 procent av tiden åt denna kategori, läraren 
född 1957 ägnade 14,22 procent av tiden åt kategorin. Därefter ökar procentsatserna. 
Läraren född 1966 la 49,11 procent av lektionstiden på denna aktivtetstyp, läraren 
född 1980 lade 48,24 procent av tiden på detta och läraren född 1985 lade 47,0 
procent av tiden på den. Slutligen la den yngsta av lärarna 19,51 procent av 
lektionstiden på dessa icke ämnesrelaterade aktiviteter. Av de fyra yngsta lärarna går 
nästan hälften av den uppmätta lektionstiden åt till denna typ av aktivitet hos tre av 
dem. Andelen tid som går åt för denna typ av aktivitet ser därför ut att vara större 
bland de yngre lärarna. 

Tidsfördelning	beroende	på	lärarens	erfarenhet	
Slutligen visualiseras tidsfördelningen beroende på lärarens erfarenhet i ett 
stapeldiagram. I diagrammet finns tidsfördelningen uppdelad beroende på lärarens 
erfarenhet. Diagram 3 visar på tidsfördelningen mellan de olika aktivitetstyperna 
beroende på hur mycket erfarenhet lärarens har. Två av lärarna hade lika mycket 
erfarenhet och har därför förts ihop till samma staplar. Den lärare med minst 
erfarenhet syns längst till vänster i fältet medan den lärare som har mest erfarenhet 
syns längst till höger. Resterande lärare är fördelade mellan dessa i ordning efter deras 
erfarenhet. Kategorierna visas som tidigare enligt de fem aktivitetskategorierna. 
 
1. Aktiviteter där såväl lärare som elever är aktiva och samspelar 
2. Aktiviteter där läraren är mest aktiv 
3. Aktiviteter där eleverna är aktiva och kan ta del av varandras tankar  
4. Aktiviteter som sker enskilt och utan samspel 
5. Icke ämnesrelaterad aktivitet 
 

 
 
Diagram 3. Observerade matematiklektioners tidsfördelning beroende av lärarens 
erfarenhet. 
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Den första stapeln, som syns i orange till vänster i klustret, visar på aktivitetskategori 
ett, de aktiviteter där lärare och elever är aktiva och samspelar. Denna stapel ligger på 
noll procent oberoende av lärarens erfarenhet med undantag för de med åtta och tolv 
års erfarenhet, men hos dessa ligger procenthalten istället mycket lågt, 0,78 respektive 
2,14 procent. Inga skillnader finns att se mellan lärarens erfarenhet och dennes 
benägenhet att använda dessa typer av aktiviteter eftersom andelen tid för detta är 
mycket liten och inte tycks höra till en särskild grupp lärare. 
 
Kategori två är den kategori som innefattar aktiviteter där läraren är den mest aktiva 
och syns i diagrammet som en röd stapel. Denna kategori tycks först bli vanligare allt 
eftersom läraren blir mer erfaren. Den läraren med minst erfarenhet, 0,5 år, använde 
17,83 procent av tiden åt dessa typer av aktiviteter, den med näst minst erfarenhet, 8 
år, använde 22,82 procent av tiden åt aktivitetskategori två och den med tredje minst 
erfarenhet, 10 år, använde 59,56% av tiden åt aktiviteterna. Därefter motbevisas 
trenden då lärarna med tolv års erfarenhet endast använde 4,62 procent av tiden åt 
aktiviteten. Läraren med 19 års erfarenhet använde 60,15 procent av tiden och läraren 
med mest erfarenhet, 35 år, använde 28,0 procent av den observerade lektionstiden åt 
denna typ av aktivitet. I och med denna höga spridning går ingen slutsats att dra 
mellan lärarens erfarenhet och mängden tid som lägga på aktiviteter där läraren är 
mest aktiv. 
 
Den tredje kategorin visas i grönt i mitten av diagrammet, detta är aktiviteter där 
eleverna är aktiva och samspelar med varandra. Genom lärarna med 10, 12 och 35 års 
erfarenhet kan man se en viss uppåtgående trend där aktiviteten blir vanligare allt 
eftersom lärarna blir mer erfarna. Dessa lärare hade procentsatser på 4,65 procent, 
18,18 procent och 38,79 procent. Dock bryts denna trend av läraren med 19 års 
erfarenhet som inte använde metoden alls under observationstillfället. Inte heller 
lärarna med 0,5 eller 8 åra erfarenhet använde dessa typer av aktiviteter under 
observationstillfällena. Även om trenden bryts av en av lärarna kan det tyckas finnas 
en aningen större benägenhet att använda metoder ur kategori tre bland lärare med 
mer erfarenhet. 
 
Kategori fyra visas som en lila stapel i diagrammet och innefattar aktiviteter som sker 
enskilt och utan interaktion med andra. Aktiviteten tycks bli allt mindre vanlig 
allteftersom läraren får mer erfarenhet. Tidsanvändningen inom denna kategori hos 
lärarna med ett halvt, 8, 10 och 19 års erfarenhet tyder på detta. Dessa använder 62,66 
procent, 29,71 procent, 21,57 procent och 10,42 procent av tiden åt dessa typer av 
aktiviteter. Denna nedåtgående användning bryts dock av lärarna med 12 respektive 
35 års erfarenhet som ägnar 28,09 och 15,58 procent av den observerade lektionstiden 
på dessa aktiviteter. Även om dessa siffor bryter den nedåtgående linjen en aning bör 
de knappast ses som extremvärden, vilket tyder på att lärarna lägger mindre 
lektionstid på elevernas icke interaktiva arbete allt eftersom de själva får mer 
lärarerfarenhet. 
 
Slutligen visas den ljusblå stapeln längst till höger i kolumnerna. Denna visualiserar 
kategori fem, icke ämnesrelaterade aktiviteter. Tiden för denna är också den ojämnt 
fördelad med både en uppåtgående och en nedåtgående linje som gör att det inte går 
att dra slutsatser kring den tid som går år till icke ämnesrelaterade aktiviteter och 
lärarens erfarenhet. Läraren med 0,5 års erfarenhet lade 19,51 procent av tiden på 
dessa typer av aktiviteter. Läraren med 8 års erfarenhet lade 47,0 procent av tiden på 



 31 

aktiviteterna, läraren med 10 års erfarenhet la 14, 22 procent av tiden på detta. 
Lärarna med 12, 19 och 35 års erfarenhet la 46,98 procent, 29,43 procent samt 17,54 
procent av lektionstiden på dessa typer av aktiviteter.  

Diskussion  
I detta kapitel diskuteras såväl valet av metod som de resultat som framkommit 
genom studien i förhållande till den tidigare forskning som finns inom området. 
Slutligen diskuteras också de didaktiska konsekvenserna som resultatet innebär. 

Metoddiskussion 
Denna studie hade kunnat genomföras på flera vis, till exempel genom intervjuer eller 
enkät. Genom enkäter hade man kunnat nå ut till fler skolor på kortare tid vilket hade 
kunnat skapa en mer generaliserad bild av matematiklektionerna i Sverige. I studien 
första skede valdes just metoden enkät. Denna utformades enligt samma principer 
som observationsschemat och skickades sedan ut till rektorerna på femton skolor som 
valdes ut genom slumpgenerator. Enkäten mejlades ut tillsammans med missivbrev 
och ett meddelande till rektorerna där de ombads att besvara mejlet. Efter en 
arbetsvecka hade endast fem av dessa rektorer besvarat mejlat och två av dessa 
meddelade att deras lärare inte skulle delta i studien. Av de nio möjliga lärare som fått 
enkäten skickad till sig svarade endast fyra på enkäten. Då svarsfrekvens ansågs vara 
för låg gjordes ytterligare ett utskick identiskt med det tidigare vilket i sin tur endast 
genererade tre svar varav två var svar om att de inte skulle delta i studien. Ingen av 
lärarna som kontaktades av det senare utskicket besvarade enkäten. Detta innebar att 
svarsfrekvensen skulle bli mycket låg och att tillräckligt många svar för att genomföra 
en någorlunda pålitlig studie inte skulle finnas tillgängliga. Därför ändrades metoden 
istället till observation som skulle säkerställa såväl ett visst antal observerade 
lektioner som ett större mått att reliabilitet. 
 
Observation skulle innebära att lärarna i skolorna inte själva behövde kategorisera 
sina aktiviteter som de hade behövt göra i en enkät. Genom observation skulle de inte 
heller behöva fundera över tiden som läggs på respektive aktivitet, något som kan 
vara svårt att minnas i efterhand. Detta skulle också bidra till mer exakta tider för 
varje aktivitet eftersom de mäts med tidtagarur av någon som inte är delaktig i 
lektionen samtidigt som de sker. Denna metod skulle dessutom ta minimalt med tid 
från de deltagande lärarnas ofta stressiga vardag. Det är däremot möjligt att lärarna 
påverkades av min närvaro under studien och försökte visa upp sig från sin bästa sida 
genom att erbjuda eleverna mer spännande och utifrån sett roligare övningar. Jag 
upplevde däremot inte att så var fallet. Jag upplevde heller inte att min närvaro störde 
vare sig eleverna eller lärarna under lektionen. Den strukturerade observationen har 
varit en utmärkt metod för denna undersökning. 
 
Analysmetoden som användes är rimlig för ändamålet och enkel att läsa av. Genom 
att dela upp samtliga tider i procentsatser blir de lätta att jämföra mellan de olika 
grupperna, exempelvis mellan årskurser. Genom att läsa av andelar av lektionen 
snarare än minuter går det att få en annan typ av överblick på hur lektionen såg ut. 
Däremot kan tiden se mer snedfördelad ut än vad den är. En lektion som är 30 minuter 
lång och en minut som är 60 minuter lång där andelen tid som läggs på en genomgång 
är densamma har olika stora andelar. Inga jämförelser har visserligen gjort beroende 
av lektionstiden, men detta kan ändå i viss mån påverka resultatet. De flesta lektioner 
har dock varit så pass långa att denna påverkan inte nödvändigtvis är allt för stor. 
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Resultatdiskussion 

De	fem	undervisningsideologierna	
Som tidsfördelningen ser ut nu verkar lärarna i fråga följa någon av Ernest (2013, ss. 
140-180) tre först presenterade undervisningsideologier, Industrial trainer, 
Technological pragmatist eller Old humanist. Inom samtliga av dessa ideologier läggs 
mycket tid på lärarens föreläsningar inom ämnet varpå eleverna arbetar självständigt 
och ibland mekaniskt med arbete och utan diskussion eller annan interaktion med 
andra elever.  
 
Industrial trainer stämmer till viss del in på studiens resultat. Utifrån resultaten skulle 
det kunna gå att anta att enskilt arbete och lärarens föreläsningar anses viktigast för 
elevens lärande, vilket stämmer överens med ideologin. Mycket tid har också gått åt 
för att eleverna ska komma igång med lektionen eller åt annat som inte är direkt 
matematikundervisningen. Dock går en del, om än inte allt för mycket, av 
lektionstiden till praktiska övningar och diskussioner, något som Ernest (2013, ss. 
140-151) inte uppmuntras inom ideologin eftersom lek och diskussioner tros leda till 
elevens förfall. Denna ideologi är mycket strikt, ämnesfokuserad och disciplinär 
varför det rimligtvis går att anta att tiden för icke ämnesrelaterade aktiviteter hade 
varit mindre om de observerade lärarna hade följt denna ideologi. 
 
Techonoligal pragmatist stämmer bättre in på de observerade lektionerna. Den har sin 
grund i Industrial trainer varför mycket av lektionstiden kan gå åt till föreläsningar 
och enskilt arbete där eleven lär sig grundläggande matematiska kunskaper. Eleverna 
lär sig genom att experimentera och diskutera matematiska problem med varandra  
(Ernest 2013, ss. 151-167). I resultatet framgår att viss tid även läggs även på 
praktiska övningar och diskussioner, något som överensstämmer med ideologin. 
Denna ideologi kan alltså passa väl in på de observerade lektionerna 
 
Även Old humanist stämmer väl överens med studiens resultat. Liksom i tidigare 
nämnda ideologier framgår i observationerna att lärarna lägger mycket tid på lärarens 
genomgångar och elevernas eget arbete, med viss variation i form av praktiska 
övningar. Läroböckerna används visserligen mycket inom de observerade lektionerna 
något som Ernest (2013, ss 168-180) menar beror på att de anses pålitliga och skapar 
en struktur i undervisningen. Till skillnad från Technologial pragmatist anses det dock 
inom Old humanist att dessa mer praktiska övningar inte vara helt passande inom 
matematiken och bör egentligen undvikas. Utifrån tidsfördelningen som visar på att 
knappt en tiondel av lektionstiden läggs på interaktiva och praktiska aktiviteter kan 
denna ideologi passa väl in på den undervisning som observerats.  
 
Baserat på matematiklektionernas tidsdisponering verkar lärarna följa ideologierna 
Techonological pragmatist och Old humanist. Techonological pragmatist beskrivs 
som den ideologi inom vilken eleverna får möjlighet att använda spel och datorer som 
en del i sitt lärande. Även kommunikation anses vara viktigt för lärandeprocessen 
(Ernest, 2013, ss 151-167). Lärarna ger eleverna visst utrymme för att diskutera men i 
och med att kategori två och fyra, alltså de icke interaktiva kategorierna, tar upp den 
största delen av aktiviteterna passar lektionerna som helhet bäst ihop med Old 
humanist. Ernest (2013, ss 168-180) beskriver Old humanist en hierarkisk ideologi 
som präglas av föreläsningar och elevers självständiga arbete. Aktivare och mer 
interaktiva typer av arbetssätt kan förekomma för att öka elevernas motivation, men 
detta är inte lika vanligt. Detta stämmer bättre överens med de observerade 
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lektionerna eftersom de största delarna av tiden har gått åt till självständigt arbete i 
läromedel eller lärarens genomgångar med vissa inslag av aktivare och mer 
interaktiva arbetstyper. 
 
Enligt den forskning som framkommit under bakgrundsavsnittet verkar dock detta 
inte vara det bästa för eleverna och deras lärande. Naturligtvis tar olika elever till sig 
kunskap på olika vis, vilket betyder att alla elever inte lär bäst på detta vis, men det 
ser ut att vara det bästa för de flesta. I enlighet med den forskning som framkommer 
under bakgrundavsnittet bör undervisningen istället ske i enlighet med modellen 
Public educator, den ideologin som är den mest undersökande och praktiska, men 
framför allt den som uppmanar eleverna till diskussion. Eleverna skulle enligt den 
ideologin få mer tid för interaktion, de lär sig genom Vygotskijs sociokulturella 
processer och utvecklar genom dessa ett kritiskt tänkande och en förståelse för andra. 
Också Progressive educator stämmer in på de undervisningsmetoder som forskningen 
rekommenderat. Eleverna lär sig även inom Progressive educator på ett 
erfarenhetsbaserat och kreativt vis istället för genom läroböcker och lärarens 
föreläsande. 
 

Tidsdisponeringen	i	förhållande	till	forskningen	
Undervisningen som har observerats stämmer väl överens med det som påtalats av 
Skolverket (2012a) och Kjellström (2005). Nästan så mycket som en tredjedel av 
lektionstiden läggs på individuellt arbete där eleverna arbetar tysta och mycket lite tid, 
endast 7 procent, läggs på diskussion elever emellan. Myndigheten för skolutveckling 
(2003) och Skolinspektionen (2009) menar att detta kan påverka elevernas inlärning 
negativt och Bentley (2003) påpekar att om för mycket tid läggs på detta riskerar 
eleverna att missförstå det arbete som ska göras. Ahlström (1996, ss. 51-64) menar att 
det mekaniska räknandet kan hindra eleverna från att vilja utforska och lära sig mer 
om matematik. Även om eleverna lär sig de enskilda matematiska metoderna på detta 
vis menar hon även att eleverna sedan inte kommer kunna användas dem i andra 
kontexter som exempelvis problemlösning. 
 
Genomgångar anses vara viktiga för att samtliga elever ska få en gemensam grund 
(Bentley, 2003, ss 16-17). Mycket stora delar av lektionstiden har visat sig användas 
till detta. 28 procent av den uppmätta lektionstiden har ägnats åt genomgångar av 
arbetsområdet eller ytterligare förklaringar av arbetsområdet, under dessa 
genomgångar har läraren varit den enda som fått komma till tals. I vissa fall har elever 
fått svara på korta frågor, men eftersom läraren inte använts svaren för att starta en 
diskussion har dessa stunder ändå räknats till de icke interaktiva genomgångarna. 
Även om de gemensamma genomgångarna kan verka positivt men för att kunskapen 
ska befästats så väl som möjligt och för att läraren ska få bättre möjligheter att 
upptäcka de svårigheter eleven har menar Bentley (2011, s. 2) att interaktiva 
genomgångar är nödvändigt. Genom dessa genomgångar kan svårigheter med 
arbetsområdet eller -metoden hittas och åtgärdas och läraren får större kännedom 
kring sina elever och deras kunskaper. Dessutom kan diskussioner kring matematik 
skapas genom elevernas frågor och funderingar. Endast 2 procent av den uppmätta 
lektionstiden gick åt till interaktiva genomgångar. Visserligen har eleverna chansen 
till en bra grundförståelse då stora delar av lektionstiden har gått åt till genomgångar, 
men eftersom mycket lite tid av dessa genomgångar är interaktiva riskerar läraren att 
hålla dessa i onödan eftersom eleverna riskerar att inte få ut det som är nödvändigt av 
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tiden. Bentley (2011, s. 21) menar att lärarna därför behöver hålla genomgångarna i 
samtalsform och använda elevernas frågor och svar för att föra diskussionen framåt. 
 
Denna studies resultat visar på ett stort mått av enskilt arbete som enligt litteraturen 
gynnar eleverna i mycket liten utsträckning. Den verkar i flera fall till och med kunna 
göra mer skada än nytta, bland annat genom att vara en bidragande faktor till det 
Ahlberg (2001, ss 124-127) beskriver som Mathematics anxiety, alltså ångestkänslor 
kopplade till matematikuppgifter. Eleverna får möjlighet till genomgångar men 
eftersom de inte sker interaktivt får eleverna ingen möjlighet att ventilera sina 
kunskaper eller jämföra den med andras. När eleverna inte möter andra elevers 
uppfattningar kan de få en bild att deras sätt att tänka är fel och på så sätt uppleva en 
ångest relaterad till matematiken som kan hindra dem i deras kunskapsutveckling och 
påverka dem långt in på livet. Den tidsdisponering som ses i resultatet kan bero på de 
traditioner och Belief systems som Persson (2009, ss. 14-15) och Skolverket (2012a) 
beskriver. Detta innebär att lärarna lever som de lär och undervisar på ett sätt som de 
själva sett under sin egen skoltid. Detta stämmer dock inte överens med hur 
lektionerna utformas och mönstren kan vara svåra att bryta. Läraren som är osäker på 
sina egna kunskaper tenderar att använda läromedel i högre utsträckning vilket 
påverkar eleverna negativt. Läromedlen i sin tur saknar ofta kopplingar till såväl 
läroplanen som aktuell forskning (Skolverket, 2012a, s. 33) och bör därför inte 
användas som undervisningsmetod i såpass stor utsträckning som uppmätts i denna 
undersökning. Liljekvist (2014, s. 46) menar att det repetitiva arbetet visserligen kan 
vara nyttigt för eleverna, men endast som en del av en variationsrik undervisning och 
inte innan eleverna genom andra aktiviteter har fått en grundläggande förståelse för 
området.  
 
Det enskilda arbetet bör således inte slopas helt, men baserat på denna forskning bör 
det heller inte ta upp så mycket som en tredjedel av undervisningen eftersom det inte 
är optimalt för elevernas kunskapsutveckling. 
   
Resultaten visar på låg spridning mellan arbetsmetoderna. Visserligen finns data på 
alla punkter utom två, men endast fem av de 17 aktiviteterna tar upp mer än fem 
procent av den mätta lektionstiden. Av dessa fem är dessutom två aktiviteter som inte 
alls är relaterade till matematik. Den varierade undervisningen beskrivs som mycket 
viktig av Bentley (2003, ss. 10-17), Skolverket (2012a, ss 16-17) och Liljekvist (2014, 
s. 4); genom den varierade undervisningen når läraren ut till alla elever och fördjupar 
deras kunskaper ytterligare, varför det bör vara en större del i undervisningen än vad 
som visas i resultatet. Den variationsrika undervisningen är också något som 
motiverar eleverna och genom att påvisa att det finns fler än en lösningsmetod på 
uppgifterna som ges kan negativa känslor gentemot ämnet motverkas. När de negativa 
känslorna blir färre och svagare motverkas också Mathematics anxiety och skapar en 
bättre klassrumsmiljö. Genom större variation i undervisningen har eleverna lättare 
för att lära sig matematiskt tänkande, blir bättre på problemlösning och får möjlighet 
att träna sin kommunikativa förmåga. Den varierade undervisningen var något som 
påpekades som mycket viktigt av Skolverket (2012a) i sin rapport Utökad 
undervisningstid i matematik om den utökade matematikundervisningen. Dessa 
timmar är nu implementerade i grundskolan men som det ser ut i undersökningen 
används de inte som de var tänkta. Det framgår visserligen inte om dessa timmar ens 
lagts i grundskolan, men i vilket fall kan det anses vara relevant för lärarna att 
åtminstone till viss del anpassa sin undervisning mer efter de direktioner som 
Skolverket gett. 
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Det har i denna undersökning visat sig att så mycket som 28 procent av den uppmätta 
tiden går åt till aktiviteter som inte är direkt arbete inom matematikämnet. Skolverket 
(2012a, s. 91) menade att detta inte var önskvärt, men inte heller ovanligt eftersom en 
del tid försvinner när en lektion börjar sent eller slutar tidigt men också på planerade 
aktiviteter som friluftsdagar eller prov.  
 
Under denna undersökning tog tidiga avslut eller pauser i lektion upp 3 procent av 
tiden. Inte heller några friluftsdagar eller prov tog upp tid. Den största tidstjuven 
skulle snarare visa sig vara tiden det tar för eleverna att komma iordning med 
lektionen eller plocka ihop efter den. Denna aktivitet tog i genomsnitt nästan sex 
minuter av lektionstiden bara i början av den, men kategorin förekom flera gånger 
under samma lektion. Näst efter detta var den största aktiviteten som upptog tid från 
lektionen diskussioner kring annat än matematik, exempelvis samlingar. Eftersom 
samlingarna inte alltid var schemalagda fick tid istället tas från exempelvis 
matematiklektioner, trots att de schemalagda matematiklektionerna är den tid som 
sedan räknas till elevernas garanterade timmar matematik.  
 
Denna ”förlorade” tid behöver dock inte tyda på dålig planering från lärarens sida, 
vilket skulle kunna vara ett antagande. Dels är det möjligt att lärarna kände att de 
behövde bryta de lektionsaktiviteter de höll för att eleverna höll på att tappa fokus och 
således hjälpa dem att få ut det mesta av lektionen. Det kan också finnas problem i 
schemaläggningen på skolorna. De stunder då lärarna har använt lektionstiden för 
exempelvis samlingar och övningar inför luciafirande kan användas på detta vis 
endast eftersom det inte finns någon annan schemalagd tid för detta. Om elevernas 
schema inte har tid för samlingar eller en timme i veckan som är behovsanpassad tid 
(ofta kallat Elevens val) har lärarna inget annat val än att använda del befintliga 
lektionstiden för dessa icke ämnesrelaterade aktiviteter.  

Didaktiska konsekvenser 
Interaktiva arbetsmetoder syntes i mycket litet mått under denna studie, något som 
kan påverka undervisningen negativt. Särskilt mår flera av de elever som har svårt för 
matematik bra, både känslo- som kunskapsmässigt, av att få diskutera matematik med 
andra. Det ger en bredd av såväl matematiskt kunnande som förståelse för att andra 
inte alltid tänker lika, men att detta inte nödvändigtvis är fel eller negativt.  

Trots dessa fördelar för eleven väljer lärarna i studien i stor utsträckning att låta 
eleverna räkna i matteboken eller lyssna på henne själv berätta om matematik under 
sina genomgångar. Det är möjligt att läraren som själv känner sina lever bäst har valt 
dessa metoder baserat på sina elever, men det är också troligt att de håller fast vid sina 
belief systems eller känner sig pressade att hinna med alla områden inom tidsrymden 
som läsåret ger. Detta kan leda till att lärarna väljer mer styrda aktiviteter såsom 
arbete i läromedlen eller genomgångar för att känna att de har kontroll över tiden de 
har till förfogande. Naturligtvis är det även möjligt att en kombination av dessa 
påverkar läraren i dennes val av lektionsaktiviteter. Föreläsningar och enskilt arbete i 
läromedlen är enkla att styra över tidsmässigt och något som hen antagligen känner 
sig bekväm i eftersom det troligen är den typen av matematiklektioner som läraren 
själv känner igen sedan skoltiden. Den elevcentrerade undervisningen blir då troligen 
ett inslag i undervisningen när läraren känner att det finns tid för detta och hittar en 
undervisningsmetod som känns bekväm och trygg. Det är också möjligt att lärarna 
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planerar flera interaktiva aktivitetstyper, men avbryter dessa tidigare än tänk av rädsla 
för att eleverna inte ska hinna med sina arbetsuppgifter och därmed hamna efter i 
planeringen. 

Genom detta arbete har jag sett hur lätt det kan vara att låta eleverna arbeta på i en 
metod som läraren känner sig bekväm och trygg i men som inte nödvändigtvis gynnar 
eleverna. Några elever kan säkerligen lära sig bäst på detta vis, men enligt den 
forskning som visas i bakgrundsavsnittet verkar fler elever lära sig bättre av mer 
aktiva och interaktiva metoder. Eftersom detta troligtvis beror mer på lärarens belief 
systems kan det vara nödvändigt att ge lärarna undervisning i hur de ska bryta sina 
gamla mönster och stärka deras självförtroende. Detta är inte endast viktigt att känna 
till för färdiga lärare, utan även något som bör tas upp på lärarutbildningen. 
Studenternas syn på matematik och matematikundervisning kommer att påverka hur 
de undervisar, varför det är viktigt att reda ut eventuella svårigheter, negativa känslor 
eller felaktiga bilder av matematik och matematikundervisning för att stärka de 
framtida lärarna.  

Mer kunskap kring hur eleverna kan få arbeta praktiskt och interaktivt med matematik 
kan gynna såväl lärare som elever. Har lärarna större kännedom kring lämpliga 
arbetsmetoder och hur dessa passar styrdokumenten kan deras vilja att arbeta för ett 
interaktivare klassrum öka. Lärarens kunskap kring gällande styrdokument bör höjas 
och därefter konstant underhållas för att de med säkerhet ska kunna hålla mer varierad 
undervisning. Diskussion med andra lärare kan vara ett viktig steg mot detta, men 
också diskussioner ledda av någon med god kunskap kring styrdokumenten och 
passande arbetsmetoder för eleverna kan vara viktigt för att lärarna ska utveckla ett 
gott självförtroende som i sin tur leder till bättre lärandemöjligheter för eleverna. 

Tiden som går till spillo är även den högst viktig att betänka. Eleverna är garanterade 
ett visst antal timmar matematik under sin skolgång och det är upp till skolan att göra 
sitt bästa för att ge eleverna dessa timmar. Viss tid kommer alltid att gå åt till 
hopplockande av material eller oförutsedda händelser, men i denna studie har det även 
framkommit att mycket av tiden gått åt för att hålla samlingar. Visserligen tar det 
alltid en stund för eleverna att klä av sig ytterkläder efter rasten eller bara avsluta 
samtalet med kamraten intill, men det är viktigt att betänka hur lång tid detta 
rimligtvis bör ta. Under vintern när eleverna har fler plagg på sig är det rimligt att 
detta tar längre tid än under sommaren när de kanske endast behöver ta av sig skorna, 
men en viss gräns bör alltid finnas för att eleverna ska få den undervisning de har rätt 
till. Kanske skulle tiden det tar för eleverna att komma in kunna göras till en tävling 
där tiden mäts och presenteras i form av statistik som sedan kan inkluderas i 
matematikundervisningen. På så vis får den delen av matematiken en viss närhet till 
eleverna som engagerar dem samtidigt som deras vilja att komma in från rasten och 
igång med lektionen kan öka.  
 
Samlingarna är också en del som tagit upp mycket tid från matematiken. Om möjligt 
bör samlingar ha sin egen tid i schemat, det är en i sig en viktig aktivitet som eleverna 
bör få ha, men inte på bekostnad av sina egna matematiska kunskaper. Eftersom det är 
de schemalagda timmarna matematik som ses som de garanterade timmarna blir dessa 
inte riktiga om tiden istället disponeras på annat. Samtal bör hållas med ansvariga för 
schemat och andra klasslärare för att komma fram till rutiner som fungerar för att så 
lite tid som möjligt ska slösas på icke ämnesrelaterade aktiviteter.  
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Förslag på fortsatt forskning 
Något som saknades i denna undersökning var huruvida tidsdisponeringen skiljde sig 
beroende på vad eleverna arbetade med inom matematiken. Kanske är det skillnad på 
mängden variation eller tiden för interaktiva metoder beroende på innehållet. 
 
Också studier i varför lärarna väljer att lägga upp sina matematiklektioner på detta vis 
kan vara intressanta. Om upplägget beror på lärarens bekvämlighet, oro över att 
eleverna inte ska klara av arbetssättet eller bara okunskap kring effektiviteten av 
arbetsmetoder kan vara mycket relevant för att avgöra på vilket sätt situationen ska 
förbättras.   
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Bilaga 1 
 
Missivbrev 
 
 
Hej! 
 
 
Mitt namn är Josefin Bägerfeldt och jag läser Lärarprogrammet på Högskolan i Borås 
med inriktnings mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Just nu läser jag min 
sjunde termin vilket innebär att jag skriver mitt första examinationsarbete. 
  
Min studie går ut på att ta reda på hur disponeringen av tid mellan olika slags 
aktiviteter ser ut under en matematiklektion i grundskolan. Detta göra genom en 
observation på två skolor i skilda kommuner. I arbetet kommer samtliga deltagare att 
förbli helt anonyma. Uppgifter om skolor, kommuner, lärare eller andra uppgifter som 
gör dig identifierbar kommer att ändras eller utelämnas. De som läser min uppsats 
kommer alltså inte att kunna ta reda på vem som deltagit eller från vilken kommun 
deltagarna kommer. Jag utgår från Vetenskapsrådet forskningsetiska principer 
(www.vr.se). Examensarbetet kan efter att det blivit godkänt läsas av allmänheten. 
  
Jag ser fram emot ditt deltagande och är tacksam för din hjälp. Skulle några frågor 
eller funderingar uppstå är du välkommen att kontakta mig. 
 
Med vänlig hälsning, 
Josefin Bägerfeldt 
  
XXXX 
XXXXXXX 
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Bilaga 2 
Observationsschema 
 
Aktivitet 	 Kod 	 Tid 	
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Bilaga 3 
Fördelningen av all observerad tid och dess disposition 
 

Kod	 Tid	 Procent	 	

1a	 0:10:54	 2%	 Genomgångar där eleverna får vara aktiva	

1b	 0:00:32	 0%	 Lärarledda diskussioner	

1c	 0:00:00	 0	 Matematiska experiment	

2a	 2:16:48	 22%	 Genomgång av arbetsområde	
2b	 0:10:01	 2%	 Visa film/läsa matematisk saga	
2c	 0:39:56	 6%	 Ytterligare förklaring av arbetsområde/-metod	
2d	 0:09:46	 2%	 Genomgång av elever svar utan diskussion	

3a	 0:21:32	 3%	 Diskussion mellan elever	

3b	 0:09:21	 2%	 Matematiska spel	
3c	 0:02:20	 0%	 Gruppuppgifter	
3d	 0:08:42	 1%	 Elever presenterar lösningsmodeller och tankar	
4a	 3:17:10	 32%	 Arbete i läroboken eller med stencil	
4b	 0:00:54	 0%	 Praktisk matematik på egen hand	
4c	 0:00:00	 0%	 Test/prov	
5a	 1:43:21	 17%	 Komma iordning/plocka ihop	
5b	 0:48:11	 8%	 Samling/diskussion om annat ämne än matematik	
5c	 0:20:05	 3%	 Paus eller tidigt avslut i lektionen	
Totalt:	 10:19:33 
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