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Sammanfattning 
Vid internationella studier i matematik halkar de svenska eleverna efter. Samtidigt har den 
svenska skolan nyss bytt till en ny läroplan som fokuserar mer på elevernas matematiska 
kompetenser. Trotts den nya läroplanen fortsätter många matematiklärare att använda sina 
gamla matematikböcker som basmaterial i sin matematikundervisning. Forskning har visat att 
matematikböcker inte behandlar alla matematiska kompetenser. Därmed kan en tes föras om 
att matematiklärare som baserar sin undervisning på matematikboken inte ger eleverna 
tillräckliga kunskaper för att bli godkända i matematik. 
 
Den här studiens syfta är att se hur matematiklärare undervisar och hur de bedömer sina 
elevers matematiska kompetenser.  
 
För att undersöka detta har en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning genomförts. 
Enkätundersökningen gick ut till matematiklärare som var behöriga att undervisa matematik i 
årskurs 4,5 och 6. Totalt deltog 37 matematiklärare i undersökningen. 
 
Resultatet visar att matematiklärarna till stor del använder sig av matematikboken. 
Matematikboken används både till att planera lektioner men även som aktivitet under 
lektionstid. Matematiklärarna arbetar även med annat än matematikboken under lektionerna. 
Till störst del arbetar de med uppgifter som krävde ett imitativt resonemang för att lösa dem. 
Matematiklärarna anger att de lägger störst vikt vid de nationella proven när det kommer till 
den samlade bedömningen av elevernas matematikkunskaper.  
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1 INLEDNING 
Matematiken är ett av de ämnen som har störst utrymme i den svenska grundskolan. En 
mellanstadieelev har matematiklektioner flera dagar i veckan. Med dagens lärarutbildning på 
högskolenivå blir alla som läser till mellanstadielärare behöriga att undervisa och betygsätta 
elever i matematik. Skolverket (2011) har formulerat förmågor eller kompetenser som 
eleverna behöver uppvisa för att bli godkända i matematik. Misslyckas eleverna att uppnå E i 
någon av kompetenserna blir slutbetyget F. Boesen (2008) menar att de olika kompetenserna 
tränas och testas olika mycket och där vissa faller helt i glömska. Därmed förefaller det högst 
intressant att undersöka hur verksamma lärare arbetar, undervisar och utvärderar i sin 
matematikundervisning. Skulle det vara så att matematiklärarna inte ger eleverna någon chans 
att visa alla kompetenser borde den eleven aldrig kunna bli godkänd i matematik.  
 

2 SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka mellanstadielärares undervisning och bedömning av 
elevers matematikkompetenser.  
 

2.1 Frågeställningar 
- Hur använder lärarna tiden under matematikundervisningen? 
- På vilka sätt ger lärarna eleverna möjlighet att visa sina matematiska kompetenser?  
- På vilka sätt arbetar lärare med bedömning inom matematiken? 
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3 BAKGRUND 
Skolverket (2003) beskriver matematik som en problemlösande verksamhet i ständig 
utveckling. Matematiken med sin femtusenåriga historia beskrivs också som en demokratisk 
rättighet för alla. En rättighet att kunna lösa vardagsproblem, förstå beslutsprocesser, granska 
reklam, säljare och politiker. Med matematiken som hjälp kan medborgarnas liv underlättas. 
För att lära sig matematik krävs någon form av undervisning. En lyckad 
matematikundervisning är en undervisning som utmanar eleven. En undervisningsmiljö där 
det finns utrymme för tankar och känslor, där arbetet skiftar mellan individuellt och i grupp. 
En undervisning med varierande innehåll, olika arbetsformer där det inte enbart räknas tyst 
utan där det förs samtal om matematiken. I den lyckade undervisningsmiljön finns inslag av 
undersökande matematik och det arbetas med matematik i praktiken. En miljö där eleverna 
kan lösa samma problem på olika sätt utan att bli tillrättavisade av läraren.  
 

3.1 Matematiska kompetenser 
Palm, Bergqvist och Eriksson (2004) gjorde en analys av den förra läroplanen, Läroplaner för 
det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet 1994). I den läroplanen fanns kompetenserna inte utskrivna på 
samma sätt som i dagens läroplan. Utifrån sin analys skapade de ett ramverk bestående av sex 
kompetenser. Detta ramverk användes sedan som underlag till skapandet av de nationella 
proven i matematik (Palm, Bergqvist & Eriksson 2004).  
 
I dagens läroplan, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Skolverket 2011), finns fem kompetenser presenterade under matematikens syfte. 
Kompetenserna har i läroplanen inget samlingsnamn men Skolverket (2012c) beskriver dem 
som problemlösning, begrepp, metod, resonemang och kommunikation i sin publikation. 
 

Under matematikens syfte i LGR11 står det:  
- Problemlösning: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt 

värdera valda strategier och metoder,  
- Begrepp: använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 

begrepp,   
- Metod: välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 

och  lösa rutinuppgifter,   
- Resonemang: föra och följa matematiska resonemang, och 
- Kommunikation: använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, 

argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser 
(Skolverket 2011, s. 63). 
Samlingsnamnen i fet stil är hämtade från Skolverket (2012c). 

 
Palm, Bergqvist och Erikssons (2004) analys är gjord på den förra läro- och kursplanen men 
har vidare i studien översätts av mig till dagens läro- och kursplan. Ramverket är skrivet mot 
gymnasiematematiken appliceras i studien på grundskolematematiken. Vid varje kompetens 
som kommer presenteras finns tre olika delar. Första delen är att kompetensen presenteras 
utifrån Palm, Bergqvist och Erikssons ramverk. Därefter presenteras en grå ruta. I den gråa 
rutan finns betygskriterierna för årskurs 6 presenterade. Betygskriterierna är sammansatta så 
att kriterierna för betyg E, C och A finns beskrivna i samma ruta. De som skiljer kriterierna 
för de olika betygen är att dem är fet-markerade och separerade med ett snedstreck. Vid alla 
kompetenser utom modelleringskompetensen finns betygskriterierna presenterade. Vid 
modelleringskompetensen finns istället ett utdrag ur matematikens syfte från Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011). Slutligen kommer en 
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vit ruta som presenterar en exempeluppgift på den aktuella kompetensen. Uppgifterna kan 
testa flera av kompetenserna då det är svårt att avskilja dem helt från varandra. Det krävs lite 
av den ena kompetensen för att visa på den andra och så vidare. Däremot är det en kompetens 
som är övervägande. Alla exempeluppgifter är skapade av mig själv. 
 
Problemlösningskompetens är när eleverna ställs inför nya uppgifter. Uppgifter som gör att 
eleverna inte bara kan använda en rutinmässig algoritm utan måste använda sig av sin 
matematiska kunskap. Det kan vara att frågeställningen är omvänd jämfört med tidigare 
uppgifter. Det är även bra om själva räkningen i uppgiften är enkel därför att uppgiften då 
testar elevens problemlösningskompetens mer än elevens beräkningskunskap.  
 

Under kunskapskrav för betyget E/C/A i slutet av årskurs 6 står det:  
Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och 
visar det genom att använda dem i välkända/bekanta/nya sammanhang på ett i 
huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt (Skolverket 2011, s. 69). 

 
Ett exempel på en matematisk uppgift som tränar problemlösningskompetensen hos elever:  
Du ska bygga en bur på cirka 50 dm3 till klassens hamster. Föreslå lämpliga mått på buren. 
Beskriv hur du kom fram till måtten och rita en skiss av buren med angivna mått. 

 
Algoritmkompetens är när eleverna kan lösa vanliga algoritmer. Det är uppgifter som är 
vanligt förekommande för eleverna och som de har en fast strategi att luta sig mot när de löser 
uppgifter. 
 

Under kunskapskrav för betyget E/C/A i slutet av årskurs 6 står det: 
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande/ändamålsenliga/ändamålsenliga 
och effektiva matematiska metoder med viss/relativt god/god anpassning till 
sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, 
algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med 
tillfredställande/gott/mycket gott resultat (Skolverket 2011, s. 69). 

 
Ett exempel på en matematisk uppgift som tränar algoritmkompetensen hos elever: 
Räkna ut med uppställning: 75×126   

 
Begreppskompetens är elevernas förståelse av olika matematiska begrepp. Det gäller både att 
kunna definiera och använda de matematiska begreppen på ett korrekt sätt. För att undersöka 
elevens begreppskompetens krävs uppgifter med olika infallsvinklar. Exempel på uppgifter 
där eleven ska visa sin begreppskompetens kan delvis vara att rent ut be eleven definiera ett 
begrepp. Det kan också vara uppgifter där eleven måste vara medveten om ett begrepps 
samband för att lösa uppgiften. 
 

Under kunskapskrav för betyget E/C/A i slutet av årskurs 6 står det: 
Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och 
visar det genom att använda dem i välkända/bekanta/nya sammanhang på ett i 
huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med 
hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt (Skolverket 2011, s. 69). 

 
 
 

Ett exempel på en matematisk uppgift som tränar begreppskompetensen hos elever: 
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Area: 8 cm2 

Räkna ut rektangelns omkrets:  
 
                                                                                   
                                                                                   2 cm      
  

 
Modelleringskompetensen är när eleven testas på vardagsnära situationer. Det är när 
matematiken kan beskriva någon situation som eleven med stor sannolikhet skulle kunna 
träffa på utanför klassrummet och den dagliga matematikundervisningen. Eleven stöter på en 
situation i verkligheten som de sedan med hjälp av matematiken kan förklara eller lösa. Något 
som är typiskt för modelleringsuppgifter är att det finns antingen för mycket eller för lite 
information för att lösa uppgiften Eleven behöver rannsaka informationen själv eller inhämta 
den från annat håll. 
 

Under matematikens syfte står det: 
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 
matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden 
(Skolverket 2011, s. 62). 

 
Ett exempel på en matematisk uppgift som tränar modelleringskompetensen hos elever: 
Det är fotbollsmatch mellan ÖIS - GAIS på Gamla Ullevi i Göteborg. Det säljs 
matchprogram för 25 kr styck. I slutet av matchen används matchprogrammet som en lott 
där tre stycken vinner varsin matchtröja. Hur stor chans har du att vinna en matchtröja om 
du köper ett matchprogram?  

 
Resonemangskompetens är när eleven ska bevisa, undersöka hypoteser, utvärdera, koppla 
ihop, generalisera och förklara olika matematiska moment. Eleven ställs inför en uppgift där 
det gäller att på ett matematiskt sätt förklara olika händelser. Det gäller att ställa det ena mot 
det andra för att resonera sig fram till ett svar. 
 

Under kunskapskrav för betyget E/C/A i slutet av årskurs 6 står det: 
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt och för 
enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda 
resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra 
till att ge något förslag/ge något förslag/ge förslag på alternativa tillvägagångssätt 
(Skolverket 2011, s. 69). 

 
Ett exempel på en matematisk uppgift som tränar resonemangskompetensen hos elever: 
Kalle och Linus har löst samma uppgift. Här nedan kan du se deras uträkningar. 

a) Hur kan uppgiften ha varit utformad? 
b) Både Kalle och Linus lösningar är korrekta. Varför är deras svar olika? 

Kalles lösning: 
X × Y = 40 km 
X × ½ = 40 km 
X = 80 km 
3 × X = 120 km 

Linus lösning: 
X × Y = 40 km 
X × 2 = 40 km 
X = 20 km 
3 × X = 60 km 

 
Kommunikationskompetens är att kunna förmedla matematiska idéer och tankar i tal och 
skrift. Eleven måste kunna förmedla det matematiska språket till andra på ett relevant sätt. En 
vanlig form av uppgifter som syftar till att träna elevens kommunikationsförmåga är där 
eleven ombedes beskriva eller förklara.  
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Under kunskapskrav för betyget E/C/A i slutet av årskurs 6 står det: 
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak 
fungerande/ändamålsenligt/ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, 
symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till 
sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska 
resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett 
sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem (Skolverket 2011, s. 69). 

 
Ett exempel på en matematisk uppgift som tränar kommunikationskompetensen hos elever: 
En klasskamrat till dig kommer fram och säger: ”Jag förstår inte det här med medelvärde, 
skulle du kunna hjälpa mig?”. Beskriv så utförligt du kan hur medelvärde fungerar så att din 
klasskamrat förstår.  

 

3.2 Svenska elevers deltagande i internationella studier 
Det talas ofta om att de svenska eleverna halkar efter i matematiken i internationella studier. 
De rapporter som de talas om är PISA, Programme for International Student Assessment och 
TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study.  
 
I PISA-undersökning från 2012 deltog 4736 15-åriga svenska elever från årskurs 8 och 
årskurs 9 fördelade över 209 skolor (Skolverket 2013). De nationella proven som 
genomfördes våren 2013 fullgjordes av 86 760 elever från årskurs 9. Ytterligare nästan 9000 
elever gick i årskurs 9 år 2013 men genomförde inte de nationella proven av någon anledning 
(Skolverket 2015). I TIMSS-undersökningen från 2011 ingick ungefär lika många elever per 
deltagande årskurs som i PISA-undersökningen (Skolverket 2012b).  
 
Hur proven är utformade kan ha stor inverkan på elevernas resultat. PISA-proven jämförs här 
med de nationella proven för årskurs 9. Detta gäller proven som genomfördes 2012 respektive 
2013, enligt Skolverket (2015).  
 
I de nationella proven för årskurs 9 bestod 46 % av uppgifterna av ”visa hur du räknar”-
uppgifter medan det i PISA-proven endast var 11 % av liknande uppgifterna (Skolverket 
2015). En annan skillnad mellan proven är hur mycket text uppgifterna består av. PISA-
proven innehöll betydligt mer text än de svenska nationella proven. Eftersom det tidigare har 
visats att läsförståelse påverkar matematikresultaten hos elever kan de texttunga PISA-proven 
påverka de svenska provresultaten negativt. Bortsett från texttätheten och ”visa hur du 
räknar”-uppgifterna fastslår Skolverket ändå att PISA-proven och de svenska nationella 
proven i matematik i stor utsträckning testar samma kunskaper hos eleverna. Det som skiljer 
proven är att PISA-proven är mer texttunga och innehåller fler flervalsuppgifter. I de svenska 
nationella proven kan eleverna få poäng och visa kunskap vid uträkningar medan PISA-
proven till största del endast poängsätter rätt svar. 
 
Skolverket (2012b) påvisar att svenska årskurs 4-elever inte försämrat sina resultat mellan de 
två senaste TIMSS-undersökningarna. Det som gjort att Sverige tappat sin placering på listan 
är istället att andra länder utvecklat sin matematiska kunskap och gått om Sverige. I årskurs 8 
har det dock skett försämringar vid varje genomförd undersökning. Elevernas resultat har 
redovisats fyra gånger; 1995, 2003, 2007 och 2011. Vid mätningarna har medelpoängen 
försämrats vid varje tillfälle. De svenska eleverna uppvisar mindre skillnad mellan de hög- 
och lågpresterande eleverna än andra länder. Ett exempel är England som ligger högt i 
undersökningarna. De har elever som presterar sämre än de svenska men samtidigt har de 
elever som presterar bättre än de svenska. Generellt sätt har Sverige en av de jämnaste 
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prestationerna där skillnaden mellan hög- och lågpresterande elever än mindre än andra 
länder. 
 
Det finns olika faktorer utöver den ordinarie undervisningen som visar sig påverka de svenska 
elevers resultat på TIMSS-proven. Den socioekonomiska situationen för svenska eleverna har 
stor påverkan på elevers resultat. Svenska elever med minst en svenskfödd förälder presterar 
bättre än elever med utlandsfödda föräldrar eller att eleven själv är utlandsfödd. Detta visar 
sig även om den socioekonomiska faktorn tas bort. Även attityden till matematik har en 
påverkan på resultaten. Skolverket påvisar att attityden enligt TIMSS-undersökningarna 
förändras mellan årskurs 4 och årskurs 8 i Sverige. I årskurs 4 finns en positiv inställning till 
matematiken medan inställningen till matematik i årskurs 8 är låg (Skolverket 2012b). 
 

3.3 Lärarens roll i matematiken 
Persson (2009) menar att om en lärare ska kunna förse sin klass med en god 
undervisningsmiljö och situation krävs det att läraren besitter olika kunskaper. Läraren måste 
ha goda kunskaper inom sitt ämne. Det krävs att läraren både behärskar själva matematiken 
som helhet men också att läraren besitter en mer specialiserad kunskap. Med det menas att 
läraren måste förstå matematiken på djupet. Utan den specialiserade kunskapen kan läraren 
inte utvärdera elevernas kunskaper och tillvägagångsätt för att vägleda och hjälpa eleverna 
framåt i sitt arbete.  
 
En bra lärare behöver känna sina elever för att kunna ge dem den bästa undervisningen. 
Läraren är den person som träffar eleverna dagligen och som bör känna eleverna så pass väl 
att de kan anpassa sin undervisning så att alla kan ta till sig den. En lärare måste också ha 
kunskap om innehåll gentemot undervisning. Det krävs att läraren vet vilka vanliga 
missuppfattningar och fel som elever gör för att kunna vägleda eleverna mot kunskap 
(Persson 2009). Samtidigt är det inte bara är kunnandet inom matematik som spelar roll för 
matematikundervisningen. Lärarens inställning har stor betydelse då inställningen, i samklang 
med kunskaperna, styr vad läraren väljer att synliggöra och lyfta fram inom matematiken 
(Ahlberg 2000).  
 
En lärare måste få eleven att ställa frågor. Det är enligt Emanuelsson (1995) först då eleven 
kan uppnå kunskap. Frågorna delas in i tre steg. Det första är att ställa frågor till eleven. Detta 
ska få till följd att eleven börjar förklara sina tankegångar och beskriver sina metoder att 
räkna. Det andra steget är att stimulera eleven att ställa frågor. I detta steg väcker läraren 
intresset hos eleven som vill ha svar på sina frågor för att kunna lösa problemet. Det sista 
steget är att läraren stimulerar eleven att ställa frågor till sig själv eller klasskamrater. När 
detta steg är nått har eleven påbörjat ett bättre lärande. När eleven börjar ställa frågor till sig 
själv reflekterar eleven mer över problemet och kan med rätt frågor och förkunskap lösa 
problemet på egen hand. Det är en tidskrävande process att få eleverna att arbeta på det här 
sättet då läraren i praktiken behöver lägga ner stor tid på varje enskild elev. Tidsåtgången är 
något som läraren ändå tjänar på i slutändan då eleverna troligtvis kommer bli mer 
självgående när de ställer frågor till sig själva. 
 

3.4 Matematikbokens roll i matematiken 
Matematikbokens betydelse varierar från lärare till lärare men TIMSS-undersökningen från 
2011 visar att matematikboken i hög grad används som basmaterial i den svenska 
matematikundervisningen. Svenska matematiklärare förlitar sig mer på matematikboken än 
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övriga länders matematiklärare i undersökningen (Skolverket 2012b). Många lärare anpassar 
sin undervisning efter lärobokens innehåll. I årskurs 4-5 visade sig läroboken vara så pass 
dominerande att både lärare och elever ansåg att matematik är det som står i läroboken 
(Skolverket 2003). Även i Johanssons (2008) studie framkom det att läroboken har ett starkt 
inflytande på matematikundervisningen. Johansson observerade tre olika lärare om hur 
mycket de använde sig av matematikboken. Observationerna delades in i tre kategorier. Den 
första var där matematikboken användes direkt var när eleverna arbetade i boken eller läraren 
refererade till uppgifter i boken. Den andra var indirekt användning av matematikboken vilket 
var när läraren demonstrerade uppgifter som var starkt kopplade till matematikboken men 
läraren inte refererade till matematikboken. Den sista kategorin var när matematikboken ej 
användes. Observationerna visade att matematikboken användes direkt eller indirekt i över 90 
% av lektionstiden. 
 
Skolverket (2012a) har sett att läroboken har ett starkt fäste i landets matematikundervisning. 
Matematikdelegationen väljer att ta avstånd från detta och skriver: 
 

”Vi tar avstånd från den växande trenden av enskild räkning i svensk skola; 
allt talar för att denna trend är skadlig. För att de lärande ska få lust för och 
vilja till att lära sig meningsfull matematik krävs att lärarens kompetens och 
tiden för matematikundervisning utnyttjas bättre. Diskussioner och samtal i 
och om matematik ska vara en naturlig del av matematikundervisningen. 
Läraren måste i större utsträckning ges möjligheter till och också själv sträva 
mot att aktivt leda och variera verksamheten i klassrummet.”  

(ur ”Tid för matematik”, Skolverket 2012a, s. 15) 
 
Skolverket (2012a) ser därmed att enskilt räknande i matematikboken med en lärare som går 
runt och hjälper eleverna enskilt är en arbetsform som inte gynnar elevers utveckling av de 
matematiska kompetenserna. Samtidigt är det en av de vanligaste arbetsformerna i 
matematikundervisningen och Skolverket resonerar att detta kan ha påverkat resultaten i de 
internationella studierna i matematik. 
 
Brändström (2003) menar att matematikboken har en stor roll i matematikundervisningen. I 
sin egen granskning av olika matematikböcker för årskurs 7 fann hon att de flesta av de 
granskade matematikböckerna behandlade samma matematiska moment i samma ordning. 
Det fanns också brister i matematikböckerna då de inte motsvarade rådande kurs- och 
läroplaner fullt ut. Granskningen visade att i princip alla matematiska områden, som fanns 
representerade i matematikböckerna, behandlas redan i årskurs 7. Därefter repeteras de sedan 
vidare i årskurs 8 och årskurs 9. I och med detta förekommer det ofta att elever tycker de gör 
samma sak om och om igen.  
 
Enligt Lundahl (2014) krävs det att eleverna har mål att sträva mot i sin 
matematikundervisning. Om det saknas mål kan elever svara ”jag är på sidan 23” på frågan 
om vad de arbetar med i matematiken. Matematiken ses då endast ses som skolspel och att det 
som görs inom matematiken endast är regler inom det spelet. Med andra ord ses matematiken 
inte som ett kunskapsgrundande ämne utan att eleverna endast ska räkna klart 
matematikboken för att ”vinna spelet”. Enligt Skolverket (2003) planerar lärarna sin 
undervisning med fokus på måluppfyllelse på två olika sätt. Det första är att läroboken får stå 
för tolkningen av kursplanens mål och att läroboken förmedlar uppgifter, metoder och 
tillvägagångssätt för att nå dessa mål. Det andra sättet lärare arbetar utifrån är att de själva 
tolkar och konkretiserar läroplanens mål och anpassar sin undervisning utifrån det. 
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Matematikboken ses då som ett redskap där de kan plocka ut det bästa och anpassa 
matematikbokens uppgifter till sin egen undervisning. 
 
Tidigare i Sverige har det funnits en läromedelsgranskning kontrollerad av staten. Staten 
skulle då kontrollera innehållet att det överensstämde med rådande kurs- och läroplan. I 
matematiken avskaffades läromedelsgranskningen 1974. Efter 1974 är det istället skolorna 
själva som får välja bland de matematikböcker som finns tillgängliga. Nu för tiden är upp till 
kunniga lärare att avgöra om de matematikböcker de ska köpa in stämmer överens med 
rådande kurs- och läroplan (Johansson Harrie 2009).  
 

3.5 Lärares bedömning och utvärdering av elevers kunskaper 
En av de vanligaste förekommande utvärderingarna av elevers kunskaper är prov. Boesen 
(2008) menar att även om prov är den kanske mest vanliga formen av bedömning och 
utvärdering av elevers kunskaper så testats inte allt. Han genomförde en analys av nationella 
prov och lärarskapta prov där han kategoriserade frågorna utifrån vilka förmågor som eleven 
testades på. Resultatet visade att det fanns sex olika kategorierna; problemlösning, algoritmer, 
begrepp, modellering, argumentation och kommunikation. Algoritmkompetensen är av ett 
imitativt slag medan de övriga fem kompetenserna beskrivs som kreativa. Imitativa och 
kreativa resonemang kommer att förklaras vid avsnittet teoretisk ram. I Boesens analys av de 
nationella proven och de lärarskapta proven framkom det att proven till stor del skiljer sig åt. 
De nationella proven bestod till 73 % av uppgifter som krävde ett kreativt resonemang medan 
de lärarskapta proven bestod av 22 % kreativa uppgifter. Han menar att en anledning till detta 
är att lärarna vill att eleverna ska klara proven och gör därför prov som endast testar de ytliga 
matematikkunskaperna. Boesen ställer sig då frågande om de elever som aldrig får visa sina 
kreativa kunskaper kan få ett högre betyg än godkänt, vilket med dagens betygsskala är E.  
 
Utvärdering behöver inte alltid ses som något positivt. Hult och Olofsson (2011) beskriver att 
när det kommer till utvärdering finns det en risk att det sätts en siffra på utvärderingen. Hult 
och Olofsson kallar detta för siffrans makt. De beskriver att detta kan ske för att kunskaper 
ska bli enkelt mätbara och jämförbara. Detta kan vara ett led i att politiker strävar efter 
okomplicerade mått som de kan använda i sin partipolitik. Det förekommer även konkurrens 
mellan olika skolor om vilka som har bäst resultat. Detta kan innebära att lärare fokuserar på 
saker de vet kommer att testas och redovisas i nationella resultat. Därmed kan de mer 
komplicerade utvärderingarna av elevernas kompetenser komma i skymundan.  
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4 TEORETISK RAM 
Lithner (2008) har utvecklat ett forskningsramverk där han beskriver två fenomen. Imitativa 
och kreativa resonemang. Lithner menar att dessa kan appliceras till forskning för att bättre 
förstå elevers kunskaper i matematik. Tanken med ramverket är att se om elever applicerar 
olika tankeprocesser i olika matematiska situationer. Ramverket är skapat för att analysera 
gymnasieelever och deras kunskaper i matematik men kan likväl appliceras på 
grundskoleelever. Nedanstående beskrivning refererar till Lithner (2008). 
 

4.1 Resonemang  
Många matematiker och lärare använder sig av begreppet resonemang utan att definiera det. 
Det är som att det finns en fast betydelse för vad resonemang innebär och att det inte behövs 
förklaras. Resonemang är dock ett begrepp som uppfattas olika av olika människor. Därför 
ger han sin definition av resonemang och han använder sig sedan av den i sitt ramverk. Med 
resonemang inom matematiken menar Lithner att det är den matematiska processen för att 
försöka komma fram till ett svar. Resonemangen behöver inte vara logiska eller korrekta utan 
det är själva processen som beskrivs som ett resonemang. Utifrån den definitionen 
specificerar Lithner resonemangen genom att dela upp dem i imitativa och kreativa 
resonemang.  
 
Det finns lösningsstrategier hos elever som inte kräver att eleverna behöver förstå vad de gör. 
Eleverna räknar efter en färdig formel men förstår inte varför svaret blir som det blir eller om 
det ens är rimligt. Detta rutinmässiga räknande kallar Lithner för imitativa resonemang. Det 
finns två olika typer av imitativa resonemang. Det är de memorerade resonemangen samt de 
algoritmiska resonemangen. 
  
De memorerade resonemangen går ut på att eleven memorerar svar och lösningar. När de 
ställs inför ett problem kan de redan svaret i huvudet. Exempel på uppgifter där de 
memorerade resonemangen visar sig kan vara när det efterfrågas fakta. Så som hur många 
kubikdecimeter går det på en liter? Eleven kan svaret sedan innan men det är inte säkert att 
eleven kan argumentera och bevisa att svaret stämmer. 
 
Den andra typen av imitativa resonemang är de algoritmiska resonemangen. Dessa går ut på 
att eleven på förhand känner till en uträkningsmetod. Lithner beskriver att en algoritm är 
skapad för att enklare kunna räkna ut något. Samtidigt som det är ett förenklande verktyg tar 
algoritmen bort förståelsen för grundproblemet. Den som skapar algoritmen har en djup 
förståelse för det matematiska problemet men den som applicerar algoritmen behöver bara 
förstå algoritmen. När eleven då räknar utefter en algoritm är det inte säkert att eleven förstår 
matematiken bakom algoritmen, även om eleven svarar rätt. Samtidigt som algoritmen inte 
fungerar som ett bevis för att en elev förstår något kan det heller inte uteslutas att eleven 
besitter djupare kunskap.  
 
Den andra typen av resonemang är de kreativa resonemangen. Dessa syftar till att eleven har 
en djupare matematisk förståelse och använder sig av den för att resonera och argumentera sig 
fram till sin lösning. Eleven ställs inför ett nytt problem som kräver att eleven applicerar sina 
kunskaper för att lösa problemet. Det finns ingen färdig algoritm som kan lösa problemet. 
Eleven måste då gå till sina tidigare kunskaper för att finna ledtrådar och samband. Eleven 
motiverar och resonerar för sina val av metoder som kan resultera i att uppgiften löses. Ett 
kriterium för att en uppgift ska vara av kreativt slag är att eleven måste tänka i flera led för att 
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lösa uppgiften. En elev behöver inte lösa en uppgift för att visa på kreativa resonemang. 
Eleven kan visa upp ett felaktigt svar men ändå resonera om varför och på vilket sätt det är 
felaktigt. Eleven visar då sina kunskaper och samtidigt sina begräsningar.  
 
Boesen (2008) ger ett exempel på en uppgift där eleverna kan visa både imitativa och kreativa 
resonemang. Uppgiften är: 
 

Räkna ut X5 × X4  
 
Elev ett svarar så här: 
 

Den här uppgiften känner jag igen. Man lägger bara ihop de talen där uppe så får man rätt svar. 
Så här: X5 × X4 = X5+4 = X9 

 

Eleven visar här på imitativa resonemang. Eleven känner igen uppgiften sedan tidigare och 
visar inte på någon förståelse för uppgiften utan har endast en färdig algoritm för att lösa 
uppgiften.  
 
Elev två svarar så här: 
 

X5 är ett annat sätt för att skriva X×X×X×X×X och X4 är ett annat sätt att skriva X×X×X×X. 
Därmed så kan jag bara lägga ihop dessa två och då får jag X×X×X×X×X×X×X×X×X vilket 
är detsamma som X9 

 

Eleven visar här kreativa resonemang. Eleven har kunskap om vad det förkortade uttrycket 
står för och kan genom flera led resonera sig fram till vad som är rätt svar (Boesen 2008).  
 
De olika matematiska kompetenserna beskrivna av Palm, Bergqvist och Eriksson (2004) kan 
delas in i de olika resonemangen. Problemlösning-, begrepp-, modellering-, resonemang- och 
kommunikationskompetens faller in under kreativa resonemang. Algoritmkompetens är den 
enda typen av imitativa resonemang.  
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5 METOD 
Under detta avsnitt presenteras metodvalet samt utförandet av metoden. Undersökningen är en 
fallstudie som använder sig av den kvantitativa forskningsmetoden enkätundersökning.  
 

5.1 Kvantitativ metod 
Johannessen och Tufte (2003) menar att kvantitativ metod, tillsammans med kvalitativ, är en 
av de mest vanliga metoderna vid forskningsarbeten. I denna studie genomförs en 
enkätundersökning där frågorna är utformade för att mäta det forskaren vill. 
 
Det finns många fördelar med att genomföra en kvantitativ studie jämfört med en kvalitativ. 
En fördel menar Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) är att vid en enkätundersökning känner 
sig respondenterna mer anonyma och svarar mer sanningsenligt än vad de kanske skulle göra 
vid en intervju. Det blir lätt att respondenten vid en intervju försöker anpassa sina svar efter 
vad hen tror att intervjuaren vill höra. En annan fördel med enkätundersökning är att det ges 
ett större utrymme att jämföra hur olika grupper svara på samma frågor. Är det någon skillnad 
mellan könen eller respondenternas ålder? Eftersom enkäten kan nå ut till många på relativt 
kort tid möjliggörs det att göra generaliseringar.  
 
Enligt Eliasson (2010) kan en webbaserad enkätundersökning vara till respondentens fördel. 
Enkäten finns tillgänglig via internet och respondenten kan vid egen vald tidpunkt fylla i den. 
Nackdelen med att respondenten själv väljer tidpunkt kan vara att enkäten inte besvaras. 
Eftersom respondenten inte träffar personerna som genomför enkätundersökningen kan det 
medföra att respondenten inte känner sig förpliktigad att delta.  
 

5.2 Enkäten 
I denna studie en webbaserad enkät används vilket har för- och nackdelar. En fördel med den 
webbaserade enkäten är att frågorna går att göra obligatoriska. Med det menas att 
respondenten inte kan skicka in sin enkät om alla frågor inte är ifyllda. Detta gör att alla 
enkäter som skickas in är fullt besvarade. Däremot kan det betyda att respondenten avbryter 
sin medverkan utan att skicka in några svar alls. En annan nackdel kan vara att respondenten 
avbryter sin medverkan eftersom hen inte vet hur lång undersökningen är. Detta undviks 
delvis i denna undersökning då det finns en progressionsmätare i nederkant av enkäten som 
visar hur långt respondenten kommit i enkäten. Det undviks också delvis då det i 
enkätundersökningens missivbrev står hur många frågor det rör sig om och ungefär hur lång 
tid det tar att besvara dem.  
 
Enkätfrågorna växte fram när jag läste andra examensarbeten med liknande syften. Frågorna 
formulerades om för att bättre passa denna undersökning och svarsalternativen gjordes om för 
att ge tydligare svar. Enkäten består av 28 frågor som är uppdelad i tre delar. Första delen 
börjar med demografiska uppgifter där respondenten anger sin arbetssituation. Därefter 
kommer ett avsnitt där respondenterna anger hur deras matematikundervisning ser ut. 
Frågorna behandlar hur ofta eller hur stor del olika moment förekommer under 
matematiklektionerna. Den sista delen i enkäten efterfrågar hur säkra lärarna känner sig att 
nivåanpassa och bedöma elevernas matematik. Det efterfrågas även hur stor vikt lärarna 
lägger på olika prov och elevernas arbetsinsatser på lektionstid. 
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5.3 Urval  
Urvalet i den här studien är verksamma mellanstadielärare i matematik. Urvalet begränsas 
både till antal och vilka som deltar då undersökningen endast genomförs online på internet. På 
så vis har endast lärare med tillgång till internetuppkoppling kunnat genomföra enkäten. 
Enkätundersökningen har skickats ut via mail till matematiklärare jag tidigare haft kontakt 
med. Dessa har ombetts att dela enkäten till matematiklärare i sin omgivning. Enkäten har 
även delats i olika matematikgrupper på Facebook och på Twitter. Enkäten har också via e-
mail gått ut till totalt 117 rektorer på skolor och vissa specifika lärare jag hittat 
kontaktuppgifter till på kommunala skolors hemsidor. Av dessa har svar kommit från 21 
rektorer att de ber sina matematiklärare delta i undersökningen. Urvalet kan beskrivas som ett 
bekvämlighetsurval som enligt Trost (2007) innebär att de som går att få tag i deltar.  
 

5.4 Reliabilitet och validitet  
För att nå en hög reliabilitet i en undersökning krävs det att mätinstrumentet är tillförlitligt 
(Thurén 2007). Eliasson (2010) anger olika faktorer som kan öka reliabiliteten. En enkät bör 
utformas så att flera enkätfrågor frågar efter samma sak. Om enkäten frågar om samma sak 
flera gånger så blir risken mindre att respondenten missuppfattar frågorna. I denna 
undersökning finns det motsatsfrågor som kontrollerar respondenternas svar. Det finns frågor 
om hur stor del av en lektion eleverna räknar i matematikboken samtidigt som det finns frågor 
vad eleverna gör när de inte räknar matematikboken. Därmed kan en som svarar att de räknar 
hela lektionen inte svara att de gör annat varje lektion. En annan faktor för högre reliabilitet är 
att kontrollera insamlad data. När data analyseras kan det ibland bli fel vilket kan snedvrida 
hela undersökningen. I denna studie användes Google formulär för att samla in medan 
Microsoft Excel används för att analysera data. Eftersom insamlad data flyttas för hand mellan 
programmen är det viktigt att flera gånger kontrollera att rätt data matas in i Microsoft Excel.   
 
Validiteten beror på metodvalet. Enkätundersökningen måste vara utformad så att den 
verkligen undersöker studiens syfte och frågeställningar (Thurén 2007). I denna studie sattes 
frågorna i relation till syftet och frågeställningarna. Om en potentiell fråga inte tillför något 
till studiens syfte eller frågeställningar tas den bort. Samtidigt utvecklas flera frågor så att de 
kan angripa syftet och frågeställningarna från olika håll.  

5.5  Genomförande och analys 
När enkäten var färdigställd lades den upp på internet genom Googles tjänst Google formulär. 
När detta var klart skapades en länk som kunde skickas till olika matematiklärare. Processen 
att få ut enkätundersökningen var lång och tidskrävande och innefattades av hundratals mail. 
Enkäten mailades ut till skolor och rektorer vars kontaktuppgifter gick att finna på internet. 
Mailet innehöll en kortare information om enkätens syfte och vem den var riktad till. Länken 
ombedes att skickas vidare till de lärare som ingick i studiens målgrupp. Länken till 
enkätundersökningen skickades till skolor runt om hela Sverige med en koncentration till de 
större städerna.  
 
Totalt fick respondenterna cirka tre veckor på sig att besvara enkäten innan den stängdes. När 
den väl stängdes hade det kommit in 37 enkäter i Google formulär. Då enkäten gått ut till 117 
rektorer och det uppskattningsvis finns cirka 3 mellanstadielärare i matematik på varje skola 
kan ett bortfall beräknas ligga runt 300. Den data som kommit in till Google Formulär 
matades sedan manuellt över till kalkylprogrammet Microsoft Excel. I Microsoft Excel 
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matades formulären in så att första bladet i arbetsboken visade de sammanställda enkäterna 
och de nästkommande 37 bladen innehöll var och en av de insamlade enkäterna.  
 
När resultaten presenterats på första sidan i arbetsboken genomfördes en deskriptiv analys. 
För att enklare få en bild av spridningen skapades tabeller och cirkeldiagram. De tabeller och 
cirkeldiagram som förtydligar enkätresultatet flyttades sedan över till kommande 
resultatavsnitt. 
 

5.6 Etik 
Vetenskapsrådet (2002) anger fyra huvudkrav som ska uppfyllas vid en 
forskningsundersökning. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentiellitetskravet och nyttjandekravet.  
  
Informationskravet syftar till att forskaren måste informera respondenterna i sin undersökning 
om undersökningens syfte.  
  
Samtyckeskravet innebär att den som deltar i undersökningen deltar av egen fri vilja. Den 
deltagande kan när som helst avbryta sin medverkan. Vid enkätundersökning behöver 
respondenten inte lämna något samtycke innan enkäten genomför så länge respondenten är 
över 15 år gammal. Vid enkätundersökning anses istället en ifylld enkät som att respondenten 
har givit sitt samtycke till deltagande i undersökningen.  
 
I denna studie uppfylldes informations- och samtyckeskravet genom att respondenterna 
kontaktades genom e-mail. I e-mailet fanns information om studiens syfte, hur många 
enkätfrågor som skulle besvaras, samt hur lång tid undersökningen beräknades ta. 
Respondenterna blev informerade om att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta en 
påbörjad enkät.  
  
Konfidentiellitetskravet innebär att respondenterna i undersökningen ska vara anonyma. Det 
får inte framkomma när undersökningen presenteras vilka respondenterna är. Det ska heller 
inte gå att ta reda på vilka respondenterna är utifrån information i forskningen. 
 
Eftersom denna studie genomfördes genom en webbaserad enkät är det mycket svårt att 
avgöra vem som svarat eftersom inget namn eller någon form av identitet finns med i enkäten. 
 
Nyttjandekravet syftar till den information som forskaren får in från respondenterna endast får 
användas till forskningen. Forskaren får till exempel inte samla information om människors 
vanor för att sedan sälja informationen till företag som kan rikta sin marknadsföring till 
människor i deras målgrupp. 
 
Respondenterna informerades i e-mailet att deras svar endast skulle användas till denna 
undersökning. Informationen som respondenterna lämnat i enkäten är inte speciellt känslig för 
då inga namn eller kontaktuppgifter finns.  
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6 RESULTAT 
Respondenterna har besvarat totalt 27 frågor om deras matematikundervisning. I det här 
avsnittet presenteras resultatet från enkätundersökningen uppdelat i fyra olika kategorier; 
respondenterna, matematikbokens användning i undervisningen, matematiklektionens 
innehåll utöver matematikboken, bedömning, respons och utvärdering. 
 

6.1 Respondenter 
Totalt deltog och fullgjorde 37 matematiklärare enkätundersökningen. Alla deltagande var 
behöriga att undervisa matematik i årskurs 4 – årskurs 6. Av respondenterna var 25 även 
behöriga att undervisa i årskurs 1- årskurs 3 och en respondent var behörig att undervisa på 
högstadiet.  

Tabell 1 – Antal år som verksam matematiklärare. N=37 

År 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11–15 16-20 20 + Totalt: 
Män 1 0 0 1 1 1 1 1 6 

Kvinnor 4 10 3 9 0 3 1 1 31 
Totalt: 5 10 3 10 1 4 2 2 37 

 
I tabellen visas den stora spridningen av antal år respondenterna varit verksamma som 
matematiklärare. I alla olika kategorier finns minst en matematiklärare representerad och i alla 
utom 11-15 finns två eller fler matematiklärare. Respondenterna hade olika lång erfarenhet 
där 15 personer har arbetat som verksamma matematiklärare i ett till fyra år. 13 personer har 
arbetat som matematiklärare i mellan fem och tio år medan resterande 6 matematiklärare har 
varit verksamma mer är tio år. Av respondenterna har 25 uppgett att de satt betyg i matematik. 
12 stycken uppger att de ej satt betyg i matematik. 
 

6.2 Matematikbokens användning 
Matematikboken har en central roll i den svenska skolan. Respondenterna har därför fått svara 
på olika frågor om deras användning av matematikboken. Hur ofta utgår lektionerna från 
matematikbokens innehåll? Hur stor del av lektionstiden används till att räkna i 
matematikboken och hur ofta arbetar matematikläraren och eleverna med annat än innehållet i 
matematikboken? Den första frågan fokuserar på hur ofta en lektion utgår ifrån 
matematikboken och resultatet visas i följande figur: 
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Figur 1 – Hur ofta utgår en lektion ifrån matematikbokens innehåll? N=37 

En matematiklärare har angivit att lektionerna aldrig utgår ifrån matematikbokens innehåll. 
Samtidigt finns det stora motpoler då 12 av respondenterna angav att de använder 
matematikbokens innehåll till lektionerna vid varje lektion. Nästan tre fjärdedelar angav att 
lektionen utgår från matematikbokens innehåll några lektioner i veckan eller mer. 
Respondenterna besvarade också frågan om hur stor del av lektionstiden som eleverna räknar 
i matematikboken. 
 

 

Figur 2 – Hur stor del av lektionstiden räknar eleverna i matematikboken? N=37 

Endast en matematiklärare angav att eleverna inte använde sig av matematikböcker. Av de 
andra respondenterna uppgav 23 att deras elever räknade i matematikboken halva 
lektionstiden eller mer. En av respondenterna uppgav att eleverna räknade i matematikboken 
hela lektionstiden. 
 
Samtidigt som resultaten visar att merparten av matematiklärarna låter sina elever räkna i 
matematikböckerna svarar alla matematiklärare att eleverna även arbetar med annat än 
matematikboken. Hur ofta matematiklärarna låter eleverna räkna annat än matematikboken 
presenteras i följande figur: 
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Figur 3 – Hur ofta räknar eleverna annat än matematikboken? N=37 

Ingen av respondenterna svarade att de aldrig gjorde något annat än räknade i 
matematikboken. Tre av respondenterna angav att eleverna räknade annat än matematikboken 
varje lektion. En av dessa är matematikläraren som inte använder någon matematikbok i sin 
undervisning. De andra två angav att de samtidigt som de räknar annat än matematikboken 
varje lektions arbetar de med matematikboken en fjärdedel av matematiklektionen. 
 

6.3 Matematiklektionens innehåll 
All matematiklärare angav att de hade genomgång vid lektionerna någon lektion i veckan eller 
mer. Av respondenterna uppgav 35 av 37 personer att eleverna får arbeta med matematiska 
problem någon lektion i veckan eller mer. Resterande två personer angav att eleverna arbetar 
mer matematiska problem någon gång i månaden.  

Tabell 2 – Hur ofta ber du eleverna? N=37 

Hur	ofta	ber	du	eleverna…	
 Varje 

lektion 

Någon 
lektion i 
veckan 

Någon 
lektion i 
månaden 

Aldrig 

… memorera matematiska regler och procedurer? 9 21 6 1 
… koppla matematiken till vardagen? 10 3 23 1 
… själva välja tillvägagångsätt för att lösa matematiska problem? 2 15 11 9 
… argumentera för rimligheten i sina svar? 3 25 8 1 
 
Att memorera matematiska regler och procedurer har stor spridning bland respondenterna. 9 
matematiklärare ber sina elever göra detta varje lektion i kontrast till 6 matematiklärare som 
ber sina elever göra samma någon lektion i månaden. Av de 37 lärarna svarade 21 att de ber 
sina elever memorera procedurer och matematiska regler någon lektion i månaden. En av 
matematiklärarna svarade att eleverna aldrig ombedes memorera matematiska regler och 
procedurer. Koppla matematiken till vardagen är något som 10 av 37 lärare ber sina elever 
göra varje lektion. Störst del av matematiklärarna uppger att de ber sina elever koppla 
matematiken till vardagen någon lektion i månaden.  
 
Att eleverna själva ombedes välja tillvägagångsätt för att lösa matematiska problem är något 
som cirka hälften, 17 av 37 lärare, ber sina elever göra någon lektion i veckan eller mer. 9 av 
matematiklärarna ber aldrig sina elever att själva välja tillvägagångsätt. Att argumentera för 
rimligheten i sina svar är något som 38 av 37 lärare ber sia elever göra vid någon lektion i 
veckan eller mer. En av matematiklärarna angav att eleverna aldrig ombedes argumentera för 
rimligheten i sina svar.  
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Alla matematiklärare angav att eleverna minst någon lektion i månaden får arbeta med 
muntliga matematiska uppgifter. En lärare angav att muntliga uppgifter förekommer varje 
lektion medan 12 lärare arbetade med det någon lektion i veckan.  
 

6.4 Bedömning, respons och utvärdering 
Respondenterna fick besvara frågor om bedömning, respons och utvärdering. En vanlig form 
av att testa elevernas kunskaper är prov. Matematiklärarna visade att de har liknande rutiner 
när det kommer till hur ofta de har prov. Alla matematiklärare utan en angav att de har prov 
med eleverna någon lektion i månaden medan en matematiklärare angav att eleverna aldrig 
har prov. Hur stor vikt lägger då matematiklärarna på proven vid elevers samlade bedömning 
och hur mycket påverkar vad elevernas arbetsinsats på lektionstid? 
 

 
 

   

Figur 4, 5 & 6 – Bedömningsvikt vid lektionstid och prov. N=37 

När det kommer till bedömning och utvärdering finns det olika faktorer som väger in. 
Respondenterna angav att de lägger störst vikt vid de nationella proven. Därefter lägger de 
störst vikt vid de egenskapade eller läromedelsproven. Åtta av respondenterna angav att de 
lägger stor vikt vid elevernas arbetsinsats på matematiklektionerna. En av lärarna angav att 
elevernas arbetsinsats på matematiklektionerna hade liten eller ingen vikt vid den samlade 
bedömningen av eleverna. En av matematiklärarna angav att eleverna aldrig hade 
egenskapade eller läromedelsprov. 
 
Respondenterna fick besvara frågor om respons. Hur ofta ger de respons? Ger eleverna 
varandra respons och får eleverna räkna om uppgifter efter att de fått respons på dem? Alla 
matematiklärare använder sig av respons. 29 av 37 lärare ger sina elever respons på räknade 
uppgifter någon lektion i veckan eller mer. Respondenterna angav att eleverna sällan eller 
aldrig räknar om uppgifter efter att de fått respons. Av de 37 respondenterna angav 11 att de 
räknar om uppgifter någon lektion i månaden medan 26 lärare angav att de aldrig räknar om 
uppgifter efter respons. Fler än hälften av respondenterna angav att de arbetar med elev till 
elevrespons. Nio lärare angav att eleverna gav varandra respons någon eller varje lektion. 13 
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lärare angav att eleverna ger respons någon lektion i månaden och 15 lärare arbetar inte med 
elev till elevrespons. 
 
Efter att eleverna har fått genomföra prov eller andra matematiska moment krävs det att en 
matematiklärare kan bedöma och utvärdera elevernas kunskaper. Matematiklärarna fick 
därför svara på hur säkra de kände sig att bedöma elevernas kunskaper överlag inom 
matematiken. Endast 5 av 37 matematiklärare känner sig mycket säkra på att bedöma 
elevernas matematikkunskaper. De allra flesta anser sig själva vara något säkra medan ingen 
anser sig vara inte säker på att bedöma elevernas matematikkunskaper.  
 
Respondenterna fick svara på frågor om hur säkra de känner sig att ge eleverna nivåanpassade 
uppgifter och anpassa sin undervisning för att främja elevernas behov. De fick också ange hur 
säkra de känner sig på att bedöma elevernas kunskaper. 

Tabell 3 – Undervisningsanpassning. N=37 

Undervisningsanpassning	
 Mycket 

säker 
Något 
säker 

Inte 
säker 

Hur säker känner du dig att motivera elever med lågt intresse för matematik?  7 29 1 
Hur säker känner du dig att ge nivåanpassade uppgifter till duktiga elever? 16 19 2 
Hur säker känner du dig att anpassa din undervisning efter elevernas behov? 6 31 0 
 
Matematiklärarna känner sig mer säkra att ge nivåanpassade uppgifter till duktiga elever än att 
motivera elever med lågt intresse. Överlag anger alla respondenter att de är något säkra eller 
mer på att anpassa sin undervisning efter elevernas behov.  
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7 DISKUSSION  

7.1 Resultatdiskussion 
De svenska årskurs-4 eleverna har vid de två tillfällen de deltagit i TIMSS-undersökningarna 
uppvisat i princip samma resultat. Däremot har årskurs 8-eleverna, som deltagit fyra gånger, 
försämrat sina resultat vid varje genomförd undersökning (Skolverket 2012b). Därmed kan vi 
ana att undervisningen i lågstadiet inte försämrats sedan undersökningen startade. Resultatet 
från TIMSS-undersökningen visar dock att eleverna inte erhåller samma matematiska 
kunskaper som tidigare när de når årskurs 8. Därför bör undervisningen mellan årskurs 4 och 
årskurs 8 sakna något som gör att eleverna inte uppvisar samma kunskaper i matematik som 
vid TIMSS-undersökningen 1995. Denna bild stärks när Skolverket fastslår att inställningen 
till matematik i årskurs 4 är positiv medan inställningen är negativ i årskurs 8.  

7.1.1 Matematikboken i undervisningen 
Skolverket (2012a) menar att matematikboken har ett starkt fäste i den svenska 
matematikundervisningen. Johansson (2008) bekräftar samma bild av matematikbokens 
användning när hon i sin studie visar att de undersökta lärarna använde sig direkt, eller 
indirekt av matematikboken i över 90 % av matematiklektionen. Enkätundersökningen i 
denna studie visar också att 73 % av alla matematiklärare utgår ifrån matematikbokens 
innehåll minst någon lektion i veckan. Samtidigt uppger 62 % av matematiklärarna att 
eleverna räknar i matematikboken halva lektionstiden eller mer. Enkätundersöknings resultat 
om matematikbokens användning stärks ytterligare då TIMSS-undersökningen visar att den 
svenska skolan i hög grad använder sig av en matematikbok som basmaterial i undervisningen 
(Skolverket 2012b). Enligt tidigare forskning likställer både lärare och elever i årskurs 4-5 
skolans matematik med innehållet i matematikboken (Skolverket 2003). Forskningen och 
enkätundersökningen pekar åt samma håll där matematikboken utgör en stor del av 
matematikundervisningen. Enkätundersökningen pekar dock på att matematiklärarna inte 
enbart använder matematikboken utan låter sina elever arbeta med annat. 59 % uppgav att de 
minst någon lektion i veckan arbetar med något annat än matematikboken. Att eleverna inte 
enbart räknar i matematikboken kan troligtvis vara klokt. Brändström (2003) menar också att 
matematikboken har en stor roll i matematikundervisningen. Hon ser dock brister i de 
matematikböcker hon granskat. De områden som finns i årskurs 7 är samma områden som 
finns i årskurs 8 och 9. Därmed kan eleverna uppfatta matematiken som upprepande och 
tråkig. Att matematiken känns upprepande och tråkig kan ses som ett led i att matematiken 
saknar syfte. Lundahl (2014) beskriver det som att matematiken då kan identifieras med 
matematikboken.  
 
Att enbart utgå från matematikboken bör undvikas då det inte är säkert att läroboken 
överensstämmer med kursplanerna. Förr fanns en läromedelsgranskning i Sverige där alla 
matematikböcker granskades innan de kom ut i skolorna (Johansson Harrie 2009). Därmed 
kan dagens matematikböcker vara bristfärdiga med få eller inga möjligheter att träna visa 
matematiska kompetenser. 
 

7.1.2 Kompetensbedömning 
Matematiklärarna har kanske insett att de nationella proven bedömer mer och fler av de 
kreativa resonemangskompetenserna då till störst vikt lutar sig mot de nationella proven vid 
elevernas samlade bedömning. 59 % av matematiklärarna angav att de lägger stor vikt vid 
nationella provresultat vid den samlade bedömningen av eleverna. Vid de egenskapade 
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proven lägger endast 40 % stor vikt vid provresultatet till den samlade bedömningen. 
Lektionstiden verkar inte ha lika stort inflytande vid den samlade bedömningen. Endast 21 % 
lägger stor vikt vid elevernas prestationer på lektionstid. Vikten vid de olika momenten bör 
sättas i relation till hur ofta de olika momenten dyker upp. 97 % av matematiklärarna angav 
att de har prov någon lektion i månaden. Resterande matematiklärare använde sig inte utav 
prov. De nationella proven genomför eleverna en gång under sina tre år i mellanstadiet. 
Lärarna lägger då störst vikt vid de moment som genomförs under totalt sett minst tid. Prov är 
något som förekommer någon gång i månaden medan matematikundervisning sker flera 
gånger i veckan. Därmed borde det finnas ett större underlag att bedöma elevernas kunskaper 
utifrån lektionerna och inte från prov. En faktor till varför lärarna inte lägger lika stor vikt på 
elevernas arbetsinsats på lektionstiden kan vara att lektionernas innehåll är för dåligt. 
 
Respondenterna fick svara på frågor om vad de gjorde på sina lektioner. Förutom 
matematikbokens användning arbetar eleverna med olika moment. 35 av 37 matematiklärare 
angav att eleverna arbetar med matematiska problem någon lektion i veckan eller mer. Av 37 
matematiklärare angav 30 att de ber eleverna memorera matematiska regler och procedurer 
någon lektion i veckan eller mer. Samtidigt är det bara 13 av 37 som ber sina elever koppla 
matematiken till vardagen någon lektion i veckan eller mer. Att argumentera för rimligheten i 
sina svar förekommer någon lektion i veckan eller mer för 28 av 37 lärare. Att eleverna själva 
ska välja tillvägagångsätt för att lösa matematiska problem är något som 9 av 37 lärare aldrig 
ber sina elever göra. För att göra en snabb överblick av dessa fyra moment vill jag koppla 
dem till olika kompetenser. Att memorera olika regler och procedurer kan kopplas till den 
algoritmiska kompetensen. Eleverna lär sig regler för att sedan kunna plocka fram dem för att 
lösa uppgifter på ett rutinmässigt sätt. Koppla matematiken till vardagen tillhör 
modelleringskompetensen. Att argumentera för rimligheten i sina svar är en del av 
resonemangskompetensen och själv välja tillvägagångsätt för att lösa matematiska problem 
kan kopplas till problemlösningskompetensen. Av dessa fyra är tre stycken av kreativa 
resonemangs-typen medan algoritmkompetensen är imitativ. Det vi ser är att det moment som 
förekommer mest under lektionstid är där algoritmkompetensen ligger i fokus.  
 
Med tanke på att matematiklärarna lägger störst vikt vid de nationella proven skulle det kunna 
antas att all matematik i skolan ses som en träning inför nationella proven. Därmed borde det 
också vara rimligt att matematiklektionerna speglar de nationella provens innehåll. Boesens 
(2008) studie visade att de nationella proven bestod till 73 % av uppgifter som krävde kreativa 
resonemang för att lösas. Varför lägger då lärare störst vikt vid de imitativa resonemangen? 
En anledning hade kunnat vara om matematiklärarna la störst vikt vid de egenskapade proven 
som Boesen (2008) visade bestod till 78 % imitativa uppgifter. Dock visar 
enkätundersökningen att matematiklärarna inte lägger lika stor vikt vid de nationella som de 
egenskapade/läromedelsproven.  
 
Skulle svaret kunna ligga i att lärarna inte litar på sin egen förmåga att bedöma eleverna? Vid 
de nationella proven finns det bedömningshänvisningar och uppgifterna är utformade för att 
spegla kurs- och läroplan. Kan det vara så att matematiklärarna känner sig osäkra på att själva 
bedöma elevernas matematikkunskaper?  
 
Endast 14 % av respondenterna känner sig mycket säkra på att bedöma eleverna 
matematikkunskaper. Resterande 86 % känner sig något säkra medan ingen känner sig osäker. 
Det är alltså bara 14 % som känner sig mycket säkra på att göra en korrekt bedömning av 
eleverna matematikkunskaper. Det skulle i praktiken innebära att det finns mängder med 
skolor i Sverige där det inte finns en enda lärare i matematik som känner sig mycket säker på 
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att bedöma eleverna matematikkunskaper. Detta är oroväckande då 78 % av matematiklärarna 
angett att de ger eleverna respons någon lektion i veckan eller mer. Om de samtidigt som de 
inte känner sig mycket säkra på att bedöma elevernas matematikkunskaper bedömer de ändå 
uppgifter på daglig basis. Därmed borde det finnas utrymme för att matematiklärarna 
felbedömer olika uppgifter. Med detta i åtanke kanske det inte blir konstigt att lärarna till 
störst del förlitar sig till de nationella proven. Där fungerar läraren endast som ett 
rättningsverktyg så att Skolverket slipper ta ansvar för en central rättning.  
 
En bra lärare måste känna sina elever. Det är först då läraren kan ge sina elever bra uppgifter 
anpassade efter elevens kompetens (Persson 2009). 43 % av lärarna anser sig vara mycket 
säkra på att de kan ge nivåanpassade uppgifter till duktiga elever. När det kommer till att 
motivera elever med lågt intresse är endast 19 % av matematiklärarna mycket säkra på att de 
kan göra detta. Dock känner alla lärare sig något säkra att anpassa sin undervisning efter 
elevernas behov. Lärarnas inställning har en stor betydelse för elevernas möjlighet att lära 
(Ahlberg 2009). Om lärarna då känner sig osäkra på att bedöma elevernas 
matematikkunskaper är det mycket möjligt att detta påverkar matematiklärarnas inställning 
till matematiken.  
 

7.2 Metoddiskussion 
Det går alltid att diskutera hur stort underlag som krävs för att kunna göra generaliseringar 
och se mönster. Denna underökning fick in 37 svar och hade uppskattat bortfall uppemot 300. 
Detta är ett stort bortfall som troligtvis har påverkat resultatet. Enkätfrågorna kändes relevanta 
och intressanta men om enkätundersökningen hade gjorts om hade fler frågor om själva 
matematikundervisningen lagts till. Denna enkätundersökning efterfrågar endast hur frekvent 
förekommande vissa moment är inom matematiken. Det kan lika väl vara att läraren arbetar 
med de kreativa kompetenserna under längre perioder och sedan lämnar området under en 
längre tid. Det hade varit intressant att gå in närmare på vad som faktiskt försiggår på 
matematiklektionerna.  
 
Eftersom undersökningen delades till mängder med olika skolor och personer men svar endast 
kommit från en bråkdel är det omöjligt för mig att avgöra vem som har svarat. Eftersom det 
för mig är i princip omöjligt att veta vilka som deltagit är det än mer omöjligt för dig som 
läser att ta reda på vilka respondenterna är. En nackdel med metoden är att det inte kan 
kontrolleras vilka som genomför enkäten. Det skulle lika gärna kunna vara en person som inte 
alls arbetar med matematik som genomför enkäten. Där går det endast att lita på att 
respondenterna svarat att de är behöriga matematiklärare i årkurs 4, 5 och 6. Den webbaserade 
enkäten var det enda rimliga alternativet. Eftersom det är matematiklärare som deltar är dessa 
fördelade över flera skolor då en skola uppskattningsvis har cirka 3 matematiklärare för 
mellanstadiet. Att åka runt eller skicka en pappersenkät för att få tillräckligt underlag hade 
varit både för tidskrävande och kostsamt. Däremot hade bortfallet troligtvis blivit mindre. 
 
Eftersom jag valde att samla in enkäterna via Google formulär men valde att analysera all 
data i Microsoft Excel uppstår det en risk. När man själv flyttar data finns det en risk att viss 
data ändras eller faller bort. Svaren har därför kontrollerats flera gånger att de blivit rätt 
överförda från Google formulär till Microsoft Excel. Eftersom det inte går att ändra svaren i 
Google formulär minskar risken att det av misstag skulle ändrats någon data.  
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7.3 Didaktiska konsekvenser 
Denna undersökning visar att många lärare inte undervisar tillräckligt bra för att eleverna ska 
kunna träna upp alla matematiska förmågor. Stort fokus läggs på de imitativa resonemangen 
och en stor del av de kreativa resonemangen glöms bort eller tränas väldigt lite på. 
Matematiklärarna känner sig inte mycket säkra på att bedöma eleverna och det kan höra ihop 
med att de inte undervisar på rätt sätt. Därmed kan denna undersökning vara en ögonöppnare 
för matematiklärare. Om matematiklärarna införskaffar sig större kunskap om de matematiska 
kompetenserna och imitativa och kreativa resonemang kanske deras undervisning kan 
förändras. Om matematiklärarna blir mer medvetna och gör ett aktivt val att träna de 
matematiska kompetenserna är jag säker på att elevernas resultat kommer att förbättras, både 
vid de nationella proven och vid de internationella undersökningarna.  
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Tack 
Jag vill rikta ett stort tack till alla de matematiklärare som deltagit i enkätundersökningen. 
Utan er hade det inte varit möjligt att genomföra denna undersökning.  
 
Jag vill också tacka min handledare Mary-Anne Holfve-Sabel som varit en stor trygghet i 
arbetet. Genom hennes tankar och genomtänkta respons har detta arbete fått en röd tråd. 
Mary-Anne har varit en pådrivare som säger vad hon tycker men som verkligen tillför något 
till arbetsprocessen.  
 
Jag slutligen tacka mina kurskamrater. Att vi kan sitta tillsammans och gå upp och ner i 
motivationskurvan har gjort att detta lättare att uthärda. Att vi tillsammans kan dela tips om 
både litteratur och formuleringar har varit guld värt. Utan er hade det varit svårt att slutföra ett 
så här omfattande arbete. 
 
Tusen tack till er alla! 
 
  



 

 
 

Bilagor 

8 Bilaga 1 - Enkätundersökning 
En undersökning om mellanstadielärares arbetssätt i matematik 
 
1. Kön? 
☐ Man 
☐ Kvinna  
 
2. Antal år som verksam matematiklärare? 
☐ 1-2 
☐ 3-4 
☐ 5-6 
☐ 7-8 
☐ 9-10 
☐ 11-15 
☐ 16-20 
☐ 20+ 
 
3. Vilka ämnen är du behörig att undervisa i? 
☐ Matematik 
☐ Svenska 
☐ Engelska 
☐ SO 
☐ NO + teknik 
☐ Slöjd 
☐ Musik 
☐ Idrott 
☐ Övriga språk 
 
4. Vilka åldrar är du behörig att undervisa matematik i? 
☐ Årskurs 1 
☐ Årskurs 2 
☐ Årskurs 3 
☐ Årskurs 4 
☐ Årskurs 5 
☐ Årskurs 6 
☐ Årskurs 7 
☐ Årskurs 8 
☐ Årskurs 9 
☐ Gymnasiet 
 
5. Har du satt betyg i matematik? 
☐ Ja 
☐ Nej 
 
  



 

 
 

6. Hur stor del av en lektion räknar eleverna vanligtvis i matematikboken?  
☐ Hela lektionstiden 
☐ Halva lektionstiden  
☐ En fjärdedel av lektionstiden 
☐ Eleverna använder ingen matematikbok 
 
7. Hur ofta räknar eleverna annat än matematikboken?  
☐ Varje lektion 
☐ Någon lektion i veckan  
☐ Någon lektion i månaden 
☐ Aldrig 
 
8. Hur ofta har du genomgång vid matematiklektioner?  
☐ Varje lektion 
☐ Någon lektion i veckan  
☐ Någon lektion i månaden 
☐ Aldrig 
 
9. Hur ofta utgår en lektion ifrån matematikbokens innehåll?  
☐ Varje lektion 
☐ Någon lektion i veckan  
☐ Någon lektion i månaden 
☐ Aldrig 
 
10. Hur ofta ber du eleverna memorera matematiska regler och procedurer?  
☐ Varje lektion 
☐ Någon lektion i veckan  
☐ Någon lektion i månaden 
☐ Aldrig 
 
11. Hur ofta ber du eleverna lösa matematiska problem?  
☐ Varje lektion 
☐ Någon lektion i veckan  
☐ Någon lektion i månaden 
☐ Aldrig 
 
12. Hur ofta ber du eleverna förklara sina svar?  
☐ Varje lektion 
☐ Någon lektion i veckan  
☐ Någon lektion i månaden 
☐ Aldrig 
 
13. Hur ofta ber du eleverna koppla matematiken till vardagen?  
☐ Varje lektion 
☐ Någon lektion i veckan  
☐ Någon lektion i månaden 
☐ Aldrig 
 
  



 

 
 

14. Hur ofta ber du eleverna själva välja tillvägagångssätt för att lösa matematiska 
problem?  
☐ Varje lektion 
☐ Någon lektion i veckan  
☐ Någon lektion i månaden 
☐ Aldrig 
 
15. Hur ofta ber du eleverna argumentera för rimligheten i sina svar?  
☐ Varje lektion 
☐ Någon lektion i veckan  
☐ Någon lektion i månaden 
☐ Aldrig 
 
16. Hur ofta får eleverna skriva prov?  
☐ Varje lektion 
☐ Någon lektion i veckan  
☐ Någon lektion i månaden 
☐ Aldrig 
 
17. Hur ofta får eleverna muntliga matematiska uppgifter att lösa?  
☐ Varje lektion 
☐ Någon lektion i veckan  
☐ Någon lektion i månaden 
☐ Aldrig 
 
18. Hur ofta ger du eleverna respons på räknade uppgifter?  
☐ Varje lektion 
☐ Någon lektion i veckan  
☐ Någon lektion i månaden 
☐ Aldrig 
 
19. Hur ofta ger eleverna respons på varandras räknade uppgifter?  
☐ Varje lektion 
☐ Någon lektion i veckan  
☐ Någon lektion i månaden 
☐ Aldrig 
 
20. Hur ofta ber du eleverna räkna om en uppgift efter du gett respons?  
☐ Varje lektion 
☐ Någon lektion i veckan  
☐ Någon lektion i månaden 
☐ Aldrig 
 
  



 

 
 

21. Hur säker känner du dig att motivera elever med lågt intresse för matematik?  
☐ Mycket säker 
☐ Något säker  
☐ Inte säker 
 
22. Hur säker känner du dig att ge nivåanpassade uppgifter till duktiga elever?  
☐ Mycket säker 
☐ Något säker  
☐ Inte säker 
 
23. Hur säker känner du dig att anpassa din matematikundervisning efter elevernas 
behov?  
☐ Mycket säker 
☐ Något säker  
☐ Inte säker 
 
24. Hur säker känner du dig att bedöma elevernas matematikkunskaper?  
☐ Mycket säker 
☐ Något säker  
☐ Inte säker 
 
25. Hur stor vikt lägger du på elevernas provresultat vid elevernas samlade bedömning? 
(Egenskapade-/läromedelsprov)  
☐ Stor vikt 
☐ Viss vikt  
☐ Liten eller ingen vikt 
☐ Har aldrig prov 
 
26. Hur stor vikt lägger du på elevernas provresultat vid elevernas samlade bedömning? 
(Nationella prov) 
☐ Stor vikt 
☐ Viss vikt  
☐ Liten eller ingen vikt 
 
27. Hur stor vikt lägger du på elevernas arbetsinsats på matematiklektionerna vid 
elevernas samlade bedömning? 
☐ Stor vikt 
☐ Viss vikt  
☐ Liten eller ingen vikt 
 
28. Finns det något du skulle vilja tillägga eller förtydliga? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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