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Kort sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att undersöka lärares syn på relation mellan arbetsformer, 
ämnesområden och elevers matematiska kompetenser när det gäller 
matematikundervisningen, inom grundskolans tidigare år. Jag ville även ta reda på hur enkäter 
med öppna frågor fungerar som insamlingsmetod för tidspressade lärare som undervisar inom 
grundskolans tidigare år. Jag har valt den kvalitativa arbetsmetoden med en öppen enkät och 
semistrukturerade intervjuer. Resultaten visar att lärarna i liten eller ingen utsträckning 
anpassar arbetsformerna till de olika ämnesområdena. Lärarna gör inte heller någon koppling 
mellan vilka kompetenser de önskar att eleverna utvecklar till något speciellt ämnesområde. 
Lärarna tycker att det är svårt att hinna med att besvara enkäter med öppna frågor på ett bra 
sätt, om de ens anser att de har tid att besvara dem över huvudtaget.  
 
Nyckelord: arbetsformer, ämnesområden, kompetenser och enkät 
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1. Inledning 
Under 80-talet gjordes den s.k. IEA-undersökningen (International Association for Evaluation 
of Educational Achievement) vilken visade att svenska elever igenomsnitt presterade sämre 
än i flertalet andra länder. En ”haverikommission” tillsattes vilket ledde till en stor satsning på 
fortbildning. När man sedan gjorde en nationell utvärdering 1998 kom man bl.a. fram till att 
arbetsformer där eleverna sitter tysta och räknar isolerad färdighetsträning av reproducerande 
slag, fortfarande var väldigt vanligt i skolan. Malmer (1999) anser att man bör fundera över 
varför matematikundervisningen inte förändrats mer än den gjort, när man satsat på 
fortbildning och när det i läroplanerna talas om att upptäcka och förstå. Men hur mycket har 
hänt i praktiken? 
 
Kursplanen för grundskolan säger att utbildningen skall ge eleverna möjlighet att utöva och 
kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet 
sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem. Vidare står det att 
eleverna hämtar erfarenheter från omvärlden som ger dem underlag för att utvidga sitt 
matematiska vetande och att matematik har nära anknytning till andra ämnen. Skolan ska 
sträva efter att eleverna utvecklar ett intresse för matematik och tilltro till det egna tänkandet 
och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer. 
Skolan ska även sträva efter att eleverna utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda 
logiska resonemang, dra slutsatser, generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och 
argumentera för sitt tänkande. 
 
Att eleverna ska förstå matematiken och de uträkningar de gör är av största vikt för att 
eleverna ska lyckas i sin matematiska utveckling. Det är viktigt att eleverna ser att 
matematiken är något konkret som de kan ha användning för. Enligt Lpo 94 så ska skolan 
ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar grundläggande 
matematiskt tänkande och kunna tillämpa det i vardagslivet. För att eleverna ska förstå 
matematik så har det blivit populärt att använda sig av laborativt material, i alla fall i 
grundskolans tidigare år. Men trotts detta så verkar inte alla elever förstår och kan använda 
dessa kunskaper när uppgifterna blir mer abstrakta. 
 
Jag har under min VFU upplevt att man räknar mycket i matematikboken, men samtidigt 
försöker många lärare att variera undervisningen med utematematik och annan laborativ 
matematik där eleverna t.ex. fått mäta volym med hjälp av vatten. Vad jag däremot saknade 
var att jag sällan eller aldrig såg att eleverna fick strukturera sina tankar i en 
representationsform som de själva valt. Där de själva får tänka hur de ska få ner sina tankar på 
papper för att sedan kunna förklara för någon annan hur de tänkt. Dessutom var det väldigt 
sällan som eleverna diskuterade matematik, i grupp eller med en pedagog, på ett sätt som 
utvecklar deras matematiska tänkande. Individualiseringen var marginell när det gäller 
uppgifter, men däremot är det vanligt att eleverna får arbeta i sin egen takt.  
 
Under VFU-tiden är det svårt att hinna bilda sig en uppfattning om vilka tankar pedagogerna 
har om matematikundervisningen, dessutom har jag endast haft möjlighet att vara hos ett fåtal 
lärare som alla jobbar inom samma arbetslag. Jag vill därför ha djupare information om 
tankarna kring matematikundervisningen och dessutom av flera lärare. 
 
Jag har valt att titta på hur matematikundervisningen inom grundskolans tidigare år ser ut, 
eftersom det är här man lägger en stor del av grunden till elevens matematiska förståelse och 
inställning till matematik. Om eleverna inte förstår den första och grundläggande 
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matematiken, kommer de troligen få svårigheter att klara av matematiken som de kommer att 
stöta på senare under skoltiden. Om eleverna ständigt upplever misslyckanden så skapas 
misstro till den egna förmågan och blockeringar som hämmar elevens utveckling. Men hur 
ska jag jobba för att förhindra detta? Och vilka hinder kommer jag att stöta på? 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med arbetet är att undersöka lärares syn på relation mellan arbetsformer, 
ämnesområden och elevers matematiska kompetenser när det gäller 
matematikundervisningen, inom grundskolans tidigare år. Jag ville även ta reda på hur enkäter 
med öppna frågor fungerar som insamlingsmetod för tidspressade lärare som undervisar inom 
grundskolans tidigare år. 
 
Mina frågeställningar är: 

• Vilka arbetsformer använder lärarna inom de olika ämnesområden och vilka 
kompetenser vill de att eleverna ska utveckla? 

• Hur tror lärarna att arbetsformerna kan hjälpa till med att utveckla kompetenserna? 
• Vilka arbetsformer tycker lärarna vore idealiskt att använda inom de olika 

ämnesområdena och vad hindrar lärarna från att arbeta på det sättet?  
• Hur fungerar enkäter med öppna frågor som insamlingsmetod för tidspressade lärare 

som undervisar inom grundskolans tidigare år? 
 

1.2 Arbetets disposition 
Det här examensarbetet består av sex delar. Den första delen är Inledning och här tar jag upp 
lite resultat som framkommit från olika undersökningar som gjort inom matematiken. Här 
framkommer även vad det står i styrdokumenten och jag beskriver min personliga bakgrund 
till varför jag valt mitt problemområde. Jag avslutar med syftet med arbetet och mina 
frågeställningar.  
 
I del två, litteraturgenomgång har jag delat in litteraturen jag läst i bakgrund och teori. Teorin 
har sedan dessa fyra underrubriker: Kompetenser i matematik, Malmers 6 inlärningsnivåer, 
Varför matematikundervisningen ser ut som den gör och slutligen Erfarenhet, tanke, språk, 
handling och skrift. 
 
I den tredje delen, Metodologi, beskriver jag hur undersökningen utförts. Jag motiverar varför 
jag valt att göra en enkät med öppna frågor och en semistrukturerad intervju. Slutligen 
beskriver jag urvalsgruppen och den etiska hänsyn jag tagit. 
 
I del fyra, Resultat, redovisas en sammanställning av de resultat som jag fått från enkäterna 
och intervjuerna, men även ett veckoschema för en lärare. Frågorna redovisas genom att varje 
fråga i enkäten har kategoriserats och bearbetas var för sig. Även varje intervjufråga redovisas 
var för sig med en jämförelse mellan de två olika intervjuerna jag gjort. 
 
Den femte delen, Slutsats, innehåller en jämförelse mellan svaren på enkäterna, intervjuerna 
och den litteratur jag använt mig av. Här blir mina forskningsfrågor besvarade och de 
redovisas var och en för sig. 
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I den sjätte och sista delen, Diskussion, gör jag en kort fortsättning på metoddiskussionen som 
jag påbörjade i slutsatsen. Vidare diskuterar jag avsaknaden av ett yrkesspråk, lärarnas 
tidsbrist, skolans dåliga ekonomi och matematikundervisningen och avslutningsvis ger jag 
förslag på vidare forskning. 
 

2. Litteraturgenomgång 
Här har jag sammanställt den litteratur som jag anser vara relevant för min undersökning. 
Litteraturgenomgången är uppdelad i två delar bakgrund och teori. 
 

2.1 Bakgrund 
Malmer (1999) skriver att det räknas (flyttas siffror) för mycket och det ägnas för lite tid åt 
logiska tänkandet, taluppfattning, kreativitet och fantasi. Läraren har ofta genomgångar i 
helklass och eleverna har sedan ”tyst” räkning. Skolmatematiken ligger för långt ifrån 
elevernas verklighetsuppfattning både språkliga och erfarenhetsmässigt, vilket gör dem 
omotiverade. Laborativa och undersökande moment förekommer allt för sällan vilket göra att 
undervisningen blir för abstrakt för många elever. Olsson (2005) menar att kursplanen 
fokuserar på matematik, förståelse och att ”se” matematiken i stället för att ”råräkna”. Men 
det är vanligt att eleverna sitter och jobbar i sin egen takt i matematikboken och kryssar av i 
sina scheman. Man kryssar ofta av ifyllda sidor och stenciler man gjort istället för mål man 
uppnått genom sitt arbete.  
 
Enligt Malmer (1999) måste lärarna inse hur viktigt det är att eleverna aktivt medverkar och 
därför vågar avsätta tid åt att genomföra undersökningar. Effektiva hjälpmedel gör att 
eleverna inte behöver kunna utföra alla komplicerade uträkningar utan de behöver istället 
kunna generalisera, analysera, värdera, dra slutsatser och utveckla det logiska tänkandet. 
Enligt Olsson (2005) är de begreppsuppfattningar och tankeformer som barnen utvecklar är 
viktigare än hur det ser ut på pappret.  
 
Ahlberg (2005) anser att om eleverna ställs inför stora formella krav i den tidiga 
matematikundervisningen finns en risk att de endast söker snabba svar, istället för att använda 
sin kreativa sida och söka nya vägar och utveckla förståelse, vilket matematiken egentligen 
bygger på. 
 

2.2 Teori 
Teorin är uppdelad i fyra mindre delar. Den första delen är Kompetenser i matematik och 
nästa är Malmers 6 inlärningsnivåer. Den tredje heter Varför matematikundervisningen ser ut 
som den gör och den sista och största delen heter Erfarenhet, tanke, språk, handling och skrift. 
 

2.2.1 Kompetenser i matematik 
Ryve (2006) har gjort ett ramverk där han beskriver kunskap i matematik som 5 olika 
kompetenser. Han anser att man måste veta vad man vill att eleverna ska lära sig innan man 
fokuserar på hur de ska lära sig det. Ramverket är till för att hjälpa lärarna att strukturera 
tankar och diskussioner runt begreppet kunskap. Det går inte att skilja kompetenserna från 
varandra för de är delvis överlappade. 
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Begreppsförståelse är att kunna se relationer mellan tankar och tillvägagångssätt. Eleven vet 
hur olika begrepp, fakta och algoritmer förhåller sig till varandra och vet när man har 
användning för dem. Om en elev kan lösa en uppgift på olika sätt så finns 
begreppsförståelsen. Har eleven begreppsförståelse behöver den lära sig färre saker utantill, 
dessutom ges möjlighet för eleven att se hur matematiken hänger samman.  
 
Räknefärdighet behövs för att man ska kunna lösa problem. Det innebär inte bara att kunna 
utföra enkla beräkningar på beställning, utan eleverna ska effektivt och precist kunna utföra 
beräkningar med papper och penna eller med huvudräkning. Det innefattar även att eleverna 
kan överslagsberäkna och även bedöma rimligheten på ett svar.  
 
Problemlösningsförmåga innebär att eleven inte bara kan lösa problem utan även formulera 
och göra egna matematiska problem utifrån vardagssituationer. Eleven ska även kunna lösa 
problemet på flera olika matematiska sätt t.ex. algebraiskt, grafiskt eller logiskt. En uppgift är 
ett problem om det inte finns en färdig metod för hur uppgiften ska lösas. 
 
Matematisk-logisk resonemangskompetens innebär att eleven har förmåga till matematisk 
bevisföring, men den ska även kunna resonera mer informellt och intuitivt. Eleven ska kunna 
argumentera för och förklara varför ett svar är matematiskt rimligt eller logisk eller varför det 
inte är det. Slutligen innebär det att kunna se och använda mönster. 
 
Positiv inställning till matematik utvecklas tillsammans med övriga kompetenser. En positiv 
inställning gör att det blir lättare att lära samtidigt som större förmåga gör det lättare att ha en 
positiv inställning till ämnet och den egna förmågan. Förhoppningsvis kan eleverna få en 
positiv attityd till matematiken om de ser att de har nytta av sina matematikkunskaper i 
vardagslivet och i ett framtida yrkesliv. De behöver även se att samhället har nytta av 
matematik. 
 

2.2.2 Malmers 6 inlärningsnivåer 
Malmer (1999) menar att det finns 6 stycken olika inlärningsnivåer som alla bör finnas med i 
undervisningen om alla elever ska få chansen till en effektiv inlärning. Om alla delar behöver 
vara med beror på vilket område det gäller och vad eleverna kan sen tidigare. Men erfarenhet 
och språklig kompetens är en förutsättning för begreppsbildning.  
 
Nivån 1 är Tänka – tala och innebär att elevernas erfarenheter tas tillvara på och att man även 
ser till att eleverna får erfarenheter som dem nödvändiga förutsättningar för att lyckas. 
Vanligen kan de mer än vad de kan uttrycka i ord vilket gör det viktigt att utveckla deras 
ordförråd.  
 
Nivå 2 är Göra – pröva vilket innebär att eleverna får arbeta med och ta i materialet vilket gör 
dem mera delaktiga i inlärningsprocessen. När man arbetar laborativt måste det vara väl 
genomtänkt och strukturerat arbete, så att eleverna skapar inre bilder som stödjer dem i deras 
logiska tänkande. Laborativa övningar ska ses som en naturlig del av arbetet.  
 
Nivå 3 Synliggöra går ut på att eleverna får strukturera sina tankar i representationsformer 
som de väljer själva, så det är deras eget tänkande som styr. Men de behöver också få berätta 
om vad de gjort, för då upptäcker de hur hållbara deras tankegångar är.  
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Nivå 4 Förstå – formulera innebär att eleverna använder abstrakta symboler och för att 
eleverna ska lyckas här gäller de att de gått igenom nivåerna 1 – 3. Annars har de ingen 
förståelse och det är omöjligt att memorera alla regler utantill.  
 
Nivå 5 Tillämpning innebär att eleverna ska kunna använda sina kunskaper i nya och till viss 
del förändrade moment. De har en djupare förståelse som gör att de kan generalisera sina 
kunskaper. Viktigare än lärdom är att eleverna har lust att lära och denna lust att lära kommer 
bara med djupare förståelse.  
 
Nivå 6 Kommunikation innebär att eleverna utvecklar förmågan att kritiskt granska, 
reflektera, argumentera och diskutera så att matematiken kan bli en värdefull kunskap som de 
har nytta av både i andra ämnen och utanför skolans väggar. 
 

2.2.3 Varför matematikundervisningen ser ut som den gör 
Malmer (1999) anser att det finns många skäl till att matematikundervisningen ser ut som den 
gör, med mycket räknande i böcker. En anledning är att många lärare känner sig osäkra och 
väljer därför att förlita sig på läroboken. En annan anledning är att skolan har dålig ekonomi 
vilket leder till brist på utrustning och hjälpmedel, dessutom har lärartätheten minskat och 
elevantalet i klasserna ökat. Lärarens uppgifter har allt mer förskjutits från det pedagogiska 
till sociala insatser. Att verklighetsförankra och individualisera undervisningen, jobba med 
grupparbete och laborativt material är tidskrävande och kräver planering och organisation. 
Slutligen kan det vara så att eleverna förväntar sig att få räkna i böcker och även vissa 
föräldrar kan vara väldigt konservativa och tycker att barnen ska räkna matematik i böcker. 
Även Olsson, I. (2005) anser att barns och föräldrars förväntningar på hur matematiken ska se 
ut kan vara ett hinder för förändring av matematiken. 
 

2.2.4  Erfarenhet, tanke, språk, handling och skrift 
Malmer (1999) menar att när eleverna får beskriva och berätta om egna erfarenheter ges de 
bästa stimulans och behov av omkodning till matematikspråket. Här ser eleverna samspelet 
mellan handling, tanke, språk och matematiska symboler. Från den egna erfarenheten kan 
eleverna sedan verbalt formulera händelsen innan de konkretiserar den med hjälp av t.ex. en 
bild, för att sedan slutligen skriva den med hjälp av det abstrakta symbolspråket. Erfarenheter 
i kombination med språklig kompetens är nödvändigt för begreppsbildningen och eleverna 
behöver ha begreppen innan de kan översätta dem till matematiska symboler. Om man utgår 
ifrån elevernas tankar och erfarenheter så individualiseras undervisningen naturligt. Genom 
att individualisera undervisningen så att eleverna får uppgifter på deras nivå och får jobba i 
sin egen takt får eleverna förutsättningar att känna motivation och uppleva lust och glädje. I 
annat fall kan det leda till matematiksvårigheter. Att ge eleverna lust att lära är viktigare än 
lärdom, lusten att lära kommer endast med en djupare förståelse.  
 
Malmer (1999) menar även att om vissa elever som har svårigheter med t.ex. symboltolkning 
kan få möjlighet att visa sin kompetens på annat sätt t.ex. genom att utföra konkreta övningar, 
rita eller dramatisera, då kommer de att ha ett bättre självförtroende och mötet med 
symbolerna blir lättare. Att eleverna får strukturera sina tankar i representationsformer de 
själva väljer kan hjälpa många elever. Om de sedan får berätta och beskriva vad de gjort så 
märker de hur hållbara deras tankar är. Att arbete i grupp är ett utmärkt tillfälle för eleverna 
att instruera andra elever så får de tillfälle att befästa sina egna kunskaper eller upptäcka att de 
är ofullständiga. Genom reflekterande samtal får de även tillgång till andras tankar och idéer.  
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Malmer (1999) anser vidare att eleverna ofta hittar en lösningsstrategi i själva handlandet med 
ett material, som om ”plockandet” lösgör tänkandet och det kan lösa upp blockeringar. De kan 
inte beskriva vad och hur de gjorde vilket visar vilken stor klyfta det kan vara mellan tanken 
och språket, det konkreta handlandet och den abstrakta formuleringen. Att aktivt handla bidrar 
till en annan dimension av tänkandet, vilket innebär förståelse. Detta gör att eleverna kan lära 
sig producera istället för att reproducera. När eleverna reproducerar en lösningsmodell så blir 
arbetet resultatinriktat, att komma fram till rätt svar blir viktigare än själva processen. Ett väl 
genomtänkt och strukturerat laborativt arbete gör att eleverna får ”inre bilder” som de sedan 
har stöd av när arbetet blir mer abstrakt, dessutom hjälper det eleverna se samband och att 
hitta generaliserbara lösningsmetoder.  
 
Ahlberg (2005) skriver att eleverna ges större möjligheter att lära sig något nytt om man utgår 
ifrån deras tidigare erfarenheter och deras erfarenhetsvärld vidgas genom nya upplevelser 
vilket bidrar till nyfikenhet och lust att lära. Dessutom leder elevernas delaktighet i 
undervisningen till att upplevelsen inte blir knuten till en viss situation, utan eleven får 
förmåga att generalisera och använda sin kunskap även i andra sammanhang.  
 
Ahlberg (2005) anser även att elever som diskuterar i grupp får ett behov av att förklara hur 
de själva tänker och dessutom så får de bedöma kamraternas olika förslag. Det kan leda till 
insikt om att man kan tänka olika och eleverna kan lära av varandra. När eleverna får använda 
sitt eget språk och utföra olika handlingar som att rita ökar chansen att eleverna utvecklar sitt 
matematiska kunnande och tilltron till deras förmåga. Eleverna behöver samtala och använda 
olika uttrycksmedel så att de upptäcker sambandet mellan vardagsspråket, bildspråket och 
matematikens språk.  
 
Sterner (2005) skriver att det är även bra för eleverna att ha konkreta erfarenheter kopplade 
till handling och kommunikation att falla tillbaka på när de möter begrepp på ett formellt plan. 
För även om målet med matematikundervisningen är att eleverna ska utveckla ett abstrakt 
tänkande, behöver de inte lära sig på ett abstrakt sätt.  
 
Bergius & Emanuelsson (2005) skriver att man är eniga om att arbetet i skolan bör utgå från 
barnens egna tankar och erfarenheter. För att kunna knyta an undervisningen till elevernas 
kunskaper och erfarenheter måste läraren samtala med den enskilda eleven. När läraren 
samtalar med eleven ges även möjlighet för läraren att ställa frågor som utmanar elevens 
tänkande, dessutom ges möjlighet att uppmuntra eleverna att förklara och diskutera möjliga 
lösningar. För att ge eleverna möjlighet att se matematikens värde så bör man söka aktiviteter 
utanför läroböcker och stenciler.  
 

3. Metodologi 
Här motiverar jag varför jag valt att använda mig av den kvalitativa arbetsmetoden, med det 
ostrukturerade frågeformuläret och semistrukturerade intervjuer. Jag berättar om hur 
undersökningen genomförts och hur jag gjort mitt val av urvalsgrupp. Slutligen tar jag upp 
hur jag följt de vetenskapliga principer som Vetenskapsrådet gett ut. 
 

3.1 Genomförandet av undersökningen  
Jag valde att göra en enkät med få men stora frågor, närmare bestämt 5 stycken öppna frågor 
som bygger på undersökningens syfte och frågeställningar. Mina enkätfrågor innehöll några 
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ord som jag ville förtydliga, så att mina respondenter skulle uppfatta dem på samma sätt och 
framförallt för att underlätta för respondenterna så att dessa inte skulle känna sig osäkra 
angående vad jag ville veta. Det sistnämnda kan annars leda till att respondenterna väljer att 
inte besvara enkäten. I den första enkätfrågan använder jag ordet ämnesområde, vilket jag 
kände att jag ville förtydliga och därför avslutade jag frågan med att skriva: Exempel på 
ämnesområden är mätning och geometri. I den andra enkätfrågan använder jag ordet 
kompetenser. Även detta ord ville jag förtydliga och gjorde det genom att avsluta frågan med 
att skriva: Exempel på kompetenser är problemlösningsförmåga och räknefärdigheter. I den 
tredje frågan finns båda dessa ord med jag förklarar dem inte då respondenterna (om någon av 
dem känner sig osäker) kan titta på exemplen i föregående frågor. I den fjärde och femte 
frågan ska det inte finnas några oklarheter med vad jag menar. 
 
Jag åkte ut till skolorna för att dela ut enkäterna personligen för att försöka öka 
svarsfrekvensen, då det finns risk för ett stort bortfall när det gäller enkätundersökningar. Jag 
hade från början tänkt att enkäten skulle fyllas i när jag var där, för att jag skulle vara säker på 
att få in enkäterna. Men det framkom önskemål om att få lite tid på sig för att kunna ge 
genomtänkta svar. På den första skolan gav jag enkäterna till en lärare i varje arbetslag som 
fick till uppgift att dela ut och samla in enkäterna åt mig. Den andra skolan hade bara 5 
stycken lärare som var av intresse för min undersökning, så jag gav enkäterna till en av dem 
som fick till uppgift att dela ut och samla in enkäterna åt mig. Detta gjorde jag för att öka 
svarsfrekvensen. Sedan var jag på skolorna flertalet gånger för att försöka få in enkäterna. 
Enkäterna har sedan bearbetats för att sammanställa de svar som jag fått av lärarna. Jag har 
letat efter gemensamma drag och skillnader mellan svaren.  
 
Trotts att jag har kontakter på båda skolorna så fick jag inte ens in hälften av mina enkäter, 
vilket ledde till att jag valt att även undersöka lärarnas syn på enkäter med öppna frågor och 
vad lärarna eventuellt tyckte var svårt med min enkät. Eftersom det var svårt att få in enkäter 
så valde jag istället att göra 2 stycken semistrukturerade intervjuer, där jag även valt att ta 
med några kompletterande frågor till de enkätsvar som jag fått in. Intervjuerna spelades in på 
min MP3 och sen transkriberade jag ner dessa på papper och avslutade med att jämföra 
intervjusvaren med varandra.  
 
Enligt enkäten anser många lärare att deras tid inte räcker till, vilket ledde till att jag även har 
valt att tittat på ett schema, hur en arbetsvecka ser ut tidsmässigt för en lärare som undervisar 
inom grundskolans tidigare år. Jag tittade vad som var planerat och sedan diskuterade vi hur 
veckan såg ut i praktiken. Slutligen tog jag intervjusvaren, enkätsvaren och lärarens 
veckoschema och kopplade dessa till den litteratur jag läst.  
 

3.2 Kvalitativ forskning 
För att ta reda på lärarnas syn på relation mellan arbetsformer, ämnesområden och elevers 
matematiska kompetenser inom matematikundervisningen, har jag har val att använda mig av 
den kvalitativa arbetsmetoden. Fördelar med den kvalitativa metoden är att jag får 
beskrivningar som är mer detaljerade och djupgående, men dessutom är de ”förankrade i 
verkligheten”. Nackdelen är att min egen identitet, bakgrund och mina övertygelser spelar in 
när jag gör analysen av det data jag fått fram. (Denscombe, 2000) 
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3.3 Det ostrukturerade frågeformuläret som insamlingsmetod 
Jag har valt att använda mig av enkäter eftersom jag då har möjlighet att nå ut till flera lärare 
än vad som skulle vara möjligt vid intervjuer och dessutom slipper jag intervjuareffekten 
(Stukát, 2005). Men enkäter bör endast användas om man har tillräckligt med tid och om 
respondenterna kan förväntas läsa och förstå frågorna. Det är viktigt att forskaren anpassar 
ordvalet efter enkätens målgrupp. Fördelar med frågeformulär är att alla respondenter får 
exakt samma frågor, dessutom är det bara att fråga efter den information man vill veta så får 
man svar direkt från källan. Nackdelar med enkäter är att jag inte kan kontrollera 
sanningshalten i svaren eftersom jag inte är närvarande, utan jag får lita på att de svar jag fått 
in är sanna. (Denscombe, 2000)  
 
Fördelar med det ostrukturerade frågeformuläret är att jag får veta varje respondents specifika 
prioriteringar, åsikter och idéer, eftersom respondenten formulerar sina egna svar. Dessutom 
gör de öppna frågorna att jag inte på förhand behöver begränsa mitt val av information. En 
enkät med fasta frågor kan dessutom leda till frustration hos respondenten om inget 
svarsalternativ passar just dem. Det finns då en risk att respondenten väljer att inte medverka i 
undersökningen. Men en öppen enkät kräver en större ansträngning från respondenten vilket 
även det kan leda till att respondenten väljer att inte medverka i undersökningen. 
(Denscombe, 2000)  
 
Även Bryman (2004) anser att fördelarna med öppna frågor är att respondenten formar sina 
svar med egna ord, eftersom det medför att även ovanliga svar tillåts komma fram. Dessutom 
får man en inblick i respondentens kunskaper och förståelse. Men han anser dock att det kan 
bli problem med bearbetningen av svaren då respondenterna kan ha svarat mycket olika. 
Stukát (2005) anser att det tyvärr även finns en risk att svaren på mina frågor bli lite torftiga 
och inte så fylliga som jag önskar. 
 

3.4 Den semistrukturerade intervjun som insamlingsmetod 
Jag valde att använda mig av en semistrukturerad intervju för att kunna följa upp några 
intressanta saker som framkommit i mina enkäter. Men framförallt för att jag ville titta på hur 
enkäter med öppna frågor fungerar som insamlingsmetod, eftersom jag inte fick in så många 
enkäter som jag trodde och hoppades att jag skulle få. Jag valde att intervjua två stycken, en 
som svarat med lite längre svar på enkäten och en som valde att inte delta i min undersökning, 
för att sedan kunna jämföra om de hade samma tankar kring det här med enkäter med öppna 
frågor som insamlingsmetod. Att jag valde att göra en semistrukturerad intervju beror på att 
jag ville vara säker på att få svar på mina frågor, samtidigt som jag ville att respondenterna 
skulle på ett utförligt sätt utveckla sina egna synpunkter (Denscombe, 2000). 
 
Jag gjorde intervjuerna enskilt för att jag enkelt skulle kunna lokalisera speciella tankar till en 
viss person, eftersom jag ville se om de två personerna jag intervjuade har olika syn på 
enkäter med öppna frågor. Vid intervjun satt vi i en 90 graders vinkel till varandra, eftersom 
det tillåter ögonkontakt utan att respondenten känner känslan av konfrontation som lätt kan 
uppstå om man sitter mitt emot varandra. (Denscombe, 2000) 
 
Jag valde att använda mig av ljudupptagningar vid intervjuerna för att jag skulle kunna vara 
fullt fokuserad på respondenten och dennes svar, för att eventuellt kunna ge en följdfråga om 
jag ansåg det behövas. Ljudupptagningarna kan dock vara störande för respondenten, men 
denne brukar efter en liten stund kunna slappna av (Denscombe, 2000).  
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Intervjun precis som den öppna enkäten har fördelen att man får respondentens egna åsikter 
och denne ges möjlighet att utveckla och förklara sina synpunkter. Men den största fördelen 
med intervjun är att man är garanterad en relativt hög svarsfrekvens. Dessutom gör 
direktkontakten med respondenten att man kan kontrollera att man uppfattat svaret korrekt. En 
nackdel med intervjun är intervjuareffekten som kan påverka respondentens svar. 
(Denscombe, 2000) Men jag tror att mina respondenter är så pass säkra i sig att de står för 
sina åsikter. 
 

3.5 Urvalsgrupp 
Mina respondenter kommer ifrån två skolor med helt olika upptagningsområden i en 
medelstor kommun i Mellansverige. Enkäterna delades ut till de lärare som undervisar i 
matematik från år 1–3. Jag valde dessa två skolor för att jag har kontakter på båda skolorna 
och dessa lovade att hjälpa mig med att försöka få tillbaka enkäterna. Den ena skolan är en F-
6 skola där lärarna jobbar i ålderhomogena klasser. Där lämnade jag 11 stycken enkäter och 
fick tillbaka 6 stycken. Den andra skolan är en F-2 skola med åldersheterogena klasser. Där 
lämnade jag 5 stycken enkäter och fick tillbaka 1 enkät. Sammanlagt fick jag alltså tillbaka 7 
av de 16 enkäterna som jag delade ut. Jag kompletterade därför mina enkäter med 2 stycken 
intervjuer. Jag valde att intervjua en pedagog från vardera skola. Jag valde att intervjua en 
pedagog som hade svarat med lite längre svar än de flesta andra på enkätfrågorna och en 
pedagog som valt att inte svara på min enkät. 
 

3.6 Etiska aspekter 
Jag har under min undersökning och i arbetet med sammanställningen tagit hänsyn till de fyra 
etiska huvudkraven, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet och samtyckeskravet tillgodosåg jag genom att jag följde 
Denscombes rekommendationer om att man ur etisk och ur praktisk synvinkel bör ha ett 
försättsblad till varje frågeformulär som ger informerar om syftet med undersökningen, 
förtrolighet, frivillighet och avslutas med ett tack. På försättsbladet skrev jag att 
informationen skulle användas till mitt examensarbete och att syftet med arbetet var att 
undersöka lärares syn på relation mellan arbetsformer, ämnesområden och elevers 
matematiska kompetenser när det gäller matematikundervisningen, inom grundskolans 
tidigare år. Vidare informerade jag respondenterna att deras deltagande i undersökningen var 
helt frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet uppfyller 
jag genom att det bara är jag som vet vilka respondenterna är och de kan inte identifieras av 
någon utomstående. Ljudinspelningarna raderade jag och de transkriberade utskrifterna är 
kodade. Jag infriar även nyttjandekravet eftersom jag endast använda mina enkätsvar och 
intervjusvar i forskningssyfte. 
 

4. Resultat 
Här presenterar jag resultaten från mina enkäter och även från mina intervjuer. Varje fråga 
behandlas var för sig. Jag har försökt att i möjligaste mån kategorisera enkätsvaren, men 
respondenterna har svarat mycket olika på vissa frågor vilket gjort det nästintill omöjligt att 
kategorisera dessa. Intervjusvaren har jag däremot valt att jämföra med varandra. 
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4.1 Enkätsvaren 
Här är en sammanställning av de enkäter som jag fått in. 
 
 
4.1.1 Vilka arbetsformer använder du dig av inom matematikens olika 
ämnesområden?  
Enligt den information som framkommit via enkäten så anpassas arbetsformerna efter 
ämnesområdena i väldigt liten utsträckning. Av de respondenter som dock har beskrivit vilka 
arbetsformer som de använder inom ett speciellt ämnesområde, har alla utom en valt att 
beskriva de ämnesområden som jag i enkäten gett som exempel. Svaren på denna fråga har 
jag delat in i 7 olika grupper. 

Mätning: 5 respondenter skriver att när de arbetar med ämnesområdet mätning låter de 
eleverna mäta och 2 av dessa tar även upp att de uppskattar t.ex. längder, tid och volym innan 
de mäter. 

Geometri: 2 respondenter skriver att när de arbetar med ämnesområdet geometri låter de 
eleverna beskriva former. Den ena av respondenterna arbetar även ute, medan den andra 
respondenten skriver att de även jämför, sorterar, namnger, ritar och bygger med formerna. 

Statistik: 1 respondent låter eleverna göra egna tabeller och stapeldiagram när de arbetar med 
ämnesområdet statistik.  

Taluppfattning: 1 respondent skriver att de leker, spelar, delar talen, räknar uppåt och nedåt, 
jämför tal, övar begrepp, ordningstal och positionssystemet när de arbetar med ämnesområdet 
taluppfattning. 

Svar utan koppling till något arbetsområde: De allra flesta respondenter har inte kopplat 
arbetsmetoderna till något speciellt ämnesområde, utan de har bara gett följande generella 
exempel på arbetsmetoder. 4 av respondenterna skriver att de har utematte i olika former. 
Andra arbetsformer som framkommit är genomgångar, spel, matteboken, tabellräkning, 
grupparbete, matteprat och böcker för samtal kring uppskattning och jämförelse. 

Teori och praktik: Många av mina respondenter delar in matematiken i två delar, nämligen 
teori och praktik. 4 av mina 7 respondenter har gjort denna uppdelning när de beskriver hur de 
arbetar inom matematiken. 
 
1 respondent har inte gett någon information om arbetssätt.  
 

4.1.2 Vilka kompetenser vill du att eleverna utvecklar inom de olika 
ämnesområdena?  
Ingen av mina respondenter har gjort någon koppling mellan vilka kompetenser de önskar att 
eleverna utvecklar till ett speciellt ämnesområde. Alla har valt att svara vilka kompetenser de 
önskar att eleverna utvecklar rent generellt inom matematiken. Jag har delat in 
respondenternas svar i tre olika kategorier.  

Tänker i kompetenser: Inom denna kategori har jag placerat knappt hälften, 3 av de 7 
respondenterna. Kompetenser som flera respondenter anser att eleverna ska utveckla är att de 



 15

ska se mönster, att de har taluppfattning, att de kan använda sig av matematiska begrepp, att 
de har problemlösningsförmåga, att de kan se rimligheten i ett svar och att de kan använda 
matematiken i vardagen. En av respondenterna ansåg att självförtroende är en kompetens. 

Tänker i rena räknefärdigheter: 2 stycken av mina 7 respondenter tänker sig kompetenser 
som rena räknefärdigheter. Den ena respondenten tar upp att eleverna ska se kopplingen 
mellan addition och subtraktion, att eleverna kan 10 kamraterna och att eleverna ska kunna 
lösa uppgifter i flera steg. Den andra respondenten vill att eleverna ska kunna använda många 
olika strategier när de räknar och påpekar vikten av att färdighetsträna. 

Eleverna ska kunna använda matematiken i praktiken: De övriga 2 respondenterna skriver att 
den kompetens som eleverna behöver är att kunna använda sina räknefärdigheter i 
vardagslivet eller i praktiken för att lösa problem. 

Här fick jag inte de svar som jag hade tänkt mig. Man har inte gjort någon ordentlig koppling 
mellan arbetsformerna, kompetenserna och ämnesområdena. Men jag har delat in svaren i tre 
olika kategorier. 

4.1.3 Hur tror du att de arbetsformer du använder kan hjälpa eleverna att 
utveckla de önskade kompetenserna inom de olika ämnesområdena?  
Här fick jag inte de svar som jag hade tänkt mig. Man har inte gjort någon ordentlig koppling 
mellan arbetsformerna, kompetenserna och ämnesområdena. Men jag har delat in de svar som 
jag fått in i tre olika kategorier. 
 
Olika arbetssätt: 3 respondenter har svarat att de använder sig av olika arbetssätt och lärstilar. 
2 stycken av dem svarade att de använde olika lärstilar för att kunna gynna alla elever och så 
har den ena av dem poängterat att det är bra för alla elever att få prata matematik. Den tredje 
respondenten har skrivit att de använder gemensamma genomgångar med problemlösning, 
mattelekar, sortering och diskussioner vilket hjälper eleverna i deras matematiska tänkande. 
Men eleverna måste även öva på egen hand. Slutligen påpekar denne vikten av att eleverna får 
tala matematik och att de ges utmaningar. 

Matematiken i praktiken: I denna kategori har jag placerat 3 av respondenterna, då dessa anser 
att praktisk matematik gör att eleverna lär sig bäst. En respondent skriver att praktisk 
matematik ger bättre förståelse framöver, men det är även viktigt att eleverna tycker att 
matematik är roligt och de ska vilja lösa problem. En annan respondent skriver att eleverna får 
större tilltro till sig själva och till matematiken om de praktiskt får öva sig att upptäcka ämnet 
som en del i vardagslivet. 

Algoritmiska knep: 1 respondent skriver att denna ger eleverna olika knep för att t.ex. räkna 
minus. Eleverna får använda det sätt som passar dem bäst, vilket leder till att de lär sig det 
som pedagogen vill lära ut. 
 

4.1.4 Skulle du vilja använda dig av andra arbetsformer inom matematikens 
olika ämnesområden? I sådana fall, vilka arbetsformer skulle du vilja använda 
dig av inom vilka ämnesområden och varför? 
Respondenterna har inte gjort någon större kopplingar mellan vilka arbetsformer de väljer till 
vilka ämnesområden. Jag har delat in enkätsvaren i tre olika kategorier. 
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Mera praktisk matematik: 4 av mina 7 respondenter vill arbeta mera praktiskt. 2 av dessa 
menade att den nya matematikverkstaden som man byggt på skolan kommer att hjälpa dem 
med att få material att arbeta praktiskt med inom alla ämnesområden, vilket innebär att de ges 
möjlighet att arbeta på det sätt som de vill. Den tredje respondenten vill ha hela ”mattedagar” 
med laborationer inom t.ex. mätning och geometri, då det tar mycket tid att planera och 
plocka fram material. Eleverna ska arbeta i små grupper för att alla elever ska vara så aktiva 
som möjligt, men det kräver flera vuxna som observerar och ställer utmanande frågor. Den 
sista respondenten inom denna kategori poängterar även att denne skulle vilja individualisera 
undervisningen mera så att alla elever alltid ska kunna få den undervisning som just de 
behöver.  

Mera diskussioner: 1 av respondenterna vill arbeta mera med mindre grupper för att hinna 
med att diskutera den matematiken som de arbetar med.  

Övriga svar: Här har jag placerat 2 av mina respondenter. Den ena respondenten svarar att 
denne plockar upp tillfällen att lösa de matematiska uppgifter som dyker upp i de övriga 
ämnena. Den andra respondenten vill inte använda sig av några andra arbetsformer. 

4.1.5 Vad hindrar dig från att arbeta på det sätt som du anser vara idealiskt? 
Denna fråga har jag delat upp i fyra olika kategorier. Många respondenter anser att flera saker 
hindrar dem från att arbeta på det sätt de skulle önska. En respondents svar kan alltså finnas 
under flera olika kategorier.  

Tidsbrist: 4 respondenter anser att tiden hindrar dem från att arbeta som de vill. En respondent 
skriver att man arbetar mera i böckerna än vad som vore önskvärt, eftersom man aldrig har tid 
att göra material som kan ersätta dem. Eftermiddagarna är nämligen uppbokade av möten och 
grupperingar. 

För många elever per personal: 5 av respondenterna anser att personalen inte räcker till och 
grupperna är för stora för att man ska kunna genomföra vissa saker. 

Svårorganiserat: 1 respondent skriver att det är svårorganiserat i den åldersblandade klassen 
som denne arbetar i, vilket leder till att det inte alltid går att arbeta på det sätt som vore 
önskvärt. 

Eget ansvar: 1 respondent ansåg att denne behövde flera idéer för utematte och 
kompetensutbildning. Men menar även att man kanske är för feg och för låst vid ett visst 
material, vilket gör att man inte vågar gå ifrån det. Denna respondent har även tagit upp 
ramfaktorer som hinder för att kunna arbeta på det sätt denne skulle vilja. 
 

4.2 Intervjusvaren 
Här presenterar jag en sammanställning av de intervjusvar som jag fick. Den respondent som 
valde att inte delta i min undersökning har fått beteckningen A medan den respondent som 
hade svarat med lite längre svar på enkäten har fått beteckningen B. 
 

4.2.1. Hur ser du på enkäter med öppna frågor? 
Båda mina respondenter föredrar enkäter med fasta frågor. 
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B: - Dom är avskyvärda! Man har inte tid att besvara dem på ett bra sätt.. Det blir 
korthugget. Utan förank… Nej, det blir korthugget. 
 

4.2.2 Jag fick in få enkäter och många hade svarat kortfattat. Varför tror du det 
blev så? 
Respondent A tyckte att frågorna var svåra att förstå. Respondent B däremot tyckte inte att 
frågorna var svåra att förstå, däremot ansågs de vara alldeles för omfattande.  
 
A: - Därför att frågorna på den här enkäten var så komplicerade … att man hade svårt att … 
tänka på vad frågeställningen va. 
 
Det här tyckte respondent A var svårt med frågorna: I fråga 1 tyckte respondenten att orden 
arbetsformer och ämnesområden var svåra. Dessutom håller eleverna på med att lära sig 
siffrorna så denne tyckte att det kändes väldigt stort att tänka i ämnesområden. I fråga 2 tyckte 
respondenten att orden kompetenser och ämnesområden var svåra även om denne visste vad 
de betydde var och än för sig. I fråga 3 tyckte respondenten att formuleringen på frågan var 
svår. Med en annan frågeform på den skulle det nog vara annorlunda. Det var inga svårigheter 
att förstå fråga 4 och fråga 5. 
 

4.2.3. Har ni diskuterat nya målen för år 3? 
Båda respondenterna hade varit med och gjort det. 
 

4.2.4. Hur har ni pratat om vad de ska kunna? 
Ingen av respondenterna hade diskuterat det så mycket, så det var svårt att svara på hur de 
hade pratat om målen. Respondent B svarade att de redan gjort det här arbetet för ett par år 
sedan. Då man på skolan satte upp mål för vad eleverna ska kunna efter varje skolår, så det 
var inte så stor skillnad. Men det blir mer prov och diagnoser för att eleverna ska bedömas. 
Den andra respondenten svarade att de mest diskuterat målen i svenskan.  
 
A: - Vi har diskuterat målen för år 3 har vi … vi har … inte matematiken så mycket. Vi har 
mer varit inne på svenska biten … men att vi ska ju använda den här Jag kan hagen nu … för 
att vi ska se att barnen når målen nu rå … så får de väl ta med sig den sen nu då när de 
flyttar upp till 3:an … är tanken än så länge, tills vi får nya direktiv … eller hur det ska se ut. 
 

4.2.5. Hur har ni pratat om hur de ska lära sig det? 
Respondent A har inte varit med om någon diskussion kring hur målen ska uppnås, men det 
har respondent B varit med om. Enligt respondent B:s svar så har de diskuterat vilka arbetssätt 
de ska använda generellt och hur de ska fördela personalresurserna.  
 
B: - Vi har diskuterat kring det, …men vi har ingen tid att planera de bra mattelektionerna. 
Praktisk matte, utematte, diskutera och samtala, … mer resurser och mindre grupper …eh… 
möjlighet att planera individuellt, öva på att rita och skriva sin lösning …jämföra strategier. 
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4.2.6. I min undersökning så har alla utom en person endast angett ramfaktorer 
som hinder för att jobba på det sätt man vill. Men en person ansåg att det även 
handlade om feghet och idétorka. Hur ser du på det? 
Båda respondenterna anser att ramfaktorerna styr. Men respondent A ansåg också att man 
måste ha baskunskaper och förståelse för matematik för att man ska tänka utanför 
matematikbokens lärarhandledning, annars fastnar man gärna i att följa handledningen. 
 
B: - Det är enbart ramfaktorer som styr! Jag har hur mycket idéer som helst men det är 
omöjligt att genomföra dem. … Det är väl om man är nyutexaminerad eller nått … om man 
inte har några idéer. 
 

4.2.7. Hur många pedagoger är ni och hur stor är barngrupperna på 
matematiklektionerna? 
Båda svarade att de ibland har matematik själva med hela klassen, alltså med 23 elever för 
respondent A respektive 22 elever för respondent B. Men de försöker att ha matematiken i 
halvklass, för att de ska hinna med alla elever. 
 
B: - Ibland har jag alla 22, men vi försöker göra så att fritidspedagogen tar halva klassen och 
har … exempel utematte. … Det går inte ha praktisk matte med alla 22 i en 1:a! 
 

5 Slutsatser 
Här besvarar jag mina forskningsfrågor och relaterar mina resultat till den litteratur som jag 
har använt.  
 

5.1 Vilka arbetsformer använder lärarna inom de olika ämnesområden och 
vilka kompetenser vill de att eleverna ska utveckla?  
Enligt den information som framkommit via enkäten så anpassar lärarna arbetsformerna efter 
ämnesområdena i väldigt liten utsträckning. Inom mätning så låter de flesta lärarna eleverna 
mäta och några låter även eleverna uppskatta längden, tiden, volymen o.s.v. innan de mäter. 
Inom geometrin har jag fått svar att de låter eleverna beskriva former, arbetar ute, jämför, 
sorterar, namnger, ritar och bygger med formerna. Inom statistiken låter de eleverna göra egna 
tabeller och stapeldiagram. Inom taluppfattning låter de eleverna leka, spela, ramsräkna och 
jämföra. Generella exempel på arbetsmetoder är utematte i olika former, genomgångar, spel, 
matteboken, tabellräkning, grupparbete, matteprat och böcker för att samtala kring 
uppskattning och jämförelse. 
 
Ingen av lärarna har gjort någon koppling mellan vilka kompetenser de önskar att eleverna 
utvecklar till ett speciellt ämnesområde. Bara cirka hälften av respondenterna tänkte sig 
kompetenser på det sätt som Ryve (2006) menar när han beskriver de 5 olika matematiska 
kompetenserna. Han delar in kompetenserna i begreppsförståelse, räknefärdighet, 
problemlösningsförmåga, matematisk-logisk och slutligen en positiv inställning till 
matematik. Ryve (2006) är dock inte den ända som ser på kompetenser på detta sätt, även 
Kursplanen i matematik (2007) är till stora delar är uppbyggd utifrån kompetensbegreppet. 
Om man jämför dessa kompetenser med de kompetenser som lärarna vill att deras elever ska 
utveckla så är de antingen samma som de Ryve (2006) beskriver eller så ingår de i de 
kompetenser som Ryve (2006) tar upp. Lärarna vill nämligen att eleverna ska se mönster, att 
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de har taluppfattning, att de kan använda sig av matematiska begrepp, att de har 
problemlösningsförmåga, att de kan se rimligheten i ett svar och att de kan använda 
matematiken i vardagen. En lärare ansåg även att självförtroende är en kompetens. De lärare 
som inte angav flera av dessa kompetenser ansåg att eleverna endast behövde kunna rena 
räknefärdigheter eller att eleverna behöver kunna använda sina räknefärdigheter i 
vardagslivet/praktiken för att lösa problem. Även detta är förstås kompetenser som eleverna 
behöver kunna. 
 

5.2 Hur tror lärarna att arbetsformerna kan hjälpa till med att utveckla 
kompetenserna?  
Denna fråga fick jag tyvärr inget bra svar på. Lärarna har inte gjort någon riktig koppling 
mellan arbetssättet och den kompetens som de vill att eleven ska utveckla. Cirka hälften av 
lärarna har svarat att de använder sig av olika arbetssätt och lärstilar för att kunna gynna alla 
elever. De har tagit upp arbetssätt som problemlösning, diskussion, genomgångar, eget arbete 
och lekar vilket hjälper eleverna i sitt matematiska tänkande. Malmer (1999) tycker också att 
det är viktigt att använda olika arbetsformer då alla elever är bra på olika saker så ges alla 
elever möjlighet att känna sig duktiga och öka sitt självförtroende. Det gör att de klarar 
motgångar lättare och då bidrar det till kompetensen en positiv inställning till matematik.  
 
Den andra hälften av lärarna har svarat att praktisk matematik gör att eleverna lär sig bäst, det 
ger dem bättre förståelse och större tilltro till sig själva. Även Malmer är för detta arbetssätt 
då hon anser att om eleverna får arbeta med och ta i materialet så skapar de inre bilder som 
stödjer dem i deras logiska tänkande, att se samband och hitta generaliserbara 
lösningsmetoder.  
 
En lärare har svarat att denne lär ut olika algoritmiska knep så får eleverna använda det sätt 
som passar dem bäst, vilket leder till att de lär sig det som pedagogen vill lära ut.  
 

5.3 Vilka arbetsformer tycker lärarna vore idealiskt att använda inom de 
olika ämnesområdena och vad hindrar lärarna från att arbeta på det 
sättet?  
Lärarna har inte gjort någon större kopplingar mellan vilka arbetsformer de skulle vilja 
använda till vilka ämnesområden. Generellt vill de använda mera praktisk matematik och 
därför behöver de material att arbeta praktiskt med inom alla ämnesområden. Detta tyckte 
några lärare skulle bli lättare nu när de fått en matematikverkstad på en av de två skolorna 
som jag gjorde min undersökning på. 

En lärare ville ha hela ”mattedagar” med laborationer inom t.ex. mätning och geometri, då det 
tar mycket tid att planera och plocka fram material. Eleverna behöver då arbeta i små grupper 
för att alla elever ska vara så aktiva som möjligt, men det kräver flera vuxna som observerar 
och ställer utmanande frågor och är dessutom även svårorganiserat. En annan lärare 
poängterar att denna skulle vilja individualisera undervisningen mera så att alla elever alltid 
ska kunna få den undervisning som just de behöver. En tredje lärare skulle vilja arbeta med 
mindre grupper för att hinna med att diskutera den matematiken som de arbetar med. Detta är 
saker som tas upp av Malmer (1999) då hon poängterar att det är viktigt att 
verklighetsförankra och individualisera undervisningen, jobba med grupparbete och laborativt 
material men det är tidskrävande och kräver planering och organisation. Även Bergius & 
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Emanuelsson (2005), Ahlberg (2005) och Sterner (2005) skriver om vikten av använda en 
eller flera av dessa arbetsformer. 

Ingen lärare tyckte som Malmer (1999) att om alla elever ska få en chans att lyckas inom 
matematiken så behöver de gå igenom 6 olika inlärningsnivåer. Alla elever behöver inte göra 
detta inom alla ämnesområden, det beror på vilka kunskaper de redan har. Nivå 1 innebär att 
eleverna ska ha erfarenhet och ordförråd och nivå 2 innebär att de ska få arbeta med och ta i 
materialet. Nivå 3 går ut på att strukturera sina tankar i representationsformer som eleverna 
väljer själva och sedan berätta vad de gjort. På nivå 4 är det dags att använda abstrakta 
symboler och på nivå 5 ska eleverna kunna använda sina kunskaper i nya och till viss del 
förändrade moment. Den sista nivån, nivå 6 innebär att eleverna utvecklar förmågan att 
kritiskt granska, reflektera, argumentera och diskutera. 
 
En av lärarna ansåg att man kanske är för feg och för låst vid ett visst material, vilket gör att 
man inte vågar gå ifrån det. Men även flera idéer för utematte och kompetensutbildning 
behövas för att man ska kunna undervisa på det sätt som man anser vara idealiskt. Det först 
nämnda tar även Malmer (1999) upp då hon anser att många lärare känner sig osäkra och 
väljer därför att förlita sig på läroboken. Många lärare ansåg att tiden var ett hinder för dem 
bland annat när det gäller att planera, organisera och tillverka material. Även detta stämmer 
överens med det som Malmer (1999) skriver att verklighetsförankra och individualisera 
undervisningen, jobba med grupparbete och laborativt material är tidskrävande och kräver 
planering och organisation. Men det största hindret ansåg lärarna vara att personalen inte 
räcker till och grupperna är för stora för att man ska kunna genomföra vissa saker. Även 
denna aspekt tar Malmer (1999) upp då hon skriver att skolans dåliga ekonomi lett till brist på 
utrustning och hjälpmedel, att lärartätheten minskat och elevantalet i klasserna ökat. Nu ska 
inte brist på utrustning och material vara något problem på en av dessa skolor i alla fall, 
eftersom de har startat en matematikverkstad. 
 

5.4 Hur fungerar enkäter med öppna frågor som insamlingsmetod för 
tidspressade lärare som undervisar inom grundskolans tidigare år? 
Jag fick inte ens tillbaka hälften av de enkäter som jag skickade ut. Det kan finnas flera 
anledningar till det anser de två lärarna som jag intervjuade. Båda lärarna var klart överens 
om att de föredrar enkäter med fasta frågor då dessa inte är lika omfattande och tidskrävande, 
vilket gör att man helst inte besvarar dem. Det stämmer överens med Denscombe (2000) som 
skriver att öppna enkäter kräver en större ansträngning från respondenterna vilket kan leda till 
att de väljer att inte medverka i undersökningen.  
 
En annan anledning till varför jag fick in så få enkäter tror en av lärarna var för att själva 
enkäten var alldeles för komplicerad, när det gäller des terminologi och frågornas utformning. 
Även detta är något som Denscombe (2000) varnar för. Han påpekar att om man väljer att 
göra en enkät så måste man vara säker på att respondenterna kan läsa och förstå frågorna. 
Trotts att jag gett konkreta exempel på vad vissa ord innebar så tyckte en av mina 
respondenter som jag intervjuade att det var svårt att förstå dessa ord. Detta kanske även var 
anledningen till att flera respondenter endast använde de exempel som jag gett som exempel 
på ämnesområden och kompetenser. 
 
De allra flesta enkäter som jag fick in innehöll relativt korta och torftiga svar. Detta anser en 
av mina respondenter beror på att de inte har tid att besvara enkäterna på ett bra sätt, utan 
denne anser precis som Stukát (2005) varnar för att svaren på öppna enkäter kan bli 
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korthuggna. Att tiden är knapp syns på det schema som jag tittade på och det visar även att det 
händer saker som inte var inplanerade vilket påverkar planeringstiden men även den 
arbetsplatsförlagda tiden förlängs. Det gör att de missar en del av den förtroendetid som de 
har till sin planering av lektionerna.  
 
Bryman (2004) anser att fördelarna med öppna frågor är att man får en inblick i respondentens 
kunskaper och förståelse. Jag instämmer helt med detta eftersom det framgick väldigt tydligt 
att mina respondenter inte alltid förstod vad jag menade. En av dem jag intervjuade sa rent ut 
att hon tyckte att enkäten var för komplicerad. Men det framgick även genom de svar jag fick 
på enkätfrågorna vilken kunskap och förståelse respondenterna hade om ämnet. Jag visste att 
de diskuterat de nya målen för år 3, men det framgick enligt intervjun att ingen av dem 
diskuterat vad eleverna ska lära sig särskilt mycket. När det sedan kom till hur de ska lära sig 
det så var det bara den ena av respondenterna som varit med om den diskussionen. Att de inte 
för en sådan här diskussion är en trolig anledning till att de inte använder samma sätt att tala 
om matematikundervisningen som jag gjorde i enkäten. 
 

6 Diskussion 
Här gör jag en kort fortsättning på metoddiskussionen som jag påbörjat under slutsatsen. 
Vidare diskuterar jag bristen på ett yrkesspråk, lärarnas tidsbrist, skolans dåliga ekonomi och 
matematikundervisningen. Avslutningsvis tar jag upp förslag på vidare forskning. 
 

6.1 Metoddiskussion 
Jag har redan diskuterat mitt val av metod under slutsatser, men känner ändå att jag skulle 
vilja nämna några saker. Från början hade jag tänkt att jag skulle använda mig av intervjuer 
och inte enkäter med öppna frågor. Men sedan tyckte jag att fördelen med enkäter är att jag 
får varje lärares individuella svar samtidigt som lärarna gavs möjlighet att tänka lite innan de 
svarade. Detta eftersom jag antog att lärarna inte skulle ha självklara svar på de frågor som jag 
ställde och jag hade själv velat tänka igenom mina svar. Jag var medveten om att det är svårt 
att få tillbaka enkäter, men tyckte att jag nog skulle lyckas bra eftersom jag har kontakter med 
flera lärare på båda skolorna. Hade jag vetat att det skulle ta så lång tid att få tillbaka enkäten 
och att jag skulle få in så få enkäter skulle jag ha valt en annan insamlingsmetod.  
 
Stukát (2005) menar att enkäter gör det möjlighet att nå ut till flera pedagoger än vad som 
skulle vara möjligt vid intervjuer. Men eftersom jag gjorde en öppen enkät så skickade jag 
bara ut den till 16 stycken och fick tillbaka den från 7 stycken. Detta gör att jag lika gärna 
kunde ha gjort 7 stycken intervjuer där jag själv kunnat vara med och sett till att jag fått 
fylligare svar. Dessutom hade jag då kunnat förklara om det var något som någon av lärarna 
undrade eller var osäkra på. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
En av de lärare som jag intervjuade tyckte att jag använde svåra termer och det är flera som 
sagt att de inte vet om de förstått frågorna rätt. Jag tror inte att man använder samma språk ute 
på skolorna som man gör på lärarutbildningen. Kanske är detta en del av att lärarna saknar ett 
gemensamt yrkesspråk. Ett språk som hjälper pedagogerna på skolorna att tala om 
undervisningen. Tyvärr tror jag att det är så att lärarna inte talar så mycket med varandra kring 
själva undervisningen. Mycket av tiden som lärarna sitter tillsammans på möten går åt till att 
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lösa problem på skolan, alltifrån hur man ska täcka upp för varandra när någon är borta till 
hur man ska lösa sociala problem. De sistnämnda är problem som tar väldigt mycket tid och 
framförallt kraft från lärarna. Den läraren vars schema som jag presenterade i resultatdelen 
berättade att denne har elev och föräldrasamtal med en elev som inte sköter sig varannan 
vecka. Sådant tar mycket tid. Men jag tycker att det är viktigt att man prioriterar det sociala 
arbetet, för trivs inte eleverna och mår bra i klassen kommer de ha svårt att tillägna sig några 
kunskaper.  
 
Skolorna har idag ingen bra ekonomi och det är synd att det är våra barn, vår framtid som 
drabbas hårt. Även lärarna drabbas på det sätt att många blir utslitna och de känner sig 
otillräckliga, vilket är förståligt när de inte ens kan arbeta på det sätt som de önskar. Det måste 
vara frustrerande att inte ha tid att planera och genomföra de lektioner som man skulle vilja. 
Det känns som att man alltid återkommer till det här problemet med att tiden inte räcker till 
och det är för många elever per lärare. Det har framkommit tydligt i detta arbete och det har 
jag även upplevt själv under mina tidigare arbetserfarenheter inom skolan. Men den dåliga 
ekonomin är även ett hinder för vidareutbildning för de lärare som känner att de skulle behöva 
det. Det var i alla fall en av lärarna som svarade på enkäten som ansåg att denne behövde flera 
idéer och vidareutbildning för att kunna arbeta på det sätt denne skulle vilja.  
 
Det är klart att lärarna inte pratar om hur de ska undervisa och vad de vill ha ut av 
undervisningen när de inte ens känner att de hinner genomföra den undervisning som de 
önskar. Precis detta tar en av de lärarna som jag intervjuade upp. De har setat och diskuterat 
de nya målen för år 3 och hur eleverna ska nå dessa, men denne säger också att de inte hinner 
genomföra det som de diskuterat. Om lärarna känner så här år det förståligt att de inte 
prioriterar att diskutera undervisningen tillsammans med andra lärare och därmed är med och 
utvecklar ett yrkesspråk för lärarkåren. Samtidigt kanske det är så att man inte talar om 
undervisningen för att man saknar ett språk att tala gemensamt om den. 
 
När jag tittar på enkätsvaren känns det inte som att alla lärarna har en tydlig bild av vad de 
önskar att eleverna ska lära sig och hur de ska lära sig det. Det kan bero på att alla lärare inte 
brinner för alla ämnen och de har heller inte utbildning inom alla ämnen. När eleverna går på 
lågstadiet så har de en och samma lärare i alla ämnen, vilket gör att läraren behöver vara 
påläst inom alla ämnen. Har man inte en tydlig bild framför sig över vad man vill att eleverna 
ska kunna i matematik och hur de ska lära sig det, så fastnar man gärna i matematikbokens 
lärarhandledning som en av de lärarna jag intervjuade uttryckte det. Jag tror även att det är så 
att känner man att tiden inta räcker till för att planera alla lektioner inom alla ämnen, så är det 
lätt att följa matematikboken i stor utsträckning. Då är det färdigplanerat och så kan man 
koncentrera sig på andra ämnen och med jämna mellanrum lägger man in lite praktisk matte. 
Jag tror dessvärre att detta arbetssätt är ganska vanligt ute på skolorna. Därmed inte sagt att 
det är lärarnas fel att det är så. Jag tror och hoppas nämligen att alla lärare gör det bästa de kan 
med de resurser som de har. 
 
Slutligen vill jag kommentera att matematiken inte alltid det som prioriteras högst. Det 
framkommer tydligt när en av de lärare som jag intervjuade svarade att de diskuterat de nya 
målen för år 3, men det var mest inom svenskan inte så mycket inom matematiken. Det säger 
ganska mycket om hur man prioriterar ämnena, ganska skrämmande men intressant tycker 
jag. Det väcker en hel del frågor. Hur kommer det sig att man inte prioriterar att diskutera 
målen för ett av skolans kärnämnen? Ska de göra det senare? Så här i efterhand önskar jag att 
jag gått in djupare i den här diskussionen under själva intervjun. Men och andra sidan kan 
man inte undersöka och få svar på alla frågor i ett och samma arbete. 
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6.3 Vidare forskning 
Under arbetets gång har flera nya funderingar väckts. Det jag framförallt fastat för är de svar 
som jag fick vid intervjuerna angående de nya målen för år 3. Den ena läraren har knappt 
diskuterat någonting kring matematiken och de skulle arbeta på som vanligt i princip, i väntan 
på nya direktiv. Den andra läraren svarade att de på skolan redan hade mål för vad eleverna 
ska kunna efter varje skolår. Skillnaden är att nu blir det mera prov och diagnoser, eftersom 
eleverna ska bedömas. Vad jag tycker vore intressant att undersöka är hur man har arbetat 
med de nya målen för år 3. Hur lärarna ser på de nya målen? Men även hur de nya målen 
påverkar verksamheten, lärarna och eleverna i praktiken. 
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Bilaga 1 
  
Intervjufrågor 
 
1. Hur ser du på enkäter med öppna frågor? 
 
2 Jag fick in få enkäter och många hade svarat kortfattat. Varför tror du det blev så? 
 
3. Har ni diskuterat nya målen för år 3? 
 
4. Hur har ni pratat om vad de ska kunna? 
 
5. Hur har ni pratat om hur de ska lära sig det? 
 
6. I min undersökning så har alla utom en person endast angett ramfaktorer som hinder för att 
jobba på det sätt man vill. Men en person ansåg att det även handlade om feghet och idétorka. 
Hur ser du på det? 
 
7. Hur många pedagoger är ni och hur stor är barngrupperna på matematiklektionerna? 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Ann-Sofie Henningson och jag läser på lärarprogrammet, tidigare 
år med inriktning mot matematiskt tänkande, på Mälardalens Högskola. Jag 
skriver nu mitt examensarbete med syftet att undersöka lärares syn på relation 
mellan arbetsformer, ämnesområden och elevers matematiska kompetenser inom 
matematikundervisningen, på grundskolans tidigare år. För att kunna besvara 
mina frågeställningar behöver jag er hjälp. Enkäten kommer att vara anonym, 
inga namn på personal, skola eller stad kommer att nämnas. Er medverkan i 
undersökningen är helt frivillig och ni har rätt att avbryta er medverkan. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar Ann-Sofie 
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1. Vilka arbetsformer använder du dig av inom matematikens olika ämnesområden? Exempel 
på ämnesområde är geometri och mätning.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. Vilka kompetenser vill du att eleverna utvecklar inom de olika ämnesområdena? Exempel 
på kompetenser är problemlösningsförmåga och räknefärdighet. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. Hur tror du att de arbetsformer du använder kan hjälpa eleverna att utveckla de önskade 
kompetenserna inom de olika ämnesområdena? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



 28

4. Skulle du vilja använda dig av andra arbetsformer inom matematikens olika 
ämnesområden? I sådana fall, vilka arbetsformer skulle du vilja använda dig av inom vilka 
ämnesområden och varför? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. Vad hindrar dig från att arbeta på det sätt som du anser vara idealiskt? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 
 

 



 29

Bilaga 3 
 
Veckoschema för en lärare som jobbar inom grundskolans tidigare år 
Det här är en översikt över vad en lärare hade planerat och hur veckan sedan såg ut med de 
ändringar som blev i schemat. 
 
Måndag, schemalagd arbetstid 7.45 - 16.00 
8.00 – 9.00 Möte i arbetslaget 
9.00 – 13.20 Har klassen 
Rast 
Planering: Förbereda utvecklingssamtal och förbereda praktiskt för att individualisera 
undervisningen 
16.00 – 17.00 Utvecklingssamtal 
Skulle ha slutat kl. 16.00 men slutade kl. 17.00 
 
Tisdag, schemalagd arbetstid 7.45 – 16.30 
8.20 – 13.20 Har klassen 
Rast  
Mentorsamtal 
15.00 – 16.30 Möte 
 
Onsdag, schemalagd arbetstid 7.45 – 15.00 
8.20 – 13.20 Har klassen 
Rast 
Planering: Skriva torsdagsplaneringen och göra arbetsschema till svenskan. 
Det blev ingen planeringstid alls för datanätet skulle fixas till studiedagen.  
Skulle ha slutat kl. 15.00 men slutade istället kl. 17.00 
 
Torsdag, schemalagd arbetstid 7.45 – 17.00 
8.20 – 13.20 Har klassen 
Rast 
Planering: Förbereda elev och föräldrasamtal med elev som inte sköter sig. 
16.00 – 17.00 Ha elev och föräldrasamtal 
 
Fredag, schemalagd arbetstid 7.45 – 13.20 
8.20 – 13.00 Har klassen 
Planera för nästa vecka 
Hinner aldrig göra det på 20 min, går aldrig hem kl. 13.20 

 


