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Sammanfattning

Enligt gjorda undersökningar så sjunker svenska elevers prestationer i relation till andra 
länder inom matematikämnet. Enligt gjorda undersökningar så verkar självförtroende och 
resultat på något sätt kopplade till varandra. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad eleverna och lärare anser vara de 
viktigaste förslagen på arbetssätt som kan användas för att öka deras självförtroende i 
matematikämnet samt vilka likheter och skillnader man kan se mellan elevers och lärare svar 
och mellan pojkar och flickors svar.

Genom en genomförd enkätundersökning visar resultaten att många av pojkarna, flickorna 
samt lärare kryssat för förslag 3: varierat arbetssätt, förslag 8: Du får tydligt veta vilka mål 
du jobbar mot/varför du jobbar med en viss sak, förslag 6: läraren använder en blandning av 
olika bedömningsmetoder och förslag 4: Gemensamma samtal och diskussioner 
Ingen lärare har valt förslag 9: Du får vara med och påverka mer som ett av de fem viktigaste. 
Förslag 5: Samarbete med andra skolämnen, har fått väldigt lite av de totala rösterna både av 
elever och av lärare. 

Slutsatsen är att eleverna och lärare vill se en förändring mot en mer varierad undervisning, 
tydliga mål och metoder, varierade bedömningsformer samt mer samtal och diskussioner för 
att eleverna ska bli mer engagerade, stimulerade och mer motiverade för matematikämnet och 
känna sig duktiga och eventuellt få ett ökat självförtroende som i sin tur kan öka 
måluppfyllelsen.

Nyckelord: självförtroende, arbetssätt, matematik
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Inledning

När jag vid mitten av höstterminen 2009 skulle skriva utvecklingssamtalsomdömen för min 

undervisningsgrupp i matematik i årskurs 8 så skrev jag som brukligt omdömen utifrån 

strävansmålen och uppnåendemålen.

 Av någon anledning glömde jag sätta ett kryss i rutorna som anger om eleverna når målen 

med marginal, om de når målen eller om de ej når målen.

Sedan publicerades omdömena på Schoolsoft, det system vi använder för bland annat 

frånvarorapportering, resultatrapportering, utvecklingssamtalsomdömen.

När jag sedan hade lektion så fick jag höra från eleverna att jag missat att kryssa i rutorna och 

att de därför inte hade den blekaste aning om hur de låg till betygsmässigt i ämnet.

Detta ledde till en diskussion som utmynnade i att jag frågade vissa elever enskilt om hur de 

själva trodde att de låg till, utifrån bland annat det jag skrivit i omdömet samt utifrån resultat 

från tester och prov. 

Det visade sig att dessa elever trots att de haft mycket goda resultat på diagnoser och tester, 

inte hade en aning om de når målen i matematikämnet eller inte.

En flicka i klassen som haft i stort sett alla rätt på alla tester och prov som gjorts hade ingen 

känsla för om hon når målen i ämnet eller inte.

Detta gav mig huvudbry som jag delade med mig av till mina kollegor och vi diskuterade vad 

det beror att eleverna har så dåligt självförtroende och varför just flickor som presterar bra 

inte tror på sig själva.

Samtidigt är jag deltagare i MIL-projektet, (mathematics, IT, and lesson-study) som 

administreras av Mediacenter i västerbotten samt IML (interaktiva media och lärande) och 

staten har skjutit till utvecklingspengar för att stimulera yrkesaktiva lärare att förändra 

undervisningen inom matematik för att om möjligt öka måluppfyllelsen.

Enligt de senaste mätningarna gjorda genom TIMSS 2007 (2008) så sjunker de svenska 

elevernas prestationer i matematik. Ett samband mellan självförtroende och prestationer 
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verkar synas i ovan gjorda studie (2008). Annan litteratur såsom skolverkets rapporter (2003) 

(2004a) (2004b) visar på ett samband mellan självförtroende och prestation.

I allt utvecklingsarbete är det enligt mig viktigt att alla inblandade är med på de förändringar 

som bör ske och därför anser jag att eleverna samt de lärare som undervisar dessa elever bör 

få komma till tals för att förankra de förändringar som görs. Man bör enligt mig utgå ifrån 

dessa åsikter för att kunna få till en varaktig förändring av den i dag stereotypa 

matematikundervisning som ofta används. 

Detta gav mig uppslag att undersöka detta mer ingående.  

Generellt tenderar undervisningen i Sverige enligt den litteraturgenomgång/bakgrund som 

gjorts att genomsyras av traditionell undervisning det vill säga genomgång av ett moment 

samt fri räkning på egen hand till att eleverna tappar engagemanget och motivationen i 

matematikämnet på grund av detta. Jag kommer att i detta examensarbete att fokusera på vad 

elever och lärare anser som relevant att jobba med för arbetssätt inom 

matematikundervisningen för att kunna stärka och höja elevernas självförtroende och 

därigenom eventuellt måluppfyllelsen i matematikämnet som enligt de senaste 

undersökningarna bara blir mindre och mindre.

Arbetets syfte 

Syftet är att utifrån studerad litteratur ge inblick i och få fördjupad kunskap om vilka förslag 

på arbetssätt som kan användas inom matematikundervisningen samt undersöka vilka 

arbetssätt som elever och lärare på en grundskola anser vara de viktigaste för att öka elevernas 

självförtroende inom matematikämnet.

Frågeställningar:

1. Vad anser eleverna vara de arbetssätt som kan användas inom undervisningen för att öka 

deras självförtroende i matematikämnet?

2. Vad anser lärarna vara de arbetssätt som kan användas inom undervisningen för att öka 

elevernas självförtroende i matematikämnet?
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3. Vilka likheter och skillnader kan man se mellan elevers och lärare svar?

4. Vilka likheter och skillnader kan man se mellan pojkar och flickors svar?

Forskningsgenomgång/Bakgrund:

Enligt TIMSS  2007 och TIMSS 2003 så sjunker svenska elevers prestationer i relation till 

andra länder inom matematikämnet och regeringen och skolverket vidtar åtgärder och 

tillsätter resurser för att utveckla lärarnas pedagogiska verktyg inom matematikämnet.

Enligt statistisk årsbok 2009 så uppnår 7 procent av eleverna i årskurs 9 ej målen för ett 

godkänt betyg i matematik.

Elever med godkänt i matematik upptar 53,5 procent. Elever med betyget VG 27,5 procent 

och MVG 11,9 procent. Jämfört med andra ämnen är andelen av betyget MVG lågt i 

matematik.

Enligt både TIMSS 2007 och TIMSS 2003 så verkar självförtroende och resultat vara 

beroende av eller på något sätt kopplade till varandra. Elever som presterat bra på TIMSS - 

testen har även svarat positivt på enkäten om inställningen till ämnet.

I TIMMS-rapporten framkommer även att i båda åldersgrupperna, det vill säga årskurs 4 och i 

årskurs 8 finns det för Sveriges elever en positiv samvariation mellan att ha ett gott 

självförtroende att och prestera på det teoretiska TIMSS-provet. (2007)

Detta är ett mönster som man kan finna i flera andra av de undersökta länderna.

Detta betyder dock inte att länder där eleverna har ett högt genomsnittligt självförtroende att 

lära presterar bättre än länder med lägre genomsnittligt självförtroende. Taiwan och Japan, 

som har mycket goda resultat, har betydligt färre andelar elever med gott självförtroende än 

exempelvis Sverige (TIMSS2007).

Detta på grund av att man i till exempel Japan måste prestera väldigt bra i skolan för att få ett 

jobb och kunna försörja sig själv och sin familj. Pressen på enskilda elever är hård och detta 

göra att trots att de presterar mycket bra i skolan så räcker det kanske ändå inte till.
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Definition av självförtroende

I Norstedts svenska ordbok (2004) definieras självförtroende som: en stark tilltro till den 

egna förmågan.

Angränsande synonymer är självtillit, självkänsla, självsäkerhet.

Enligt bland annat Wahlström (1993) så visar sig självtillit genom att man accepterar sig själv 

som man är och kan ta kritik. Självkänsla ökas genom att man bli sedd som en egen och viktig 

person. 

Alla angränsande begrepp handlar om en inställning till sig själv och värdering av sina egna 

prestationer. 

I detta arbete väljer jag att använda mig av Norstedts definition av självförtroende det vill 

säga en stark tilltro till den egna förmågan. Detta yttrar sig bland annat i matematikämnet 

genom att eleverna vågar tro på sig själv i olika situationer. Till exempel att våga tala inför 

andra, våga testa nya vägar och utmaningar för att lösa uppgifter, ställa frågor när de inte 

förstår, våga hålla i redovisningar för andra ensam eller i grupp eller att våga samtala med 

varandra vid gruppuppgifter.

Självförtroende och matematik

Bunkholdt (2004) skriver att barn som tidigt uppmuntras till att vara självständiga utvecklar 

en god tilltro till den egna förmågan.

De utvecklar även positiva förväntningar på sig själva, samt utvecklar även en förmåga till att 

realistiskt bedöma orsaker till att de lyckas bra eller dåligt.

De utvecklar även förmåga att välja sådana typer av uppgifter som bekräftar deras 

prestationsförmåga, det vill säga de väljer uppgifter som de vet att de kan klara av. Detta höjer 

i sin tur deras tilltro till den egna förmågan.

Skolverket (2003) skriver författarna att de utifrån gjorda undersökningar erfarit att de 

tillfrågade lärarna framhåller att framgångar i matematik stärker självförtroendet. Ett tecken 

på detta är att elever som haft svårt med matematiken under skolåren kan klara av 

matematiken på komvux tyder på att de svårigheter de haft under tidigare skolår inte berott på 

svårigheter i att förstå matematik utan mer på arbetssätt.
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Maslows behovstrappa

Halse (1987) skriver om Maslows motivationsteori. Denna bygger på att människan drivs av 

vissa behov och motiveras att uppfylla dessa behov enligt en hierarkisk pyramid - modell. 

Längst ner återfinns fysiologiska behov, grundläggande behov såsom hunger och törst. Sedan 

kommer sociala behov såsom accepterande och status, samt kontakt med andra. Längre upp i 

pyramiden återfinns besvarande av frågor såsom vem är jag?, vad kan jag? samt hur fungerar 

jag tillsammans med andra? Längst upp återfinns behoven av självförverkligande, av att 

uttrycka sig, skapande, kunskap, estetisk upplevelse, problemlösning samt utforskning.  Först 

när grundläggande fysiska behov är tillfredställda kan andra mer sociala och självutvecklande 

behov tillfredställas. Under utvecklingen från barn till vuxen förskjuts vikten från de 

grundläggande behoven och motiven mot de övre fälten i behovspyramiden.

Enligt Maslows motivationsteori så är sammanhanget mellan motiv och behov att det är det 

aktuella behovet hos den enskilde individen som driver och motiverar denne till en bestämd 

handling.

I Skolverkets rapport (2003) framkommer ur granskningar av genomförda undersökningar att 

tilltron till den egna förmågan att lära, framstår som den viktigaste faktorn för lusten att lära. 

God självtillit tenderar att höja prestationer utöver vad man ”objektivt” kan och en dålig 

självtillit kan på motsvarande sätt sänka den. En måttligt förhöjd självtillit är bra för 

prestationer.

Elevens inställning till sig själv och till sina prestationer har alltså stor betydelse för hur hon 

griper sig an skolans uppgifter.

Elever med gott självförtroende och en positiv bild av sig själva söker också på olika vägar 

nya utmanande uppgifter att lösa på egen hand. Ämnets relevans och nytta är för dessa elever 

ovidkommande. 

Definition av traditionell matematikundervisning

I flera avhandlingar och undersökningar så visar det sig att en viss typ av undervisning ofta 

råder. Enligt skolverkets rapport (2004b) så visar undersökningar från 2000 att i många fall 

arbetar eleven 95 % av tiden självständigt med uppgifter i boken.  Läraren har inte tid för 

diskussioner av begrepp.  Istället använder sig eleven av imitation av exempel för att lösa 

olika tal i boken. De klarar av att lösa uppgifterna, men förstår inte vad de gör och varför.

8



Detta stöds av resultat från en undersökning av Borg (2006) bland gymnasieelever där det 

visade det sig att matematikundervisningen var mycket ensidig och det oftast bedrevs 

undervisning där läraren går igenom och eleverna därefter får räkna i sina läroböcker. 

Kling Sackeruds studier (2009) visar på att för eleverna i grundskolans senare år verkar det 

inte ha skett några större förändringar när det gäller arbetssätt och arbetsformer. Man har 

oftast tre till fyra matematikarbetspass i veckan och läromedlet med sina diagnoser och prov 

är det huvudsakliga arbetsmaterialet.

Min tolkning av ovanstående undersökningar tyder på att den traditionella 

undervisningsformen fortfarande är den rådande både från låg-, mellan-, och högstadiet, men 

även på gymnasiet och högskolan, självklart med undantag.

I min text har jag valt att använda mig av begreppet traditionell matematikundervisning vilket 

jag definierar som; genomgång av ett visst moment av läraren. Sedan enskild räkning för  

eleven av valda uppgifter. Inga eller enstaka fall av gruppuppgifter, laborationer, eller  

gemensamma diskussioner.

Matematiken – ett svårförändrat ämne

Även om lärarutbildningen implementerar andra typer av arbetssätt och bedömningsformer än 

de traditionella så visar resultaten från avhandlingen av Bjerneby Häll (2006) att 

lärarstudenter redan efter tre år som yrkesaktiva lärare har bytt åsikt om 

matematikundervisningens upplägg. 

Från att under praktiktiden varit väldigt kritiska till det traditionella upplägget med 

genomgång och enskild tyst räkning så har de yrkesaktiva lärarna redan efter tre år efter 

avslutade studier omformat sina åsikter från att innefatta åsikter om att 

matematikundervisningen ska innefatta matematikkunskaper för att klara vardagliga livet, 

kunna ta tillvara sina egna intressen, fortsatta studier, utbildning och yrke, allmänbildning och 

kunskap om matematikens utveckling och historia samt öka elevers självförtroende till att 

handla om att räkna uppgifter i kapitlen i boken som innefattar målen i kursplanerna för att 

förbereda sig för kommande kurser på gymnasiet samt förbereda sig för det nationella provet i 

matematik i årskurs 9.
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Den kultur inom lärande som finns baserad på det traditionella upplägget stöds av att de i 

studien intervjuade lärarstudenterna ansåg under sin praktiktid att det verkade som att 

eleverna också var nöjda med detta traditionella arbetssätt.

Även på universitetsnivå handlar mycket av tentamensuppgifter om imitation av exempel. 

Kreativa resonemang saknas ofta i uppgifterna. Bergkvist (2006) har intervjuat 

universitetslärare om varför de anser att uppgifter som att man lär sig något utantill och 

skriver ner på tentan eller att man lär sig en algoritm för att kunna lösa dessa typer av 

uppgifter ofta förekommer på tentor i matematik på universitet och högskola. Författaren 

skriver också att mycket tyder på att elever som har svårigheter i matematik även har svårt för 

detta arbetssätt där man använder sig av imitation av exempel och lite tid ges till kreativa 

resonemang. Man saknar förståelse för det man gör.

I undersökningen skyller lärarna på att imitativa uppgifter är lättare än kreativt resonerande 

och därför anser de att på grund av elevernas minskade förkunskaper från grundskola och 

gymnasium så klarar eleverna ej av att föra kreativa resonemang och därför ej lösa uppgifter 

av sådan art.

När det gäller vilka metoder som elever använder sig av så visar resultatet från Sumpters 

undersökningar (2009) att eleverna oftast använder sig av imitation av exempel och använder 

sig av memorerade algoritmer för att lösa problemlösningsuppgifter. När eleverna i 

undersökningen tillfrågades om varför de använde sig av dessa metoder så angav de att de 

kände sig trygga i algoritmerna, de trodde att det var det som förväntades av dem och hur 

motiverade de var. 

Nyström (2002) skriver att i skolan är fokus ofta inriktad på resultatet och i mindre 

utsträckning på vägen dit. Författaren anser det angeläget att läraren tidigt identifierar 

eleverna och kartlägger vilka vägar de använder för att lära sig samt vilka behov var och en 

har.

Skillnader mellan pojkar och flickor

När det gäller genomförda undersökningar vad gäller skillnader mellan pojkar och flickors 

syn på arbetssätt så visar undersökningen av Borg (2006) på en starkare önskan hos flickor än 

hos pojkar att oftare använda sig av andra arbetssätt såsom grupparbete och projektarbete. 
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Borg (2006) skriver även att om läraren ser till individens alldeles speciella behov och lyckas 

tillfredställa dessa kommer individen att nå sin fulla potential. På detta sätt får man en 

undervisning för alla oavsett pojke eller flicka.

Sumpter (2009) undersökte även lärares uppfattning av skillnader mellan pojkar och flickor 

och fann att lärare anser att flickor till större delen omfattas av osäkerhet, användandet av 

standardmetoder och imitativt resonemang och att pojkar använder olika strategier samt att 

gissa och chansa. När eleverna tillfrågades så ansåg de att detta stämde men inte in på dem 

själva. De använder inte metoder som de i generella sammanhang tillskriver det kön de själva 

tillhör. Detta tolkar Sumpter som att det inte finns så stora generella skillnader mellan könen 

utan en osäkerhet hos både pojkar och flickor.

I skolverkets rapport (2004b) så beskrivs situationen i klassrummet utifrån att pojkar 

dominerar, hörs och frågar mer, vilket kan ha negativ inverkan på flickors självtillit. Flickor 

inbjuds inte till eller tillåts inte att ta lika stor plats som pojkar och får mindre uppmärksamhet 

i alla lärarkontakter.

Där står även att flickor undervärderar sina egna prestationer och att de relaterar sin 

uppfattning om hur duktiga de är till sitt intresse för ämnena. Att få bra betyg i ett ämne är 

således inte tillräckligt för att flickor ska känna sig duktiga. 

Min tolkning av detta leder till att eleverna dels tror att imitation av exempel förväntas av 

dem. Dels känner de sig otrygga i sina egna kreativa resonemang baserat på att de inte har en 

tillit till sig egen förmåga, det vill säga dåligt självförtroende, dels känner de sig omotiverade 

eftersom syftet eller orsaken, kopplingen till konkret relevans, saknas. Skolverkets rapport nr 

221 (2003) menar man att undervisningsinnehållet i matematik måste upplevas som relevant 

och begripligt.

Melander (2009) skriver att “...a view of learning, interaction, and cognition as closely 

related, learning is argued as gradually changing understanding in situated activities..” 

Detta visar på att det är viktigt med socialt samspel för att kunna utveckla och utvidga sitt eget 

lärande i samspel med andra i olika typer av lärande situationer.
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Utifrån detta resonerar jag att den matematikundervisning som idag oftast bedrivs där eleven 

sitter enskilt och bara samtalar med sig själv om sina uppgifter är väldigt lite stimulerande för 

elevens utveckling av sin matematiska förståelse. 

Behovet av förändrade arbetssätt
Utifrån granskad litteratur tolkar jag det som att något bör göras för att förändra arbetssätten 

inom matematikämnet för passa fler elever och utgå utifrån varje elevs behov. Kling Sackerud 

(2009) menar att ansvaret för detta ligger hos lärarna och skolledningen. Arbetssätt och 

arbetsformer måste vara relaterade till kunskapsmålen Pedagogiskt användbara verktyg måste 

utvecklas av skolans pedagoger och ledare.

Metod

Jag valde att använda mig av en enkätundersökning vilket är en kvantitativ metod. Kvantitativ 

metod innebär att man inhämtar en större mängd information som kan analyseras för att 

förhoppningsvis dra vissa generella slutsatser. En kvantitativ undersökning skiljer sig från en 

kvalitativ undersökning eller en intervju genom att man vill kunna dra generella slutsatser 

som säger något om den grupp man valt att studera. Vid en kvalitativ undersökning kan man 

bara undersöka just detta specifika fall och kan inte dra generella slutsatser som rör en större 

grupp.

Eftersom jag vill titta på eventuella likheter/skillnader mellan bland annat elever och lärare 

samt mellan könen hos elever i sjunde, åttonde och nionde klass så passade en 

enkätundersökning bra. Detta på grund av att jag vill kunna säga något om gruppen som 

helhet samtidigt som jag bara vill kunna säga något om just den specifika gruppen och inte 

om någon generell grupp. 

Utifrån frågeställningarna så vill jag veta vad hela undersökningsgruppen tycker om vilka 

förslag på arbetssätt som är bra att använda inom matematikundervisningen samt om det finns 

skillnader mellan pojkar och flickor samt om det finns skillnader mellan elever och lärare. Då 

passar en enkätundersökning bra. Varken intervjuer med några enstaka eller observationer kan 

ge mig det underlag som krävs för att besvara frågeställningarna inom den tidsperiod som 

finns till förfogande. Intervjuer med alla informanter skulle vara ytterst tidskrävande och 

skulle ändå ge samma information som en enkät. Observationer kan enligt mig inte användas 

för att besvara de frågeställningar som ska besvaras i detta arbete. Av dessa anledningar är en 

enkät den metod som passar bäst för denna undersökning.
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Johansson och Svedner (2006) nämner att enkätundersökningar kan vara förrädiska då de från 

en början kan anses lätta att genomföra men det visar sig bli stora svårigheter i att koppla 

enkätfrågorna till de frågeställningar man försöker ta reda på, svårt att tillverka relevanta och 

givande frågor, svårigheter med att skicka ut och få in enkätsvar, samt svårigheter i att tolka 

och tyda ut något av de enkätsvar man får in.

Johansson och Svedner (2006) nämner även att för att få ett verkligt utbyte av enkäter bör ca 

200-300 stycken skickas ut. Detta för att man ska kunna få ett generaliserbart resultat. I 

studien som jag genomför så finns det endast 110 stycken elever att genomföra 

undersökningen på och mitt syfte ej är att generalisera resultaten utan endast undersöka 

situationen på en viss grundskola vid en viss tidpunkt. 

 I mitt fall så finns jag på plats vid genomförandet så det behövs inget utskickande av enkäter. 

Ej heller behöver de som svarar skicka in ifyllda enkäter till mig via brev, så den hanteringen 

minimeras vilket borde leda till ett minskat bortfall. Jag kan personligen ge instruktioner till 

både de elever som ska genomföra enkäten samt till de lärare som genomför den.

 Av dessa anledningar behöver enkätantalet inte vara så omfattande.

Bell (2000) menar att den tid man har till förfogande får avgränsa valet av metod. I detta fall 

blir det bara en metod. Detta ej i huvudsak på grund av tidsaspekten utan mest på grund av 

den anledningen att andra typer av metoder inte skulle tillföra något till just min studie. Jag 

skulle kunna använda mig av intervjuer också om mitt syfte var mer omfattande till att 

undersöka varför elever tycker på ett visst sätt. Detta skall jag dock ej undersöka i denna 

studie. Jag håller mig till en metod. Ett annat argument för detta är tidsaspekten då tiden för 

detta examensarbete begränsas av kursens längd.

Enligt Stensmo (2002) bör frågeformuläret inte vara för omfattande för att undvika internt 

bortfall det vill säga att deltagaren inte svarar på alla frågor. Frågorna måste väljas med 

omsorg och bara inrikta sig på det man vill undersöka. Frågorna bör vara formulerade på ett 

enkelt och klart och tydligt språk. Öppna frågor bör vara få och finnas i slutet av enkäten 

eftersom dessa kan vara svåra att koda och jämföra.

Jag gjorde en relativt kort och enkel enkät. Den enda demografiska fråga som ställdes var 

vilket kön besvararen av enkäten har. Jag undvek öppna frågor helt.
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I den enkät som jag utformade så fick eleverna nio stycken förslag på ändrad undervisning i 

matematik (se nedan samt enkäten - bilaga 1 och 2). Utifrån de studier som tidigare gjorts som 

visar på att en förändring av arbetssätt kan höja prestationerna hos eleverna och därigenom 

även självförtroendet och därigenom eventuellt få elever att prestera ännu bättre så utarbetade 

jag dessa 9 stycken förslag på förändringar där eleverna skulle ringa in de 5 förslag som de 

anser kunna stärka deras självförtroende inom matematikämnet och sedan rangordna dessa 

med siffrorna 1 till 5 där 1 är det som de tror på mest och 5 som minst viktigt som förslag av 

de 5 som de ringast in. Detta för att kunna se om det fanns några förslag som utmärker sig 

som viktigare än andra det vill säga om många elever och lärare väljer dessa, samt om elever 

och lärare har samma eller avvikande åsikter om hur undervisningen bör se ut. Rangordningen 

gjordes för att kunna se om det finns likheter eller om det skiljer sig mellan hur viktiga olika 

förslag är dels för pojkar och flickor och dels om det samstämmer eller skiljer sig mellan 

elever och lärare.

Den definition av självförtroende som presenteras i forskningsgenomgången presenteras 

aldrig för eleverna eller lärarna i följebrevet till enkäterna eller som muntliga instruktioner 

utan den definition som används i enkäten är ju i själva verket elevernas och lärarnas egna 

definitioner av begreppet självförtroende.

Förslag på ändrade arbetssätt

Förslagen på  arbetssätt är framtagna till denna undersökning utifrån Skolverkets rapport nr 

221- Lusten att lära – med fokus på matematik (2003) vilket är en nationell 

kvalitetsgranskning som genomförts 2001–2002 med fokus på matematik i förskola, 

förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning hos 40 kommuner och ett 

utbildningsförbund samt 16 fristående skolhuvudmän. 

I denna rapport finns på sidan 55-59 sexton stycken förslag på åtgärder inom skolan varav 10 

stycken konkret berör arbetssätt inom matematik. Dessa 10 förslag omarbetades till slutligen 9 

stycken förslag och skrevs om med ett sådant språk så att de skulle kunna förstås av eleverna 

och lärarna.

Dessa förslag är alltså inte en uttömmande lista på olika arbetssätt inom matematik utan är en 

omarbetning av de förslag som skolverket föreslår utifrån sin kvalitetsgranskning från 2003.

Dessa nedanstående 9 förslag på arbetssätt har jag använt mig av i min enkätundersökning.
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 Dessa presenteras nedan med en koppling till vad som står i Lpo94 samt valda bitar av 

skolverkets rapport nr 221 (2003)

• Mer individuellt anpassad undervisning

Utifrån vad eleven kan sedan tidigare, vad eleven redan förstår, vad eleven har för intressen 

samt vad eleven tänker läsa vidare på gymnasiet. Detta gäller både lektionernas innehåll, 

vilket arbetssätt, vilka läromedel och vilket annat material som används.

I Lpo94 står att ”..Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära samt 

utvecklar tillit till sin egen förmåga…”

 Ur skolverkets rapport nr 221 (2003)”..att man kan och förstår, att man lyckas och att man 

lär sig är det första elever, oavsett ålder, svarar på frågan om vad som påverkar lusten att  

lära positivt. ”

• Större utrymme för elevens egen fantasi, kreativitet samt nyfikenhet. 

Eleven får utmanande uppgifter kopplade till verkligheten genom inslag av praktiska 

användningar av matematik 

Mer än bara text som tilltalar fler av elevens sinnen som skapar olika möjligheter för eleven 

att lära sig, förstå och uppleva matematik utifrån sina egna behov.

Ur Lpo94 ”..Mål att sträva mot att eleven utvecklar nyfikenhet och lust att lära…”

• Varierat arbetssätt

 Genom att jobba mindre i boken och istället jobba mer med inslag av laborativa metoder där 

eleven får jobba både enskilt och i olika grupper

Ur Lpo94 ”.Läraren skall svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,

sträva mot att eleverna lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och

tillsammans med andra,

Ur skolverkets rapport nr 221 (2003) ”..Variation, flexibilitet och att undvika det monotona i  

undervisningen är viktigt
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för lusten att lära…..det gäller såväl innehåll, relevanta arbetsformer,

arbetssätt och läromedel.”

• Gemensamma samtal och diskussioner

Som utvecklar elevens förståelse av begrepp, matematiska tänkande och olika val av strategier 

för att lösa matematiska problem.

Eleven får tillfälle att reflektera och samtala kring olika sätt att tänka kring och lösa 

matematiska problem, i syfte att stärka självtillit, självvärdering och elevens känsla av att 

förstå och kunna matematik 

Ur Lpo94; ”..sträva mot att eleverna känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa 

respekt

i samspel med andra, lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper 

som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över 

erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden,..”

Ur skolverkets rapport nr 221” (2003)  ”..gemensamma samtal i matematik som utgår från 

elevernas tankar, där de är aktiva och där olika lösningsstrategier

diskuteras och värderas, har eleverna  beskrivit  som något mycket positivt.

• Samarbete med andra skolämnen

Där matematik knyts samman med andra ämnesområden. En tydlig användning av 

matematikkunskaper i andra sammanhang än den ”rent” matematiska för att eleven ska få en 

större förståelse för hur matematiken kan användas.

Ur Lpo94; ”..skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar 

grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet,

Ur skolverkets rapport nr 221 (2003)

”Matematik behöver ha någonting med livet utanför skolan att göra. Då

skulle det definitivt vara lättare att förstå hur man kan använda den..”
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• Läraren använder en blandning av olika bedömningsmetoder

För att bedöma elevens olika kunskaper och styrkor inom matematikämnet, 

istället för bara skriftliga prov som poängsätts.

Ur Lpo94; ”..Läraren skall vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om 

elevens

kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig

bedömning av dessa kunskaper.”

Ur skolverkets rapport nr 221 (2003) ”..Provens roll som motivationshöjande eller  

avskräckande faktor blir tydligare ju högre upp i skolåren man kommer. Proven upplevs som 

avgörande samtidigt som många elever inte tycks vara klara över betygskriterierna och heller 

inte över provens roll för betygssättningen.”

• Eleven får den återkoppling som han/hon behöver från läraren

För att utveckla sitt lärande och sin förståelse inom matematik.

Ur Lpo94; ”..Läraren skall utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs  

kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven..”

Ur skolverkets rapport nr 221 (2003)  ”Elevers självtillit och lust att lära skulle otvivelaktigt  

stärkas om också något av all den kunskap de producerar kom till användning på ett  

konstruktivt sätt. Det gäller också för de utvärderingsformer som används och den 

återkoppling som ges.”

• Eleven får tydligt veta vilka mål man jobbar mot/varför man jobbar med en viss 

sak

För att eleven ska kunna veta hur han/hon kan utvecklas ytterligare och för att eleven ska 

kunna lita på sin egen förmåga att lära och söka nya kunskaper.

Ur Lpo94 ”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina 

studier och utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 

bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.”
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Ur skolverkets rapport nr 221 (2003)

”Förstår man målen och syftet med sitt lärande torde det vara lättare att försonas med de 

hinder som dyker upp. Att som elev gradvis få större förståelse för mål och medel och känna 

att man har grepp om sin kunskapsutveckling är en viktig förutsättning för ökad tillit till sin 

förmåga att lära och söka ny kunskap.”

• Eleven får vara med och påverka mer

Hur sina studier i matematik ska se ut.

Ur Lpo94; ”Läraren skall se till att alla elever oavsett”..…”får ett reellt inflytande på 

arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar 

med

stigande ålder och mognad”...”verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande 

över

och utrymme i undervisningen”…”tillsammans med eleverna planera och utvärdera 

undervisningen”

Ur skolverkets rapport nr 221 (2003)

”..Många elevers uppfattning är att det blir roligare i alla ämnen om de får

möjlighet att påverka sina studier, både innehåll och redovisningsformer..”

Urval, avgränsningar, bortfall

Urval görs inte i denna totalundersökning. I detta fall gäller det eleverna i årskurs 7 till 9 på en 

grundskola. Eftersom det är en grundskola och eleverna har skolplikt och kommer från många 

liknande hemförhållanden och till stor del samma sociala och ekonomiska skiktningar i 

samhället borde resultaten inte vara generaliserbara. Ofta vill man använda enkäter för att 

generalisera men jag använder mig utav en enkät för att tydligt kunna se situationen i detta 

fall. 

Bortfall kan enligt Stensmo (2002) elimineras genom att göra enkäten kort och lättbesvarad. 

Själv genomförde jag enkäten under lektionstid men gick såklart innan igenom informationen 

som gällde för deltagande i undersökningen. Endast sjukfrånvaro och annan giltig eller ogiltig 
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frånvaro blev därför det enda bortfallet och kan genomföras med dessa personer vid annan 

tidpunkt. Att locka med en belöning exempelvis en godis eller liknande, till exempel att lotta 

ut lotter till de som deltagit i undersökningen är enligt Stensmo (2002) även ett bra sätt att 

eliminera bortfall. Detta genomfördes dock ej på grund av skolans hälsoarbete och 

hälsoprofil. På grund av rättviseskäl mot elever som inte var närvarande lottades ej heller 

någon annan form av belöning ut. 

I undersökningen deltog 110 elever och 6 lärare. Frånvaro i form av sjukdom eller annan 

frånvaro såsom ledigheter eller skolk gjorde att jag fick in 78 enkäter från elever.

12 av dessa var på ett eller annat sätt inte korrekt ifyllda. Några elever rangordnade alla 

förslag, någon valde alla som 1:a, någon satte kryss i alla rutor, någon rangordnade med 2,5, 

osv. Dessa gick inte att använda i resultaten och uteslöts därför vilket gjorde att det fanns 

användbara resultat från 36 pojkar, 30 flickor och 5 lärare varav alla lärare var kvinnor.

Beskrivning av genomförandet

Ett utkast till enkäten togs fram och skickades till min handledare på universitetet. Min sambo 

fick även titta igenom frågorna och komma med feedback. Efter även feedback från 

universitetet så utarbetades ytterligare ett utkast till enkät. Jag tänkte först kontrollera en 

pilotenkät på en klass som går i årskurs 6 men efter att ha visat enkäten för de lärare som dels 

undervisar i svenska på högstadiet och även undervisar i svenska i årskurs 6 så ansåg de att 

enkäten skulle vara för svår att komma med feedback på från elever så unga som de som går i 

årskurs 6. Dessa lärare med många års erfarenhet av att analysera och bedöma elevtexter 

ansåg det för svårt för eleverna i årskurs 6 att utifrån nedanstående frågor komma med förslag 

på förändringar som skulle ha gett något konkret att förändra på grund av deras 

språkförståelse. Därför fick mina kollegor som undervisar i ämnet svenska på högstadiet gå 

igenom pilotenkäten och tänka sig in i hur de elever som ska få göra enkäten skulle uppfatta 

den och svara på frågorna tagna ur Bell (2000) 

Frågor om pilotenkät ur Bell, Judith, ”introduktion till forskningsmetodik” (3:e upplagan 

studentlitteratur)

1. hur lång tid tog det att besvara enkäten? 

2. är instruktionerna klara och lätta att förstå? 

3. finns det några frågor som var svåra att tolka eller som var mångtydiga? I så fall, vilka 

frågor gäller det och vilken är anledningen?

4. finns det någon fråga som du inte vill svara på?
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5. fattas det enligt din uppfattning någon viktig fråga?

6. hur upplever du enkätens layout? Vad tycker du om framsidan?

7. övriga kommentar och synpunkter

Efter att mina arbetskollegor som undervisar i ämnet svenska kommit med feedback på 

pilotenkäten fick sedan min sambo samt min handledare komma med feedback. Efter detta 

utarbetades den slutgiltiga enkäten som kontrollerades av min sambo som fick fylla i enkäten 

och kommentera ifall det skulle fattas någonting eller vara några andra konstigheter. 

Jag genomförde enkäten på en matematiklektion då klasserna är indelade i olika grupper.

Jag informerade i grupperna vad som skulle ske och läste högt igenom enkätinstruktionerna. 

Sedan fick eleverna fylla i enkäterna som senare lämnades in till mig. Till min hjälp hade jag 

mina matematiklärarkollegor. Jag delade ut lärarenkäten till lärarna vid ett annat tillfälle och 

de fick några dagar på sig att lämna in den till mig. Efter några påminnelser så fick jag in alla.

Etiska överväganden

I sin bok så nämner både Stensmo (2002) när det gäller forskningsetik att man bör informera 

varje uppgiftslämnare om vad uppgiften gäller och vilka villkor som gäller för deltagande i 

denna undersökning. De skall upplysas om att deltagande är frivilligt och de kan avbryta när 

de vill.

I följebrevet som följde med enkäten så informerades deltagarna om att uppgiften var helt 

frivillig och att de kunde avbryta när de ville. Detta nämnde jag även när jag gav dem de 

muntliga instruktionerna innan de fyllde i enkäten. Jag poängterade hur viktigt det är att så 

många som möjligt fyllde i enkäten för att jag skulle kunna få så mycket data att utgå ifrån så 

att jag om möjligt kunde dra några generella slutsatser eller se några samband.

Stensmo (2002) skriver även att samtycke behövs av alla deltagande. Om de deltagande är 

under 16 år skall föräldrar eller vårdnadshavare/målsmans samtycke inhämtas.

Eftersom vissa av eleverna inte hunnit fylla 16 år innan de gör enkäten så informerade jag 

föräldrar via Schoolsoft som är det administrativa system som vi använder på skolan för att 

sköta frånvarorapportering, utvecklingssamtalsomdömen och annan information från och till 

elever, lärare och målsmän. Enkäten samt följebrev lades ut på Schoolsoft samt rektor 

informerades om syfte, frågeställningar samt fick titta på enkäten och följebrevet.
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 Enkäten innehöll inte heller några frågor av känslig natur såsom sociala eller ekonomiska 

frågor. Eftersom jag inte tog upp några sådana frågor i min enkät ansåg jag det inte 

nödvändigt att inhämta samtycke från målsmän utan bara informera dessa enligt det som 

beskrivits ovan.

Enligt Stensmo (2002) bör ej heller något beroendeförhållande mellan personerna och 

forskaren förekomma. Personerna kan när de vill avbryta studien utan att få påtryckningar 

från forskaren.

 Detta blev svårt eftersom jag jobbar som lärare i de klasser där undersökningen genomfördes. 

Men det gick att komma undan detta genom att låta någon annan av lärarna genomföra 

enkäten, efter att jag noggrant informerat vad som gäller både vad gäller bakgrund till och 

vilka villkor som gällde för denna undersökning. Det var viktigt att jag gick igenom 

enkätinstruktionerna själv för att kunna poängtera hur viktigt det var att så många som möjligt 

besvarade enkäten på ett bra sätt. Förutom detta så innehöll undersökningen inga direkt 

känsliga frågor och uppgifter.

Enligt den forskningsetik som nämns av Stensmo (2002) så bör alla uppgifter som lämnas av 

deltagarna vara konfidentiella och kommer att behandlas därefter. Detta gäller särskilt etisk 

känsliga uppgifter.

Detta informerades eleverna om både muntligt genom att jag tog upp detta inför 

enkätgenomförandet samt skriftligt genom att det stod på det följebrev som följde med 

enkäten. Detta meddelades även rektor samt föräldrar via Schoolsoft.

Datainsamling, analysmetoder 

För att titta bland annat om det finns några likheter/skillnader mellan elevers svar och lärares 

svar samt om det finns skillnader mellan könen hos eleverna som jag tänkte göra i denna 

undersökning så sammanställdes informationen från enkäten för hand.

Först analyserades om vilka förslag som fått mest val totalt sett utan att man lägger någon vikt 

vid i vilken ordning de rangordnats. På så sätt är alla förslagen i detta fallet lika mycket värda.

För att få ett rättvisande jämförbart resultat mellan pojkar, flickor, totalt sett samt lärare så 

dividerades det antal som varje förslag fått med antalet pojkar, flickor, pojkar + flickor samt 

antalet lärare. På så sätt kunde dessa föras in i ett diagram och jämföras med varandra. I detta 

fall kan man tala om andelen procent pojkar, flickor, totalt sett samt lärare som valt ett visst 
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förslag genom att multiplicera med 100. Men jag väljer att ej göra detta och istället benämna 

dessa som poäng.

Sedan gavs de olika rangordnade alternativen ett värde. Att ha rangordnats som alternativ 1 

gav 5 poäng. Att ha rangordnats som 2:a gav 4 poäng, 3:a 3 poäng, 4:a 2 poäng, 5:a 1 poäng 

och att ej ha valts gav 0 poäng. Sedan summerades alla poäng och delades med antalet pojkar, 

flickor, totalt sett samt antalet lärare för att få jämförbara resultat. I detta fall kan man inte tala 

om andelen procent pojkar, flickor, totalt sett samt lärare som valt ett visst förslag utan jag har 

valt att kalla det för poäng för likhet och tydlighet i resultatet och analysen.

Sedan analyserades 1:a handsvalen samt 2:ahandsvalen enskilt var för sig. 

Genom att titta på vilka förslag som de flesta har ringat in som de fem viktigaste, kan jag ta 

reda på om det är några förslag som utmärker sig genom att många deltagare väljer dem. Jag 

kan även se om det är något förslag som inte får så många val.

 Jag kan även se att om valen fördelar sig jämt så kan jag tolka det som att den stora massan 

av elever anser generellt att alla de nio olika förslagen är ungefär lika viktiga.

När jag sedan analyserar varje rangordnat val för sig kan jag se om det finns likheter mellan 

valen hos pojkar, flickor och lärare.

Då kan jag se om de anser valen vara lika viktiga, det vill säga om de rangordnats lika, eller 

om de bara tillhör de fem viktigaste.

22



Resultatredovisning och analys

Diagram över det totalt sett valda förslag utan rangordning

Totalt sett utan rangordning

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Förslag

P
o

än
g

Pojkar

Flickor

Totalt P+F

Lärare

Förslag 1: Mer individuellt anpassad undervisning.
Förslag 2: Större utrymme för din egen fantasi, kreativitet samt nyfikenhet.
Förslag 3: Varierat arbetssätt.
Förslag 4: Gemensamma samtal och diskussioner
Förslag 5: Samarbete med andra skolämnen.
Förslag 6: Läraren använder en blandning av olika bedömningsmetoder.
Förslag 7: Du får den återkoppling som du behöver från läraren.
Förslag 8: Du får tydligt veta vilka mål du jobbar mot/varför du jobbar med en viss sak.
Förslag 9: Du får vara med och påverka mer.

Diagram över det totalt sett valda förslag med rangordning

Totalt sett med rangordning

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Förslag

P
o

än
g

Pojkar

Flickor

totalt P+F

Lärare
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Diagram över förstahandsval

1:ahandsval

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Förslag

P
o

än
g

Pojkar

Flickor

totalt P+F

Lärare

Förslag 1: Mer individuellt anpassad undervisning.
Förslag 2: Större utrymme för din egen fantasi, kreativitet samt nyfikenhet.
Förslag 3: Varierat arbetssätt.
Förslag 4: Gemensamma samtal och diskussioner
Förslag 5: Samarbete med andra skolämnen.
Förslag 6: Läraren använder en blandning av olika bedömningsmetoder.
Förslag 7: Du får den återkoppling som du behöver från läraren.
Förslag 8: Du får tydligt veta vilka mål du jobbar mot/varför du jobbar med en viss sak.
Förslag 9: Du får vara med och påverka mer.

Diagram över andrahandsval

2:ahandsval

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Förslag

P
o

än
g

Pojkar

Flickor

totalt P+F

Lärare

Förslag 1: Mer individuellt anpassad undervisning.
Förslag 2: Större utrymme för din egen fantasi, kreativitet samt nyfikenhet.
Förslag 3: Varierat arbetssätt.
Förslag 4: Gemensamma samtal och diskussioner
Förslag 5: Samarbete med andra skolämnen.
Förslag 6: Läraren använder en blandning av olika bedömningsmetoder.
Förslag 7: Du får den återkoppling som du behöver från läraren.
Förslag 8: Du får tydligt veta vilka mål du jobbar mot/varför du jobbar med en viss sak.
Förslag 9: Du får vara med och påverka mer.
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Resultat

Eleverna
Som svar på frågeställningen vad eleverna anser vara de arbetssätt som kan användas inom 

undervisningen för att öka deras självförtroende i matematikämnet så ser man om man tittar 

på resultaten totalt sett både utan och med inbördes rangordning att det ser ut som att de flesta 

förslagen får relativt jämt fördelade röster. 

Hos eleverna har alla olika förslag förutom förslag 5 fått relativt jämnt antal röster av det 

totala antalet elever.

Men eleverna, både pojkar och flickor har utifrån diagrammen över totalt sett med och utan 

inbördes rangordning samt över förstahandsvalen till största delen valt förslag 3: Varierat  

arbetssätt, sedan förslag 6: Läraren använder en blandning av olika bedömningsmetoder.

Lärarna
Som svar på frågeställningen vad lärarna anser vara de arbetssätt som kan användas inom 

undervisningen för att öka elevernas självförtroende i matematikämnet så ser man om man 

tittar på resultaten att hos lärarna har alla olika förslag förutom förslag 5 och 9 valts av det 

totala antalet lärare.

Om man tittar på hur lärarna har kryssat vilka förslag de ansett som de viktigaste med 

inbördes rangordning att alla kryssat för förslag 3: Varierat arbetssätt.

Sedan förslag 4: Gemensamma samtal och diskussioner och förslag 8: Du får tydligt veta 

vilka mål du jobbar mot/varför du jobbar med en viss sak.

Likheter/skillnader elever och lärare

Som svar på frågeställningen vilka likheter och skillnader man kan se mellan elevers och 

lärare svar så ser man ur resultaten att totalt sett utan rangordning men även med rangordning 

att likheter och skillnader finns mellan elevers och lärares svar.

Likheter finns i att elever och lärare verkar vara överens om att förslag 3: Varierat arbetssätt 

är viktigt. 

Likheter finns i att både elever och lärare till väldigt liten del valt förslag 5: Samarbete med 

andra skolämnen. Ingen vare sig elever eller lärare har valt förslag 5 som förstahandsval, ett 

fåtal av eleverna och ingen av lärarna har valt förslag 5 som andrahandsval.
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Skillnader finns i att ingen lärare valt förslag 9: Du får vara med och påverka mer som något 

val vare sig med eller utan rangordning.

Likheter/skillnader pojkar och flickor

Som svar på frågeställningen vilka likheter och skillnader man kan se mellan pojkars och 

flickors svar så ser man ur resultaten att totalt sett utan rangordning men även med 

rangordning att skillnader finns mellan pojkar och flickor i och med att pojkar till stor del valt 

förslag 3: Varierat arbetssätt.

Medan flickor till stor del valt förslag 6: Läraren använder en blandning av olika 

bedömningsmetoder och förslag 2: Större utrymme för din egen fantasi, kreativitet samt 

nyfikenhet

Detta gäller även förstahandsval där det även där skiljer sig mellan pojkar och flickor, 

pojkarna har till stor del valt alternativ 3: Varierat arbetssätt medan flickorna till stor del valt 

förslag 2: Större utrymme för din egen fantasi, kreativitet samt nyfikenhet.

Likheter finns i att både pojkar och flickor till väldigt liten del valt förslag 5: Samarbete med 

andra skolämnen. Ingen vare sig pojkar eller flickor har valt förslag 5 som förstahandsval, ett 

fåtal av både pojkar och flickor har även valt förslag 5: som andrahandsval.

Diskussion

Summering av resultat

Övergripande ser det ut som att de flesta förslagen får relativt jämt fördelade röster. 

Hos eleverna har alla olika förslag förutom förslag 5 fått röster från det totala antalet elever.

Hos lärarna har alla olika förslag förutom förslag 5 och 9 fått röster.

Detta kan man tolka som att elever och lärare anser att de flesta arbetssätten ses som viktiga 

att jobba med förutom förslag 5 som fått få val totalt sett.

Jag har därför valt att belysa de fyra förslag som fått mest val svar det vill säga förslag 3, 6, 8 

och 4 samt det förslag som fått minst val det vill säga förslag 5. 
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Förslag 3: Varierat arbetssätt

Sammantaget

Totalt sett om man tittar på pojkars och flickors resultat sammantaget så ser man att många av 

eleverna, både pojkar och flickor har valt alternativ 3: varierat arbetssätt som ett av de fem 

viktigaste. 

Hos lärarna har totalt sett även alternativ 3 fått flest röster som de fem viktigaste 

Även här verkar det överensstämma mellan elever och lärare.

Om man tittar på pojkar och flickor och lärare var för sig så har totalt sett många av pojkarna 

kryssat för förslag 3: varierat arbetssätt 

Hos flickorna hade även ett flertal av dem kryssat i förslag 3.

Alla lärare har kryssat för förslag 3: Varierat arbetssätt.

Flest pojkar har valt förslag 3: Varierat arbetssätt som förstahandsalternativ

Slutsatser

Detta kan tyda på ett positivt samband mellan dessa. Lärare och elever är till synes 

samstämmiga om att det är viktigt med ett varierat arbetssätt där lärare tillsammans med 

eleverna arbetar mindre i boken och istället jobbar mer med inslag av laborativa metoder där 

eleverna får jobba både enskilt och i olika grupper. 

Detta överensstämmer med som omnämns i skolverkets rapport nr 221 (2003) ”..där 

författarna betonar vikten av variation, flexibilitet och att undvika det monotona i 

undervisningen är viktigt för lusten att lära.

De nämner att detta är viktigt i förhållande till såväl innehåll, arbetsformer,

arbetssätt och läromedel.

Eftersom det har visat sig i tidigare forskning av bland annat Kling Sackerud (2009) och 

skolverkets rapport (2004b) att det inte har skett någon större förändring av arbetssätt inom 

matematiken.

Och  att  i många fall arbetar  eleven en stor del av tiden självständigt med uppgifter i boken 

så tyder mina resultat på att ett varierat arbetssätt är viktigt. Detta överensstämmer även med 

intentionerna i Lpo 94 där det står att läraren skall svara för att eleverna får pröva olika 
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arbetssätt och arbetsformer samt  sträva mot att eleverna lär sig att utforska, lära och arbeta 

både självständigt och tillsammans med andra.

Förslag 6: läraren använder en blandning av olika bedömningsmetoder

Även när det gäller förslag 6: läraren använder en blandning av olika bedömningsmetoder så 

tenderar elever och lärare att ha liknande åsikter. Lärare och elever är till synes samstämmiga 

om att detta är viktigt.

Flest flickor har även valt förslag 6: Läraren använder en blandning av olika 

bedömningsmetoder som andrahandsalternativ

Slutsatser

Detta överensstämmer med resultat från Kling Sackeruds studier (2009) som visar på att 

läromedlet med sina diagnoser och prov ofta är det huvudsakliga arbetsmaterialet.

I traditionell undervisning används även oftast proven som grund till betygsättning.

I skolverkets rapport nr 221 (2003) skriver författarna att proven upplevs som avgörande 

samtidigt som många elever inte tycks vara klara över betygskriterierna och heller inte över 

provens roll för betygssättningen.

Nyström (2002) skriver att i skolan är fokus ofta inriktad på resultatet och i mindre 

utsträckning på vägen dit. Författaren anser det angeläget att läraren tidigt identifierar 

eleverna och kartlägger vilka vägar de använder för att lära sig samt vilka behov var och en 

har. Detta för att kunna göra en formativ bedömning av lärandeprocessen.

Detta överensstämmer med intentionerna i  Lpo94 där det står att läsa att läraren skall vid 

betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till 

kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.

Reflektioner 

Mina egna tankar om detta är att jag anser att matematikämnet generellt anses som enkelt 

mätbart vad gäller betyg och bedömning. Man behöver ett visst antal rätt på provet för att vara 

godkänd. En annan summa för VG och så vidare. Vissa läroböcker använder sig av denna typ 

av betygsättning vilket är en stor motsättning mot vad som står i kursplanerna och 

betygskriterierna.

Som undervisande lärare finns det en trygghet i att använda denna typ av bedömning eftersom 

det i stora drag hos eleverna finns en åsikt om att det är så det ska vara. Eleverna är nöjda med 
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denna typ av bedömning. Att utifrån bedömningsmatriser inför gruppuppgifter i matematik 

bedöma elevernas kompetenser kan anses som otydligt av eleverna och kan hos en ovan lärare 

också kännas mycket svårt.

Förslag 8: Du får tydligt veta vilka mål du jobbar mot/varför du jobbar 

med en viss sak

Totalt sett har förslag 8: Du får tydligt veta vilka mål du jobbar mot/varför du jobbar med en 

viss sak, har även fått en stor mängd röster från pojkarna.

De flesta lärarnas förstahandsval hamnar även det på förslag 8: Du får tydligt veta vilka mål 

du jobbar mot/varför du jobbar med en viss sak.

Slutsatser

I skolverkets rapport nr 221 (2003) menar man att undervisningsinnehållet i matematik måste 

upplevas som relevant och begripligt och att

Om man förstår målen och syftet med sitt lärande är det lättare att ta sig förbi de hinder som 

uppkommer. Att som elev få större förståelse för mål och medel och känna att man har grepp 

om sin kunskapsutveckling är en viktig förutsättning för ökat självförtroende.

Detta överensstämmer med det som står att läsa i Lpo94 att skolan skall sträva efter att varje 

elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och utvecklar förmågan att själv bedöma 

sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna 

och förutsättningarna.

Förslag 4: Gemensamma samtal och diskussioner 

Förslag 4: Gemensamma samtal och diskussioner har fått många kryss av flickorna.

De flesta lärarnas andrahandsval hamnar på förslag 4: Gemensamma samtal och diskussioner 

och 7:Du får den återkoppling som du behöver från läraren. 

Flickorna anser till stor del att gemensamma samtal och diskussioner som utvecklar elevens 

förståelse av begrepp, matematiska tänkande och olika val av strategier för att lösa 

matematiska problem är viktiga i matematikundervisningen.
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Eleven får tillfälle att reflektera och samtala kring olika sätt att tänka kring och lösa 

matematiska problem, i syfte att stärka självtillit, självvärdering och elevens känsla av att 

förstå och kunna matematik 

Slutsatser

När det gäller genomförda undersökningar vad gäller skillnader mellan pojkar och flickors 

syn på arbetssätt så visar undersökningen av Borg (2006) på en starkare önskan hos flickor än 

hos pojkar att oftare använda sig av andra arbetssätt såsom grupparbete och projektarbete. 

Detta kan ha att göra med att flickorna i större utsträckning för mindre tid till kontakter med 

lärarna som står skrivet i bland annat skolverkets rapport (2004b) Där står även att flickor 

undervärderar sina egna prestationer och att de relaterar sin uppfattning om hur duktiga de är 

till sitt intresse för ämnena. Att få bra betyg i ett ämne är således inte tillräckligt för att flickor 

ska känna sig duktiga. 

Flickor tar generellt mindre plats och får därför mindre lärarkontakter. Genom mer styrda 

samtal och diskussioner kan de få mer talutrymme och därigenom dels få visa vad de kan, dels 

utveckla sitt lärande och får ökat intresse för ämnet och därigenom självförtroendet i ämnet.

I  skolverkets rapport nr 221 (2003)  talar författarna om resultat som visar att  gemensamma 

samtal i matematik som utgår från elevernas tankar, där de är aktiva och där olika 

lösningsstrategier diskuteras och värderas, har eleverna  beskrivit  som något mycket positivt.

Utifrån detta resonerar jag att den matematikundervisning som idag oftast bedrivs där eleven 

sitter enskilt och bara samtalar med sig själv om sina uppgifter är väldigt lite stimulerande för 

elevens utveckling av sin matematiska förståelse. 

Generellt är det viktigt med gemensamma samtal och diskussioner.

Detta överensstämmer med styrdokumenten. I Lpo94 står att skolan och läraren skall sträva 

efter att eleverna lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som 

redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter 

och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden.
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Förslag 5: Samarbete med andra skolämnen

Det som kan vara värt att nämna är att förslag 5: Samarbete med andra skolämnen, fått väldigt 

lite av de totala rösterna. Även hos lärarna har förslag 5 fått få antal kryss.

Ingen, vare sig elever eller lärare har valt förslag 5 som förstahandsval. Få har valt förslag 5 

även som andrahandsval.

Slutsatser

Detta skulle kunna tyda på att lärare och elever är överens om att samarbeten med andra 

ämnen där matematik knyts samman med andra ämnesområden inte förefaller så viktigt för 

vare sig elever eller lärare.

Detta tolkar jag som att eleverna inte behöver relevant koppling till verkligheten genom 

samarbeten med andra ämnen, huvudsaken är att de känner motivering till matematikämnet 

som sådant. Detta kan kopplas till det som står att läsa i skolverkets rapport nr 221” (2003) att 

elever med gott självförtroende och en positiv bild av sig själva söker nya utmanande 

uppgifter att lösa på egen hand. Ämnets relevans och nytta är för dessa elever ovidkommande.

Tredje- och fjärde- och femtehandsval elever och lärare

När det gäller tredje-, fjärde- och femtehandsval får förslagen relativt jämt fördelade röster 

hos både elever och lärare. 

Avslutande övergripande reflektioner

Enligt Maslows resonemang som berörts i bakgrunden resonerar jag att yngre elever kanske 

inte behöver ha såna klara och tydliga motiv för att tycka att det är roligt och intressant med 

matematik och att känna mening med vad de håller på med i matematikämnet. Ju äldre 

eleverna blir så förskjuts behov från de mer grundläggande behoven till att innefatta behov av 

mer sammanhang och ett klart och tydligt motiv till varför man ska hålla på med vissa saker. 

När denna klara och tydliga struktur över varför eleverna håller på med vissa saker inom 

matematiken inte finns så leder detta till att eleverna tappar intresset för matematiken och 

känner därför ingen meningsfull orsak till att prestera väl och engagera sig inom 

matematikämnet. Därigenom känner de inte att de har goda kunskaper i ämnet och detta kan 

leda till minskat självförtroende.
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Inom matematikundervisningen finns det enligt mig en inneboende tröghet som gör att trots 

intentioner hos lärarna kan anses vara svårt att förändra undervisningen. Förväntningarna hos 

elever, föräldrar och lärare gör det svårt att frångå det som kan räknas som traditionell 

undervisning, det vill säga genomgång av ett avsnitt, eleverna jobbar enskilt med valda 

uppgifter. Test av kunskaper sker oftast i form av skriftliga diagnoser, tester och prov.

När förändringar ska göras måste det ske med genom väl utarbetade åtgärder annars är det 

vanligt att man som undervisande lärare hamnar i en återgång till det upplägg som man alltid 

haft.

Min personliga åsikt är att eftersom det finns en tradition till att sitta och jobba enskilt i boken 

från lågstadiet och mellanstadiet, är det väldigt svårt att bryta trenden i högstadiet då eleverna 

redan indoktrinerats i vad som enligt dem är matematikundervisning. Detta gör det svårt att 

jobba igenom en förändring. Min åsikt är att man borde genomföra förändringar av 

matematikundervisningen så tidigt som möjligt för att arbeta in ett arbetssätt som fångar upp 

de elever som missgynnas av detta traditionella arbetssätt. I och med detta borde intresset för 

matematik kunna bibehållas under längre tid och därigenom skulle elevernas motivation, 

intresse för, och självförtroende för ämnet öka och därigenom eventuellt öka måluppfyllelsen.

Jag anser det också vara viktigt med en motivering till både elever, deras målsmän och andra 

inblandade att man har klara och tydliga motiv till ett förändrat arbetssätt. Jag har av egen 

erfarenhet upplevt att det hos eleverna finns en tradition av att matematikämnet i skolan består 

av att man jobbar enskilt i boken, man ska hinna med många standardtyper av tal som möjligt 

och ligga långt fram i boken. Sedan ska man ha så många rätt som möjligt på skriftliga prov. 

Denna syn kommer nog troligtvis mycket hemifrån från elevernas föräldrar eftersom dessa 

också troligtvis stötte på denna typ av undervisning under sin egen skoltid. Vid de lektioner 

där jag frångått det traditionella undervisningssättet så har eleverna varit kritiska eftersom de 

fått så lite tid till att räkna uppgifter i boken. En kollega som är känd för genomgångar då han 

går igenom begrepp och försöker samtala om och implementera det matematiska språket i 

klassrummet upplevs av eleverna som jobbig eftersom de inte får någon tid till att räkna 

uppgifter i boken istället. Den traditionella vanans makt är enligt mig väldigt stark.

Jag resonerar även att den matematikundervisning som idag oftast bedrivs där eleven sitter 

enskilt och bara samtalar med sig själv om sina uppgifter är väldigt lite stimulerande för 
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elevens utveckling av sin matematiska förståelse. Eleverna och lärare vill se en förändring 

mot en mer varierad undervisning för att eleverna ska kunna bli mer engagerade, stimulerade 

och därigenom bli mer motiverade för ämnet och därigenom känna sig duktiga i ämnet och då 

eventuellt få ett ökat självförtroende som i sin tur kan öka måluppfyllelsen i ämnet. 

Jag anser även att mycket måste till för att kunna förändra matematikundervisningen från 

grunden dels genom förändrade arbetssätt och förändrade attityder hos lärare, elever och 

målsmän och även huvudmän, rektorer och dels genom utbildning av lärare i andra typer av 

bedömning. Till exempel formativ bedömning istället för den summativa som oftast enligt 

mig just nu dominerar i matematikundervisningen.

Jag håller med Kling Sackerud (2009) som menar att ansvaret ligger hos lärarna och 

skolledningen. Arbetssätt och arbetsformer måste vara relaterade till kunskapsmålen. 

Pedagogiskt användbara verktyg måste utvecklas av skolans pedagoger och ledare.

Metoddiskussion

Det finns en problematik i rangordningen eftersom det ej är givet att det ska skilja 1 poäng 

mellan till exempel förstahandsvalet och andrahandsvalet eftersom eleverna och lärarna kan 

till exempel ha fokuserat på förstahandsvalet och sedan är det inte så noga mellan resten. Eller 

att alla förslag är nästan lika viktiga men de måste ju välja ett som det viktigaste. Men jag har 

valt att göra på detta sätt ändå för att på så sätt kunna totalt sett skilja ut vilka förslag som 

sticker ut. Ett förslag som valts som försthandsval får fem poäng och ett som valts som 

femtehandsval får 1 poäng. Detta gör att staplarna kommer att skilja sig mer markant än om 

de olika rangordnade förslagen hade haft samma värde.

Det var svårt att se något utifrån 3:e,  4:e och 5:e handsalternativen. 

Jag skulle ha kunnat bara titta på de mest valda alternativen såsom jag gjort i inledningen av 

resultaten men för att nyansera bilden lite så ville jag undersöka om det fanns en fördjupad 

överensstämmelse mellan pojkars, flickors och lärares val av förslag.

Till viss del gick det att urskilja de olika förslagens överensstämmelse vad gäller valda förslag 

utan inbördes rangordning. 

Sedan gick det bra att titta på första- och andrahandsval.
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Sedan flöt resultaten ihop till något som var svårt att dra slutsatser ur. MEN det skulle ju 

kunna ha visat så att det hade överensstämt väldigt bra vad gäller första- till femtehandsval 

och då hade ju resultaten visat mer än vad de just nu gör. Så att låta informanterna rangordna 

alternativen anser jag inte vara bortkastat utan kan både visa på eller inte visa på ett fördjupat 

resultat och därigenom en fördjupad förståelse och insikt i hur det ligger till. 

När det gäller jämförelserna i poäng mellan elevernas och lärares svar så blir lärarnas staplar 

så mycket högre än elevernas i och med att det bara var fem stycken lärare som besvarade 

enkäten.  

Sedan blev det kanske lite invecklat då jag valde att titta på självförtroendet kopplat till 

måluppfyllelse och förändrat arbetssätt. Jag kunde bara ha inriktat mig på hur undervisningen 

bör förändras för att till exempel öka måluppfyllelsen, eller rent ut frågat eleverna om hur 

förslagen kan ändra hur de ser på undervisningen. Om de tycker att det skulle vara roligare 

och mer intressant att gå på matematiklektionerna om upplägget på dessa såg annorlunda ut.

Det kan ha gjort det svårare för dem att svara på enkäten eftersom de var tvungna att ta 

hänsyn till om huruvida förslagen skulle höja deras självförtroende för det kan diskuteras 

vilka egna definitioner av begreppet självförtroende som elever i 12-15 årsåldern innehar. Jag 

uteslöt även i följebrev och enkät min egen definition av begreppet självförtroende vilket kan 

ha gjort det ännu svårare för eleverna att förstå vad jag var ute efter. Detta kan ha gjort att 

vissa blev förbryllade och konfunderade. Det hade kanske som jag nämnde ovan ha räckt med 

att fråga vilka förslag som skulle kunna göra undervisningen roligare och intressantare och 

därigenom eventuellt ökat måluppfyllelsen. MEN eftersom det var elevernas bristande insikt i 

sina egna prestationer och deras till synes låga självförtroende och självkänsla och självtillit i 

matematikämnet som gjorde att jag intresserade mig för detta område så fick det följa med 

under processen. Till en annan gång skulle jag nog arbeta om enkäten enligt förslagen ovan 

och mer i diskussioner och analyser koppla detta till självförtroende.

De förtjänster som jag anser att den metod jag använde hade var bland annat att enkäten var 

kort och lättbesvarad. Den tog för de flesta informanter inte mer än fem minuter att besvara.
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De brister som jag lyckats fundera ut är förutom det som angivits i texten ovan bland annat att 

jag kunde ha gjort fler pilotenkäter. Jag skulle även ha testat dessa på en eller flera 

kontrollgrupper. Detta diskuteras mer i metodavsnittet.

Kunde även ha genomfört test - retest med samma elever för att kontrollera validitet och 

Rent allmänt så var enkäten lite svår att förstå för vissa elever. Man skulle kunna förtydliga 

och förändra vissa frågor. Det är dock svårt att tillverka en enkät som precis passar alla olika 

individer. Det är även svårt att göra frågor som passar alla som svarar samt få med alla 

möjliga alternativ. 

Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet kan enligt Stensmo (2002) i huvudsak fastställas genom att man gör två olika 

mätningar och kontrollerar att de överensstämmer med varandra. Detta brukar kallas för test - 

retest - reliabilitet.

 Detta skulle kunna genomföras i min testgrupp genom att genomföra enkäten vid två olika 

tillfällen. Detta har jag dock inte gjort men skulle kunna göra en annan gång.

Vid ett annat tillfälle skulle man kunna genomföra en enkät och sedan intervjua alla/några 

deltagare för att på så sätt kontrollera reliabiliteten mellan deras svar i de olika metoderna.

Däremot kan man kontrollera homogeniteten genom att använda split-half-reliabilitet och dela 

upp enkäten i två delar med likvärdiga frågor för att på så sätt få reda på om deltagarna svarar 

likadant på samma typ av frågor.

Enligt Stensmo (2002) kan man även bedöma validitet med hjälp av ett test – retest - försök. 

Genom att genomföra enkäten samt kontrollera uppgifterna vid två tillfällen kan man göra en 

prognos för hur den andra enkätundersökningen bör se ut. Överensstämmer prognosen med 

resultatet i den andra enkäten har man fått ett bra mått på enkätens prognostiska validitet. I 

detta fall skulle frågorna i den nya enkäten vara liknande som i den första enkäten. 

 Bell (2000) anser att man kan kontrollera reliabiliteten när man formulerar sina frågor samt 

att man kan kontrollera validiteten i sina frågor genom att kritiskt granska dem. Man bör låta 

någon annan insatt titta igenom frågorna och komma med synpunkter. Man ska även fråga 

vänner och bekanta vad de anser om frågorna efter att man berättat vad man vill mäta eller få 

reda på.
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  Jag gjorde en pilotenkät och testade denna på några av mina kollegor på högstadiet. Jag lät 

dessa göra enkäten och komma med konstruktiv kritik enligt frågor från Bell (2000) efter att 

jag förklarat syftet med enkäten. Jag kontrollerade även frågorna genom att låta min sambo 

först göra enkäten och komma med förslag på förbättringar. Jag fick även feedback på 

enkätfrågorna från min handledare vid lärarutbildningen.

Förslag på ytterligare forskning:

Som förslag på ytterligare forskning skulle man förutom det som tidigare nämnts i 

diskussionen kunna genomföra djupare enkäter och intervjuer med flera av eleverna.

Man skulle kunna undersöka självförtroende kopplat till betyg och måluppfyllelse. Därefter 

skulle man kunna jämföra elevernas resultat på tester och nationella prov med deras 

självskattning.

Man skulle kunna genomföra enkäter och intervjuer under flera år där man följer olika elevers 

tankar under en lång tidsperiod. Exempelvis låta elever genomföra enkäter genom hela 

högstadiet eller även ända upp på gymnasiet. Detta för att även där undersöka om deras 

åsikter förändras efter tid angående arbetssätt.

Eller jämföra en åk 4 med en åk 8 för att titta på skillnader mellan dessa. Detta för att 

undersöka om olika arbetssätt är olika intressant beroende på ålder på eleverna.

Man skulle även kunna genomföra liknande enkäter med föräldrar och titta på likheter och 

skillnader i deras resonemang samt titta på hur deras attityder och inställningar direkt och 

indirekt påverkar elevernas val.

Slutligen skulle man kunna genomföra andra enkäter med andra typer av frågor som inriktar 

sig mer på en kultursociologisk undersökning och i samband med detta titta på om det finns 

skillnader mellan elever med olika social och etnisk bakgrund förutom just skillnader mellan 

könen som det tittas på i just denna undersökning. Detta blir dock mer etiskt känsligt eftersom 

det tar upp utbildningsnivåer hos föräldrar, inkomster och så vidare. Med så unga elever också 

blir det mer jobb med att skicka hem information och få tillstånd till att genomföra enkäterna 

från elevernas målsman.
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Bilaga 1 - Följebrev och enkät till elever

Följebrev

Enkätundersökning XXXX-skolan HTXX

Denna enkät är en del av ett 15-poängs examensarbete som jag, Per Strömgren skriver under 
min utbildning vid Umeå universitet.

Syftet med denna enkät är att få en tydligare bild av hur elever och undervisande lärare i 
matematik anser att undervisningen bör se ut för att eleverna ska få ett ökat självförtroende i 
matematikämnet.

Enkäten är frivillig och du har rätt att, utan särskild förklaring, avbryta den när du vill.

Det är dock viktigt att alla som kan genomför den. Det är viktigt att få så mycket information 
som möjligt att analysera. 

Svaren behandlas konfidentiellt så att alla som deltar förblir anonyma.
Detta kommer att ske genom att endast jag kommer att se och bearbeta samt hantera 
enkätsvaren. 
I det färdiga materialet kommer ingen person att kunna identifieras. Dina uppgifter kommer ej 
att användas till annat än detta ändamål. Du kommer att få ta del av det färdiga resultatet när 
detta är klart.

Med vänlig hälsning Per Strömgren

Instruktioner:

På följande sidor finns 9 förslag på olika sätt att bedriva undervisning i 
matematik.

A. Ringa in de fem (5) förslagen som du tycker är de viktigaste 
arbetssätten som bör finnas med i undervisningen för att du ska 
få ett ökat självförtroende i ämnet matematik.

B. Rangordna sedan de inringade förslagen med siffrorna 1-5 där 1 
motsvarar det du anser vara viktigast och 5 motsvarar det du 
anser som minst viktigt.
Skriv in dessa siffror 1-5 i pratbubblorna som hör till respektive 
Förslag
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Kön: Pojke Flicka

                                                                                                                        
1. 

Mer individuellt anpassad undervisning,
utifrån vad du kan sedan tidigare, vad du redan förstår, vad du har för intressen 
samt vad du tänker läsa vidare på gymnasiet. Detta gäller både lektionernas 
innehåll, vilket arbetssätt, vilka läromedel och vilket annat material som 
används.

                                                                                                                        
2.

Större utrymme för din egen fantasi, kreativitet samt nyfikenhet.
Du får utmanande uppgifter kopplade till verkligheten genom inslag av praktiska 
användningar av matematik. 
Mer än bara text som tilltalar fler av dina sinnen som skapar olika möjligheter 
för dig att lära dig, förstå och uppleva matematik utifrån dina egna behov.

                                                                                                                        
3.

Varierat arbetssätt,
genom att jobba mindre i boken och istället jobba mer med inslag av laborativa 
metoder där du får jobba både enskilt och i olika grupper

                                                                                                                        
4.

Gemensamma samtal och diskussioner
som utvecklar din förståelse av begrepp, ditt matematiska tänkande och dina val 
av strategier för att lösa matematiska problem.
Du får tillfälle att reflektera och samtala kring olika sätt att tänka kring och lösa 
matematiska problem, i syfte att stärka självtillit, självvärdering och din känsla 
av att förstå och kunna matematik
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5.

Samarbete med andra skolämnen,
där matematik knyts samman med andra ämnesområden. En tydlig användning 
av matematikkunskaper i andra sammanhang än den ”rent” matematiska för att 
du ska få en större förståelse för hur matematiken kan användas.

                                                                                                                        
6.

Läraren använder en blandning av olika bedömningsmetoder,
för att bedöma dina olika kunskaper och styrkor inom matematikämnet, 
istället för bara skriftliga prov som poängsätts.

                                                                                                                        
7.

Du får den återkoppling som du behöver från läraren,
för att utveckla ditt lärande och din förståelse inom matematik.

                                                                                                                        
8.

Du får tydligt veta vilka mål du jobbar mot/varför du jobbar med en viss 
sak,
för att du ska kunna veta hur du kan utvecklas ytterligare och för att du ska 
kunna lita på din egen förmåga att lära och söka nya kunskaper.

                                                                                                                        
9.

Du får vara med och påverka mer,
hur dina studier i matematik ska se ut.
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Bilaga 2 – Följebrev och enkät till lärare

Följebrev

Enkätundersökning XXXX-skolan HTXX

Denna enkät är en del av ett 15-poängs examensarbete som jag, Per Strömgren skriver under 
min utbildning vid Umeå universitet.

Syftet med denna enkät är att få en tydligare bild av hur elever och undervisande lärare i 
matematik anser att undervisningen bör se ut för att eleverna ska få ett ökat självförtroende i 
matematikämnet.

Enkäten är frivillig och du har rätt att, utan särskild förklaring, avbryta den när du vill.

Det är dock viktigt att alla som kan genomför den. Det är viktigt att få så mycket information 
som möjligt att analysera. 

Svaren behandlas konfidentiellt så att alla som deltar förblir anonyma.
Detta kommer att ske genom att endast jag kommer att se och bearbeta samt hantera 
enkätsvaren. 
I det färdiga materialet kommer ingen person att kunna identifieras. Dina uppgifter kommer ej 
att användas till annat än detta ändamål. Du kommer att få ta del av det färdiga resultatet när 
detta är klart.

Med vänlig hälsning Per Strömgren

Instruktioner:

På följande sidor finns 9 förslag på olika sätt att bedriva undervisning i 
matematik.

A. Ringa in de fem (5) förslagen som du tycker är de viktigaste 
arbetssätten som bör finnas med i undervisningen för att elever 
ska få ett ökat självförtroende i ämnet matematik.

B. Rangordna sedan de inringade förslagen med siffrorna 1-5 där 1 
motsvarar det du anser vara viktigast och 5 motsvarar det du 
anser som minst viktigt.
Skriv in dessa siffror 1-5 i pratbubblorna som hör till respektive 
Förslag

42



Kön: Man Kvinna

                                                                                                                        
1. 

Mer individuellt anpassad undervisning,
utifrån vad eleven kan sedan tidigare, vad eleven redan förstår, vad eleven har 
för intressen samt vad eleven tänker läsa vidare på gymnasiet. Detta gäller både 
lektionernas innehåll, vilket arbetssätt, vilka läromedel och vilket annat material 
som används.

                                                                                                                        
2.

Större utrymme för elevens egen fantasi, kreativitet samt nyfikenhet. 
Eleven får utmanande uppgifter kopplade till verkligheten genom inslag av 
praktiska användningar av matematik 
Mer än bara text som tilltalar fler av elevens sinnen som skapar olika 
möjligheter för eleven att lära sig, förstå och uppleva matematik utifrån sina 
egna behov.

                                                                                                                        
3.

Varierat arbetssätt,
genom att jobba mindre i boken och istället jobba mer med inslag av laborativa 
metoder där eleven får jobba både enskilt och i olika grupper

                                                                                                                        
4.

Gemensamma samtal och diskussioner
som utvecklar elevens förståelse av begrepp, matematiska tänkande och olika 
val av strategier för att lösa matematiska problem.
Eleven får tillfälle att reflektera och samtala kring olika sätt att tänka kring och 
lösa matematiska problem, i syfte att stärka självtillit, självvärdering och elevens 
känsla av att förstå och kunna matematik
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5.

Samarbete med andra skolämnen,
där matematik knyts samman med andra ämnesområden. En tydlig användning 
av matematikkunskaper i andra sammanhang än den ”rent” matematiska för att 
eleven ska få en större förståelse för hur matematiken kan användas.
                                                                                                                        
6.

Läraren använder en blandning av olika bedömningsmetoder,
för att bedöma elevens olika kunskaper och styrkor inom matematikämnet, 
istället för bara skriftliga prov som poängsätts.

                                                                                                                        
7.

Eleven får den återkoppling som han/hon behöver från läraren,
för att utveckla sitt lärande och sin förståelse inom matematik.

                                                                                                                        
8.

Eleven får tydligt veta vilka mål man jobbar mot/varför man jobbar med 
en viss sak,
för att eleven ska kunna veta hur han/hon kan utvecklas ytterligare och för att 
eleven ska kunna lita på sin egen förmåga att lära och söka nya kunskaper.
                                                                                                                        
9.

Eleven får vara med och påverka mer,
hur sina studier i matematik ska se ut.
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Bilaga 3- rådatatabeller

1:ahandsval  antal
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pojkar 4 3 13 3 0 2 2 5 4
Flickor 4 7 4 2 0 5 2 2 4
totalt P+F 8 10 17 5 0 7 4 7 8
Lärare 1 0 1 1 0 0 0 2 0

2:ahandsval antal
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pojkar 2 7 5 6 0 3 6 3 5
Flickor 1 3 5 6 1 8 4 3 0
totalt 3 10 10 12 1 11 10 6 5
Lärare 1 0 0 2 0 0 2 0 0

3:ahandsval antal
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pojkar 3 3 5 5 4 5 4 4 4
Flickor 6 4 5 4 2 1 1 3 3
totalt 9 7 10 9 6 6 5 7 7
Lärare 0 1 3 0 0 0 1 0 0

4:ahandsval antal
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pojkar 2 2 4 2 4 6 5 6 5
Flickor 3 2 3 3 1 4 3 5 7
totalt 5 4 7 5 5 10 8 11 13
Lärare 0 1 1 1 0 0 0 2 0

5:ehandsval antal
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pojkar 2 5 1 4 4 6 2 9 4
Flickor 0 3 3 5 1 5 4 5 3
totalt 2 8 4 9 5 11 6 14 7
Lärare 0 0 0 0 1 4 0 0 0

1:ahandsval  poäng ( multiplicerat m 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pojkar 20 15 65 15 0 10 10 25 20
Flickor 20 35 20 10 0 25 10 10 20
totalt P+F 40 50 85 25 0 35 20 35 40
Lärare 5 0 5 5 0 0 0 10 0

2:ahandsval poäng (multiplicerat m 4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pojkar 8 28 20 24 0 12 24 12 20
Flickor 4 12 20 24 4 32 16 12 0
totalt 12 30 40 48 4 44 40 24 20
Lärare 4 0 0 8 0 0 8 0 0
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3:ahandsval poäng (mult m 3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pojkar 9 9 15 15 12 15 12 12 12
Flickor 18 12 15 12 6 3 3 9 9
totalt 27 21 30 27 18 18 15 21 21
Lärare 0 3 9 0 0 0 3 0 0

4:ahandsval poäng (mult m 2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pojkar 4 4 8 4 8 12 10 12 10
Flickor 6 4 6 6 2 8 6 10 14
totalt 10 8 14 10 10 20 16 22 26
Lärare 0 2 2 2 0 0 0 4 0

5:ehandsval poäng (mult m 1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pojkar 2 5 1 4 4 6 2 9 4
Flickor 0 3 3 5 1 5 4 5 3
totalt 2 8 4 9 5 11 6 14 7
Lärare 0 0 0 0 1 4 0 0 0

Totalt pojkar
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pojkar 20 15 65 15 0 10 10 25 20
Pojkar 8 28 20 24 0 12 24 12 20
Pojkar 9 9 15 15 12 15 12 12 12
Pojkar 4 4 8 4 8 12 10 12 10
Pojkar 2 5 1 4 4 6 2 9 4
SUMMA: 43 61 109 62 24 55 58 70 66
/36 1,19 1,69 3,03 1,72 0,67 1,53 1,61 1,94 1,83

Totalt flickor
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Flickor 20 35 20 10 0 25 10 10 20
Flickor 4 12 20 24 4 32 16 12 0
Flickor 18 12 15 12 6 3 3 9 9
Flickor 6 4 6 6 2 8 6 10 14
Flickor 0 3 3 5 1 5 4 5 3
SUMMA: 48 66 64 57 13 73 39 46 46
/30 1,6 2,2 2,13 1,9 0,43 2,43 1,3 1,53 1,53

Totalt pojkar + 
flickor

1 2 3 4 5 6 7 8 9

totalt P+F 40 50 85 25 0 35 20 35 40
totalt 12 30 40 48 4 44 40 24 20
totalt 27 21 30 27 18 18 15 21 21
totalt 10 8 14 10 10 20 16 22 26

46



totalt 2 8 4 9 5 11 6 14 7
SUMMA: 91 117 173 119 37 128 97 116 114
/66 1,38 1,77 2,62 1,8 0,56 1,94 1,47 1,76 1,73

Totalt lärare
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lärare 5 0 5 5 0 0 0 10 0
Lärare 4 0 0 8 0 0 8 0 0
Lärare 0 3 9 0 0 0 3 0 0
Lärare 0 2 2 2 0 0 0 4 0
Lärare 0 0 0 0 1 4 0 0 0

SUMMA: 9 5 16 15 1 4 11 14 0
/5 1,8 1 3,2 3 0,2 0,8 2,2 2,8 0

Indexvärden
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pojkar 1,19 1,69 3,03 1,72 0,67 1,53 1,61 1,94 1,83
Flickor 1,6 2,2 2,13 1,9 0,43 2,43 1,3 1,53 1,53
totalt P+F 1,38 1,77 2,62 1,8 0,56 1,94 1,47 1,76 1,73
Lärare 1,8 1 3,2 3 0,2 0,8 2,2 2,8 0
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