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SAMMANFATTNING  

Syftet med studien var att undersöka om det finns några skillnader i elevernas resultat på de 

Nationella proven för år 5 beroende på vilken typ av undervisning som har bedrivit på deras 

skolor. Den teoretiska referensramen berör bland annat vad matematik är, hur bedrivs 

matematikundervisningen idag och vilka resultat ger den, samt hur forskningen säger att den 

borde bedrivas. Studien är en kvantitativ studie där t-test har använts för att analysera 

differenserna. För att bearbeta datan har datorprogrammet SPSS använts. 

 

På skola 1 har man undervisat på ett mer traditionellt sätt och där en stor del av 

undervisningen har utgjorts av individuellt arbete i matematikboken. I en av klasserna på 

skola 1 arbetade man med olika grupper under det år eleverna gick i år 4. Dessa grupper 

bestod av arbete med problemlösning i grupp, arbete med matematikboken tillsammans med 

läraren, datorprogram samt individuell färdighetsträning i matematikboken. Under år 5 

arbetade eleverna enbart med matematikboken. Den andra klassen på skola 1 har enbart 

arbetat med matematikboken under båda åren. På skola 2 har man inte använt någon 

matematikbok utan istället arbetat laborativt och med öppna problem. Man har även tränat 

eleverna i att arbeta i grupper genom att använda sig av en tydlig strategi. På skola 2 lägger 

man stor vikt vid att prata matematik och läraren fungerar som en handledare som snarare 

ställer frågor som leder utvecklingen framåt än att förklara hur eleverna skall lösa problemet. 

 

Resultatet visade att eleverna i skola 2 har ett högre medelvärde i samtliga kompetenser, utom 

tilltro till den egna förmågan och den procedurmässiga framställningen för aritmetik. Detta 

tyder på att en undervisning utan lärobok ökar elevernas möjlighet till att utvecklas inom de 

olika kompetenserna. I studien framkom det även att spridningen på eleverna är mindre på 

skola 2 än på skola 1. Detta visade att en undervisning som inte styrs av individuellt arbete i 

en lärobok minskar spridningen på elevernas kunskaper.  

 

Nyckelord 

Matematikundervisning, läromedelslös undervisning, undervisning med läromedel, 

kompetenser  
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1  INLEDNING OCH BAKGRUND 

Under flera årtionden har det kommit olika larmrapporter om att svenska elevers 

matematikkunskaper är otillräckliga och att det behöver göras något för att förändra detta. Till 

följd av detta har det gjorts olika typer av insatser, men det verkar som om inget har gett ett 

önskat resultat (Löwing, 2004). Jag har ofta funderat över vilken typ av undervisning som 

leder fram till den bästa inlärningen av matematik. Under min yrkesverksamma tid har jag har 

mött två typer av lärare. Den ena typen håller fast vid läroboken och menar att 

färdighetsträning är viktigt för förståelsen för matematik. De tycker att det är viktigt att 

kunskapen tränas in och att eleverna får möjlighet att träna mycket. Eleverna räknar flitigt i 

sina böcker sida upp och sida ner. Den andra typen påstår att eleverna endast genom 

kommunikation med varandra och med läraren kan lära sig matematik. För den här läraren är 

problemlösning och laborationer det som är viktigt och som leder fram till kunskap. De 

hävdar ofta att eleven själv måste få komma fram till olika lösningsmodeller och förbättra 

dem genom diskussion med varandra. Klassrummet flödar av olika konkreta material som 

eleverna kan välja mellan. 

 

På grund av en larmrapport om att svenska elevers kunskap i matematik hade försämrats 

tillsatte regeringen en delegation som skulle föreslå insatser som kan stärka matematikämnet 

och matematikundervisningen i Sverige. Den dåvarande regeringens ambitioner var mycket 

höga ”Svenska elevers och studerandes resultat skall i framtiden vara ledande vid 

internationella jämförelser” (SOU 2004:97, sidan 13). År 2004 kom en rapport från 

delegationen. I rapporten anser författarna att det räcker med grundläggande kunskaper i 

aritmetik för att överleva i samhället, men om individen skall verka som en aktiv medborgare 

i en demokrati krävs betydligt mer. Individen måste kunna bedöma och tolka olika typer av 

budskap som innehåller matematik, så väl ekonomiska som politiska. ”Detta fodrar ett 

kunnande som har mer kvalitativa än beräkningstekniska inslag” (SOU 2004:97, sidan 107). 

Vidare hävdar författarna att den växande trenden av ”tyst räkning” i svenska skolor är 

skadlig. När jag läste rapporten från delegationen började jag på nytt att ställa mig frågor som 

jag tidigare hade funderat mycket på. Med vilken typ av matematikundervisning hjälper vi 

eleverna att nå goda kunskaper i matematik? Är det ”tysta räknandet” skadligt? 
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Jag har som lärare både arbetat med och utan matematikbok i undervisningen. I 

undervisningen med matematikbok har fokus legat på det som delegationen beskriver som 

”tyst räkning” även om man i lärarhandledningen många gånger förespråkar och hänvisar till 

olika typer av genomgångar. När jag arbetade utan matematikbok låg fokus på att prata och 

laborera med matematik i olika typer av övningar och uppgifter som gavs till eleverna. En 

fråga som jag har ägnat mycket tid till utan att finna något svar på är: vilken av dessa båda 

undervisningssätt som leder till de bästa matematikkunskaperna hos eleverna? 

 

Under ett läsår arbetade jag på en skola där man arbetade helt utan vad man kallade 

läromedel. Med detta avsåg man att man inte använde sig av lärobok i de olika ämnena i 

skolan. I matematikundervisningen hade man uppfunnit ett eget matematikspråk, som jag 

kommer att beskriva senare, och arbetade utifrån problem som presenterades för eleverna och 

som de tillsammans fick lösa. På skolan träffades vi som var ansvariga för 

matematikundervisningen regelbundet för att diskutera vår syn på matematik och på den 

undervisning som bedrevs på skolan. Under dessa diskussioner ställdes ofta det mekaniska 

räknandet och förståelse av matematik mot varandra och sågs av en del som två motsatser. 

När jag berättade för andra lärare utanför skolan att vi arbetade utan lärobok i matematiken 

möttes jag ofta av ett motstånd och ett negativ ifrågasättande. Jag försökte att hitta litteratur 

eller forskningsrapporter som kunde visa vilket av dessa olika arbetssätt som ledde fram till 

den bästa matematikkunskapen hos eleven, men hittade ingen litteratur som svarade på min 

fråga. Därför vill jag i den här uppsatsen jämföra om det finns någon skillnad i 

matematikkunskaperna hos elever som arbetat med lärobok med dem som har arbetat utan. 

 

I Grundskolan kursplaner och betygskriterier (2002) står det följande: 

 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

– utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig 

matematik och att använda matematik i olika situationer (sidan 26) 

 

Detta är ett viktigt mål för mig och min undervisning och jag vill även undersöka om det finns 

någon skillnad i elevernas uppfattning om sin egen förmåga och intresset för matematik, 

vilket är en av de matematiska kompetenserna, beroende på om man har använt lärobok eller 

inte. 
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1.1 UPPSATSENS SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 

Jag har för avsikt att jämföra resultaten på de nationella proven i matematik för år 5 för att 

studera om det finns någon skillnad i matematikkunskaperna hos elever som har arbetat med 

matematikbok och de som har arbetat utan under sin skoltid. Jag kommer att beskriva hur 

matematikundervisningen bedrivs i de olika klasserna och som grund för denna beskrivning 

kommer jag att intervjua lärarna i klasserna. 

 

I studien av de nationella proven vill jag besvara följande frågor: 

 Finns det någon signifikant skillnad i resultaten på de nationella proven beroende på 

om man har använt lärobok eller inte?  

 Finns det någon signifikant skillnad i de olika matematiska kompetenserna som finns 

representerade på de nationella proven beroende på om man har använt sig av lärobok 

eller inte?  

 Finns det någon signifikant skillnad i resultaten på de nationella proven om man tar 

hänsyn till kön beroende på om man har använt lärobok eller inte?  

 Vilken tendens kan man se i resultaten på de nationella proven hos de 15 procent bäst 

presterande respektive de 15 procent sämst presterande eleverna beroende på om man 

har använt lärobok eller inte inom de olika matematiska kompetenserna?  

 

1.2 AVGRÄNSNING 

Jag har valt att jämföra två klasser som kommer från områden med samma sociala bakgrund 

för att få två grupper med elever med likvärdiga sociala förutsättningar. 

 

1.3 ARBETETS DISPOSITION 

Jag inleder med att beskriva matematik ur ett skolperspektiv för att sedan gå över till att 

beskriva forskarnas syn på matematikundervisningen i skolan och hur de anser att den borde 

vara. Därefter kommer en beskrivning av metoden och analysarbetet. Sedan kommer en kort 

beskrivning av hur matematikundervisningen bedrivs i de olika klasserna och därefter följer 

resultatet av analysen och en diskussion kring resultatet. Till sist följer ett slutord.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Jag har valt att lägga upp den teoretiska referensramen på följande sätt: Jag börjar med att 

förklara vad skolmatematik är, för att sedan titta på vad som enligt den forskning som finns 

händer i klassrummet. Till sist sammanfattar jag vad forskningen säger om hur 

undervisningen skall bedrivas för att få det bästa resultatet. 

 

Löwing (2004) menar att matematikämnets didaktik är en egen disciplin som har egna teorier 

och en egen terminologi, men där viktiga kunskaper från ämnena matematik och pedagogik 

tas tillvara. Det är alltså inte ett multivetenskapligt område där ämnena matematik och 

pedagogik ger bidrag oberoende av varandra. Författaren anser att det inte heller är ett 

tvärvetenskapligt område där matematik och pedagogik sammanförs. 

 

2.1 SKOLMATEMATIK 

Under den här delen kommer jag att börja med en genomgång av vad som definierar 

skolmatematiken för att sedan gå in på vad styrdokumenten säger om matematiken i skolan 

och vilka kunskaper som eleverna skall tillämpa sig. 

 

2.1.1 Definition av vad matematik är 

Skolmatematik är ett begrepp som inte har någon entydig definition och som rymmer olika 

begrepp för olika forskare och lärare. Skolmatematiken har ofta definierats utifrån både 

innehåll och aktivitet. Unenge (1989) använder ordet skolmatematik som begrepp för den 

matematikundervisning som bedrivs i skolan. Med begreppet vardagsmatematik avser han 

den matematik som används utanför skolan i samhället, den kan även kallas etnomatematik. 

 

Den undervisning i matematik som idag bedrivs på skolorna i Sverige har vuxit fram ur en 

lång tradition och har bland annat sitt ursprung i realskolans kursplan. Realskolan skulle 

förbereda eleverna för gymnasiestudier och med Lgr 69 och ”The New Math” fortsatte den 

akademiska matematiken att påverka skolmatematiken. När Lgr 80 kom skedde en 

förskjutning mot vardagsmatematiken, men den traditionella matematiken spelade fortfarande 

en avgörande roll enligt Unenge (1989). Med Lgr 80 ville man förbereda eleverna för rollen 

som vuxna medborgare. 
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Kunskapssynen inom matematik har gått från ett ”uppifrånperspektiv” till ett mer 

"nerifrånperspektiv”. I uppifrånperspektivet ser man matematiken som en kunskapsmassa som 

skall memoreras in. Kunskapsmassan beskrivs av Unenge (1989) som logiskt ordnad 

information som eleverna skall lära sig i en korrekt ordning. Den presenteras som en mängd 

”sann” kunskap. Detta leder till en passiv elevroll där kunskapen skall reproduceras och där 

eleverna inte behöver tänka ut förklaringar själva. I nerifrånperspektivet är utgångspunkten 

den matematik som finns i samhället, den matematik som ”folket använder”. 

Skolmatematiken skall sedan byggas upp av matematikern som har studerat vad som behövs 

för att klara av dessa ”etnomatematiska situationer”. Med etnomatematiska situationer avser 

man den matematik som man möter i vardagen utanför skolan. Skolmatematiken skall hämta 

motiv för sitt innehåll i vardagen och inte ifrån den akademiska matematiken. De frågor man 

skall ställa sig är: vilken matematik, för vilka personer och till vilken nytta för dessa personer 

(Unenge 1989). 

 

För att kunna undervisa i matematik gäller det att förstå vad som menas med matematik. 

Enligt Nationalencyklopedin är matematik en abstrakt och generell vetenskap för 

problemlösning och metodutveckling. Med abstrakt menar man att den är frigjord från det 

konkreta problemet och detta är en förutsättning för att den skall kunna vara generell. 

Matematiken är inriktad på att lösa speciella problem, utveckla allmänna metoder för att lösa 

problem samt kunna ange dessa problems begränsningar. 

 

Löwing (2004) menar att om man applicerar denna definition av matematik på grundskolan 

ställer den till en del problem. Inom grundskolan spelar konkretiseringen av matematiken en 

viktig roll. De flesta elever behöver konkretiseringen för att förstå ett matematiskt innehåll för 

att senare kunna dra generella slutsatser och till sist abstrahera kunskapen till en generellt 

giltig matematisk modell. Författaren menar till och med att det vore meningslöst för en lärare 

att kommunicera ett matematiskt innehåll på en nivå av abstraktion och med ett symbolspråk 

som eleverna inte kan uppfatta. 

 

I Grundskolans kursplaner och betygskriterier (Skolverket, 2002) beskriver man matematik på 

följande sätt: 
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Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, utforskande verksamhet och 

intention. Matematik är också en av våra allra äldsta vetenskaper och har i stor utsträckning inspirerats av 

naturvetenskaperna. Matematikämnet utgår från begreppen tal och rum och studerar begrepp med 

väldefinierade egenskaper. All matematik innehåller någon form av abstraktion. Likheter mellan olika 

företeelser observeras och dessa beskrivs med matematiska objekt. Redan naturliga tal är en sådan 

abstraktion (sidan 27). 

 

Pehkonen (2001) sammanfattar de viktigaste tolkningarna av vad matematik är på följande 

sätt utifrån olika synsätt:  

 

en instrumentell syn (matematik utgör en form av verktygslåda), en platonisk syn (matematiken utgör i första 

hand ett formellt system) och en konstruktivistisk syn som går ut på att matematik är en process som 

materialiseras under exempelvis problemlösning (s 233). 

 

Ullin (2001) menar att matematik är något mer än bara räkning. Även fantasi, aning, intuition, 

strukturering, logik, igenkännande, analogi, generalisering, specialisering och tålamod ryms i 

matematiken. Skolverket (1986) menar att skolämnet matematik skall återge vad matematik är 

utanför skolan där det är en vetenskap, ett hantverk och konst, ett språk, ett hjälpmedel och en 

del av vår kultur.  

 

2.1.2 Matematikundervisning enligt styrdokumenten 

Arbetet i skolan styrs från statens sida av lagar, förordningar och föreskrifter som är 

tvingande. Staten ger också anvisningar och allmänna råd som kan ses som 

rekommendationer. Skollagen (1985) har högsta dignitet. I skollagen ges inte någon 

precisering på ämnesnivå utan det finns endast övergripande mål för verksamheten. 

Skolförordningarna styr på en något mer detaljerad nivå, men inte heller här nämns 

undervisningen i enstaka ämnen närmare. 

 

Under rubriken mål att uppnå i grundskolan i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 

och de frivilliga skolformerna (Skolverket, 2006) kan man läsa följande om 

matematikundervisningen: 

 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola… 

… behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet (sidan 10) 
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Under 1990-talet skedde en decentralisering av ansvaret för olika kommunala verksamheter 

och detta ledde fram till den mål- och resultatstyrning som råder idag. I Sverige har vi ett av 

de minst reglerade skolsystemen om man jämför med 20-landsgruppen enligt TIMSS 2003 

(Skolverket, 2004). 20-landsgruppen är den grupp som Sverige jämförs med och består av 

länder med samma levnadsvillkor som Sverige och med tonvikt på de länder som ligger nära 

oss. I Grundskolans kursplaner och betygskriterier (2002) beskrivs vilka mål som 

undervisningen skall sträva mot samt de kunskapsmål som eleverna skall ha uppnått i slutet 

av år 5 och 9. Däremot finns ingen beskrivning om hur undervisningen skall läggas upp eller 

hur man skall nå dessa mål. Det är upp till varje enskild lärare att anpassa undervisningen till 

den enskilde elevens behov. Undervisningen i matematik skall enligt Grundskolans 

kursplaner och betygskriterier (2002) utveckla fem olika områden hos eleven. Det första 

området handlar om elevens vardagssituation där undervisningen i matematik skall hjälpa 

eleven att fatta välgrundande beslut i vardagen, tolka och använda det ökande flödet av 

information samt ge eleven möjlighet att följa och delta i beslutsprocesser i samhället. Ett 

annat område är att undervisningen skall ge en god grund för studier i andra ämnen, i högre 

studier och ett livslångt lärande. Det anses även att matematik är en viktig del av vårt 

kulturella och historiska arv och att undervisningen skall leda fram till en insikt i detta. Vidare 

skall undervisningen leda till att eleven får möjlighet att upptäcka de estetiska värdena i 

matematiska mönster, former och samband samt att vara med om den glädje och 

tillfredställelse som finns i att kunna förstå och lösa problem. Det sista området handlar om att 

kommunicera matematik. 

 

I uppnåendemålen konkretiseras matematikkunskaperna mer än i strävansmålen. Ledord i 

strävansmålen i kursplanen är att utveckla intresse, kunna inse, få kännedom om samt 

utveckla sin förmåga. I Grundskolan kursplaner och betygskriterier (2002) finns följande mål 

att sträva mot beskrivet: 

 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

– utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig 

matematik och att använda matematik i olika situationer (sidan 26). 

 

Till skillnad från tidigare läroplaner finns inga allmänna råd och anvisningar i form av 

supplement eller kommentarmaterial för olika ämnen till den läroplan som gäller nu, utan det 

är upp till den enskilda läraren och skolan att tolka och omsätta kursplanens innehåll i sin 
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undervisning. Skolöverstyrelsen gav 1969 ut ett supplement till läroplanen och 1982 gav man 

ut ett kommentarmaterial som på en mer konkret nivå beskrev vad undervisningen skulle 

innehålla. Enligt TIMSS 2003 (Skolverket, 2004) har det inte under de första åren efter 

läroplansreformen 1994 ansetts vara den centrala skolmyndighetens uppgift att ge ut 

pedagogiska kommentarmaterial. 

 

2.2 UNDERVISNINGEN I SKOLAN IDAG 

Här kommer jag att redovisa vilka resultat undervisningen i matematik i den svenska skolan 

ger när man jämför den internationellt. Jag kommer också att beskriva vad forskningen säger 

sker i skolan idag när det gäller matematikundervisningen. Jag går även igenom vad som styr 

undervisningen och på vilket sätt man använder läroböcker enligt den forskning som har 

gjorts.  

 

2.2.1  Resultatet av dagens matematikundervisning i Sverige 

I TIMSS 2003 (Skolverket, 2004) framkommer det att Sverige presterar signifikant sämre än 

genomsnittet av de 20 övriga länder (20-landsgruppen) i aritmetik, algebra och geometri. I 

området mätning når de svenska elevernas resultat samma nivå som genomsnittsresultatet för 

de övriga länderna och det är bara i statistik som resultaten är bättre. Om man istället för att 

rangordna efter medelprestation rangordnar efter resultaten för de fem procent sämsta 

förbättras Sveriges resultat, medan rangen försämras om man rangordnar efter de fem procent 

bästa resultaten. 

 

Genomsnittsprestationerna har försämrats markant sedan mätningarna 1995. Resultatet för 

eleverna i skolår 8 i TIMSS 2003 är sämre än det som uppnåddes av eleverna i skolår 7 i 

TIMSS 1995 (Skolverket, 2004). När man i TIMSS 2003 jämför de svenska resultaten med de 

resultat man fick fram i Nationella utvärderingen 2003 (NU-03) konstateras det att man får en 

liknade neråtgående trend när det gäller elevernas kunskaper i matematik. Däremot kunde 

man inte se en sådan trend i PISA 2003 när man jämförde resultaten från år 2000. Resultaten i 

matematik 2000 och 2003 var bättre än det OECD-genomsnitt som användes för jämförelse i 

PISA.  
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Enligt TIMSS 2003 (Skolverket, 2004) har svenska elever ett gott självförtroende i matematik 

om man jämför med de övriga länderna. Det går inte att hitta ett samband mellan gott 

självförtroende och studieresultat internationellt sett, men om man bara tittar på resultaten av 

jämförelsen inom ett land kan man se att de elever som har ett gott självförtroende i regel har 

ett bättre resultat än de med sämre självförtroende. I Sverige värderas matematik lågt i 

förhållande till 20-gruppsländerna. Om man tittar på resultaten hos eleverna och hur de 

värderar matematik kan man se att de som har mest positiv inställning även har det bästa 

genomsnittsresultatet i matematik. När man jämför skattningar från TIMSS 1995 och TIMSS 

2003 som handlar om attityderna och självförtroendet när det gäller matematik kan man se att 

självförtroendet när det gäller matematik hos svenska elever har ökat, medan intresset för 

matematik och det värde som eleverna anser att matematiken har tycks ha minskat 

(Skolverket, 2004). 

 

2.2.2  Matematikundervisningen i Sverige 

Löwing (2004) gjorde en studie av kommunikationen mellan lärare och elever i klasser. Hon 

gjorde observationer på kommunikationen under en lektion i sju klasser. Löwing (2004) kom 

fram till att de flesta av de lärare som ingick i hennes undersökning hade en dålig logistik när 

det gällde att handleda eleverna. Det var många av eleverna blev utan hjälp och 

handledningen var tämligen ineffektiv i förhållande till elevernas behov av förklaringar och 

deras förutsättningar att förstå. I Löwings studie fick varken de duktigaste eller de svaga och 

tysta eleverna någon hjälp eller stimulans. De elever som är duktigare än denna styrgrupp får 

syssla med överinlärning vilket innebär att de får räkna fler uppgifter av samma typ och nådde 

på så sätt inte andra mål än styrgruppens elever. De svaga eleverna fick på ett osystematiskt 

sätt hoppa över uppgifter och riskerade därmed att förlora viktiga förkunskaper till nya 

områden inom matematikundervisningen. 

 

Löwing (2004) menar att i de observationer som hon gjorde av kommunikationen i 

klassrummen var cyklerna längre än den triad, fråga – svar – reaktion, som hon beskriver att 

tidigare studier har kommit fram till. Problemet var att läraren och eleven ofta pratade förbi 

varandra och att dialogen på grund av detta saknade precision. Hon anser att det är lärarens 

bedömning av rätt eller fel svar som dominerar undervisningen tillsammans med lärarens 

bedömning av rätt eller fel lösningsmetod. Detta gör att det är svårt för läraren att utmana, 

argumentera, resonera eller diskutera alternativa metoder att lösa problemet på. Hon kunde 
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också se att eleverna inte ville ha någon djupare förklaring till lösningen av det aktuella 

problemet och att detta förhållningssätt accepterades av lärarna. Lärarna lotsar eleverna fram 

till ett svar utan att förklara viktiga samband. Detta är orsaken enligt Löwing till den attityd 

som hon fann hos de duktiga eleverna. De tyckte att det var viktigare att räkna många 

uppgifter än att reflektera över lösningsmetoder. Det var bokens facit som styrde elevernas 

framsteg istället för god handledning av läraren. 

 

Enligt SOU 2004:97 används tiden för matematikundervisningen på ett ineffektivt sätt även 

om det formellt sett finns tillräckligt med tid. Det ges tid till svaga elever medan elever med 

särskilt intresse och förmåga får klara sig på egen hand. Oftast är det faktorer bortom den 

enskilde lärarens kontroll som begränsar möjligheter till en effektiv planering och 

undervisning. 

 

I TIMSS 2003 (Skolverket, 2004) fick lärarna svara på frågor om undervisningen i de olika 

delområden som ingick i elevundersökningen. De delområden som ingick var aritmetik, 

algebra, mätningar, geometri och statistik. I resultaten kan man se att vi i Sverige lägger ner 

mest tid på aritmetik och mindre på framförallt algebra men också på geometri jämfört med 

20-landsgruppen. I 20-landsgruppen lägger man ner mest tid på algebra och geometri och 

minst på mätning och statistik. I området för mätning och statistik motsvarar de svenska 

resultaten 20-landsgruppens. I Sverige används mer av lektionstiden åt att arbeta med 

uppgifter, med eller utan lärarens handledning, än vad man gör i 20-landsgruppen. Däremot 

använder man mindre tid åt prov, att lyssna på genomgångar och att gå igenom läxan än vad 

man gör i de andra länderna. 

 

Lärarna fick i enkäten svara på hur stor del av eleverna som ägnade sig åt olika aktiviteter 

hälften eller mer av lektionstiden. De olika aktiviteterna var att träna addition, subtraktion, 

multiplikation och division utan miniräknare, arbeta med bråk och decimaltal, tolka tabeller, 

diagram eller kurvor, teckna ekvationer och funktioner för att beskriva samband, koppla det 

de lär sig till sin vardag, förklara sina svar samt själva bestämma hur de skall gå tillväga för 

att lösa komplexa problem. Det är bara när det gäller att låta eleverna själva bestämma hur de 

skall gå tillväga för att lösa komplexa problem som Sverige redovisar en högre andel än 20-

landsgruppen. När det gäller att teckna ekvationer och funktioner för att beskriva ett samband 

redovisar Sverige bland de lägsta andelarna av elever som ofta ägnar sig åt detta bland 20-



 11 

landsgruppen. Detta skulle kunna vara en förklaring till det svaga resultatet i algebra. När man 

jämför elevernas svar på vad de får göra på lektionerna med lärarnas stämmer de ungefär när 

det gäller att förklara sina svar, men bara 25 procent av eleverna upplevde att de till hälften av 

lektionerna eller mer fick koppla det de lär sig i matematik till sin vardag. Mer än hälften av 

eleverna hävdar att de aldrig har fått arbeta i smågrupper på matematiklektionerna. Eleverna i 

Sverige tycker precis som eleverna i de övriga länderna i 20-landsgruppen att de sysslar mer 

med att teckna ekvationer och funktioner samt tolkar data i tabeller, diagram och kurvor än 

vad lärarna anger. De anser även att de arbetar med bråk och decimaltal oftare än vad lärarna 

uppger (TIMSS, 2003). 

 

   

2.2.3  Faktorer som styr undervisningen 

Enligt SOU 2004:97 bestämmer uppnåendemålen i år 9 inriktningen på undervisningen på ett 

starkt sätt när lärarna skall uppge vad som styr. Författarna till rapporten menar att det finns 

ett stort behov att ifrågasätta och utmana dessa traditioner. Undervisningens innehåll behöver 

utvecklas och attityderna och intresset för matematik behöver förändras. I resultaten i TIMSS  

(Skolverket, 2004) kan man se att ungefär en åttondel av de svenska lärarna anser att det stora 

antalet elever per lärare till stor utsträckning begränsar deras sätt att undervisa. En 

undersökning av storleken på elevgrupperna i Sverige visar att elevgrupperna i matematik i 

genomsnitt ligger på 21 elever, medan genomsnittet för en elevgrupp internationellt sett ligger 

på 27 elever. Detta innebär att man har mindre elevgrupper än genomsnittet i de länder som 

ingick i TIMSS undersökning.  

  

Pehkonen (2001) menar att det är lärarens och elevernas uppfattningar som tillsammans styr 

inlärningsprestationerna hos eleverna. Om en lärare uppfattar matematik som ett räknesystem, 

kommer eleverna att få räkna mycket på lektionerna. Om eleverna tycker att matematik bara 

handlar om att räkna och att använda färdiga formler, kommer de att få svårigheter med 

problemlösning på grund av att man då måste tänka efter först och sedan välja en metod som 

man skall använda sig av. Han visar också att en lärares uppfattningar kan skilja sig från det 

som de senare låter eleverna göra under en lektion. En lärare kan till exempel uttrycka en 

uppfattning att utforskning och analyser av matematiska situationer är viktigare än mekanisk 

räkning men ändå ge eleverna femtio sådana uppgifter att lösa. Det handlar om att lärarens 

uttalande är en ”ytuppfattning” som hon kan berätta om och diskutera, medan det hon gör är 
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”djupuppfattningar” som ofta är omedvetna och styr dennes handlande. Det sätt som läraren 

undervisar på kommer att i större eller mindre utsträckning påverka elevens uppfattning om 

matematik och i förlängningen dess prestationer. 

 

2.2.3  Användandet av läroböcker 

Enligt TIMSS 2003 (Skolverket, 2004) använder 90 procent av lärarna i undersökningen 

läroboken som huvudsaklig grund för undervisningen. Även i de andra länderna är det vanligt 

med lärobok i matematik, men Sverige tillhör de länder där störst andel använder läroboken 

som huvudsaklig grund för lektionerna. I Sverige godkänns eller rekommenderas inte 

läroböcker av centrala myndigheter. Detta är något som är ganska vanligt bland 20-

landsgruppen. När lärare fick svara på frågor om vad som begränsade undervisningen var det 

få lärare som upplevde att bristen på läroböcker påverkade undervisningen negativt. 

 

Löwing (2004) delar in användandet av lärobok i två olika typer. Den ena är den typ av 

användande där läraren byter lärobok en gång per år men däremellan endast arbetar med det 

valda läromedlet, med andra ord är man bunden till läromedlet. Den andra typen är 

användandet av lärobok men där det ibland byts ut mot egna idéer. Vidare anser författaren att 

presentationerna av ett matematikinnehåll är bristfälliga och ofta bara visar en metod att lösa 

en uppgift på. När det gäller konkretiseringen av matematikundervisningen med hjälp av olika 

typer av material menar Löwing (2004) att det är viktigt att inse att materialet endast är en 

artefakt. Det är läraren som genom sin introduktion och användning av materialet ger det liv. 

Hon anser också att det konkreta måste kunna generaliseras och utvecklas till en matematisk 

modell som kan användas i andra situationer. 

 

I en rapport från Utbildningsdepartementet (SOU 2004:97) konstaterar man med bakgrund av 

resultaten från TIMSS 2003 (Skolverket, 2004) att undervisningen i den svenska skolan oftast 

är traditionell, starkt styrd av läromedel och små variationer i arbetssätten. Det finns en vanlig 

uppfattning att läroböckerna och andra läromedel är godkända av någon myndighet, men så är 

inte fallet. Lärarna saknar verktyg för att kritiskt kunna granska om ett läromedel når upp till 

målen att sträva emot. 
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2.3 DIDAKTISKA IMPLIKATIONER FÖR PRAKTIKEN 

Under den här rubriken kommer jag att presentera hur en del forskare anser att 

undervisningen i matematik borde bedrivas. Detta gör jag därför att jag tycker att det finns ett 

glapp mellan hur matematikundervisningen bedrivs i skolan och hur forskarna säger att den 

borde bedrivas. Jag inleder med vilka mål man bör ha för undervisningen och går sedan 

vidare till vilken typ av kompetens som lärare som undervisar i matematik borde ha. Sedan 

följer en presentation av olika arbetssätt och en avslutning om hur man skall använda 

läromedel och läroböcker. 

 

2.3.1  Hur undervisningen bör bedrivas för att ge bra resultat 

I den inledande sammanfattningen i SOU 2004:97 skriver man att goda exempel och 

yrkesstolthet som är kopplade till en gedigen ämneskunskap, aktuell forskning och 

klassrumserfarenhet kan lyfta matematiken. En av de viktigaste uppgifterna som en lärare har 

oavsett om de undervisar i grundskolan, gymnasiet eller högskolan är att utmana eleverna 

eller studenterna så att de får känna glädje och en växande självtillit när deras matematiska 

tänkande utvecklas. Man skriver även att det lilla barnets första erfarenheter av matematik kan 

vara avgörande för känslor, inställningar och studieframgångar längre fram i livet. De menar 

att en satsning i förskolan och de tidiga skolåren skulle ge positiva effekter i hela 

utbildningssystemet ända upp till högskolan. I SOU 2004:97 menar författarna att man måste 

göra något åt den snedfördelning som finns vad det gäller kön, socialgrupp och etnisk 

tillhörighet och högre matematiska studier. För att få en bra undervisning av matematik menar 

man att det är viktigt att man ställer följande frågor till sig själv som lärare och till sina elever: 

 

Varför skall man lära sig matematik? Var och hur används matematik? Vad är kunnande i matematik? (sid. 

131 i SOU 2004:97). 

 

Grevholm (2006) skriver i Nämnaren nr 3 att undervisningen i skolorna mer borde handla om 

att skapa egna problem och arbeta med frågor där inte läraren eller boken redan vet lösningen 

och svaret. Detta för att matematiken skall framstå som vacker, spännande och utmanande för 

elever på olika nivåer. Hon anser vidare att problemlösning är det centrala i matematiken, 

men att formulera nya problem och utveckla nya områden också är viktigt. För att våga göra 

detta måste eleverna lita på sin egen tankekraft och förstå att de kan resonera matematiskt. De 

måste också förstå att de kan specialisera, generalisera, ställa upp hypoteser och pröva dem, 
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resonera logiskt, kommunicera, beskriva, förklara och övertyga andra. Eleverna måste få 

möjlighet att pröva sin tankekraft och se om den bär. Enligt Grevholm måste undervisningen 

ge fler tillfällen till att utveckla förmågan att resonera och tänka matematiskt för studenten 

(Grevholm, 2006). 

 

2.3.2 Mål för undervisningen 

I detta avsnitt finns de kompetenser som sedan ligger till grund för de kompetenser som jag 

använder i min undersökning. Jag har inte använt mig av alla då det nationella provet i 

matematik för år 5 inte omfattar alla kompetenserna, utan jag har valt de som jag tycker mig 

kunna finna i provet. 

 

Löwing (2004) menar att det är viktigt att läraren har ett mål för sin undervisning. Flera av de 

lärare som hon studerade saknade konkreta mål för det innehåll som de undervisade om både 

för den aktuella lektionen och på längre sikt. I SOU 2004:97 menar de att tydligt beskriva 

målen och syftet med studierna är en viktig förutsättning för att eleverna skall få ett grepp om 

sin kunskapsutveckling och en ökad tilltro till sin förmåga att lära sig. Även en tydlig 

återkoppling som kan föra dem vidare i lärandet och förståelsen är också viktigt. Enligt 

undersökningar som de har tagit del av känner eleverna/studenterna att de har minst 

kännedom om målen i matematik. 

 

Kilpatrick m.fl. (2001) menar att det finns fem komponenter som mål som läraren skall hjälpa 

eleven att uppnå: 

 

Mathematical proficiency, as we see it, has five components, or strands: 

 

 conceptual understanding – comprehension of mathematical concepts, operations and relations 

 procedural fluency – skill in carrying out procedures flexibly, accurately, efficiently, and 

appropriately 

 strategic competence – ability to formulate, represent, and solve mathematical problems 

 adaptive reasoning –  capacity for logical thought, reflections, explanations, and justification 

 productive disposition – habitual inclination to see mathematics as sensible, useful and worthwhile, 

coupled with a belief in diligence and one’s own efficacy. 

 

...The five strands are interwoven an interdependent in the development of proficiency in mathematics. 

(s. 116) 
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Helenius (2006) presenterar idéer i Nämnaren nr 3 som han har hämtat från den danska 

rapporten Kompetencer och Matematiklæring. Han beskriver åtta delkompetenser som 

tillsammans utgör stommen i de danska tankarna. Helenius menar att det finns flera problem 

med att beskriva en persons kunskaper i matematik relaterat till vilka delar av matematiken – 

vilket stoff – som personen behärskar. Ett av dessa problem är att det är svårt att beskriva 

progression i matematikundervisningen i läroplaner samt att jämföra olika läroplaner med 

varandra när man utgår ifrån stoffet. I den danska rapporten definieras matematisk kompetens 

som: 

att vara medveten om, förstå, utöva, använda och kunna ta ställning till matematik och matematisk 

verksamhet i en mångfald av sammanhang där matematik ingår eller kan komma att ingå. En matematisk 

kompetens är en självständig och rimligt avgränsad del av den totala kompetensen (Helenius, 2006 sid 12). 

 

De åtta delkompetenserna delas in i två huvudgrupper där den ena är att fråga och svara i, 

med och om matematik och den andra är att använda språk och redskap i matematiken. I 

gruppen att fråga och svara i, med och om matematik finns följande fyra delkompetenser 

(Helenius, 2006): 

 

 Tankegångskompetens – handlar om att kunna känna igen den sortens frågor som ofta 

finns i matematiken samt att veta vilka typer av svar som matematiken kan avlämna. 

En del är också att kunna förstå olika begrepps räckvidd samt genom generaliseringar 

och abstraktioner kunna bredda begreppen till att gälla större grupper. 

 Problembehandlingskompetens – handlar om att kunna formulera, ställa upp och lösa 

matematiska problem. 

 Modelleringskompetens – handlar om att kunna översätta en situation från ett annat 

område än matematik till matematiskt språk. Man skall också kunna analysera och 

bedöma räckvidden av den uppkomna modellen samt kunna ”avmatematisera” en 

modell. 

 Resonemangskompetens – handlar om att kunna följa och bedöma ett matematiskt 

resonemang samt att kunna tänka ut och genomföra matematiska resonemang. 

 

I den andra gruppen, att använda språk och redskap i matematik, finns följande fyra 

delkompetenser (Helenius, 2006): 
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 Representationskompetens – handlar om att kunna förstå och använda sig av olika 

representationer av matematiska objekt, fenomen, problem eller situationer. Det 

handlar även om att kunna förstå inbördes förhållanden mellan olika 

representationsformer samt att kunna välja och översätta mellan olika 

representationsformer. Ett exempel på en representation kan vara en algebraiskt 

angiven funktion, f(x)=2x-1. 

 Symbol- och formalismkompetens – handlar om att kunna avkoda de symboler och 

formspråk som finns i matematiken samt att kunna översätta mellan symboliskt 

matematiskt språk och naturligt språk. Det handlar även om att kunna behandla och 

använda sig av symbolmässiga utsagor och uttryck. 

 Kommunikationskompetens – denna kompetens innefattar att man kan sätta sig in i 

och tolka det matematiska innehållet i andras presentationer samt att kunna uttrycka 

sig på olika sätt och olika nivåer om matematiska angelägenheter. 

 Hjälpmedelskompetens – handlar om att känna till vilka matematiska hjälpmedel som 

finns och hur dessa fungerar, ha kännedom om vilka möjligheter och begränsningar 

som dessa har och på ett reflekterande sätt kunna använda dessa. 

 

Dessa åtta delkompetenser är inte helt åtskilda utan har gemensamma beröringspunkter. 

Kompetenserna har två sidor, en undersökande och en produktiv. Den undersökande sidan 

handlar om att kunna förstå, analysera och kritiskt bedöma redan utförda processer. Den 

produktiva sidan handlar om att kunna utföra de handlingar som finns i kompetensen. I den 

danska rapporten har man valt att använda tre dimensioner när man skall diskutera hur mycket 

av en viss kompetens som en person har, täckningsgrad, aktionsradie och teknisk nivå. 

Täckningsgraden beskriver hur många aspekter som en person har av de som finns i en viss 

kompetens. En person som själv kan producera ett matematiskt argument har en högre 

täckningsgrad i sin resonemangskompetens än en person som kan förstå ett resonemang men 

inte själv kan producera ett. Aktionsradien för en persons kompetens består i hur många olika 

situationer som personen kan använda kompetensen i. Den tekniska nivån på en kompetens 

visar i hur begreppsligt eller tekniskt avancerade situationer som kompetensen kan användas 

(Helenius, 2006). 
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2.3.3  Lärarkompetens 

Löwing (2004) menar att det inte enbart räcker med goda kunskaper i matematik för att en 

lärare skall lyckas i sin undervisning. Lärare behöver mer än så. De behöver även ha goda 

kunskaper inom andra områden så som didaktik och metodik för att lyckas. Teorier för hur 

matematikkunskaper grundläggs och utvecklas hos barn är något som författaren anser att 

läraren måste behärska för att nå fram till eleverna. Läraren är enligt Löwing en arbetsledare 

för en grupp med människor som alla har olika förutsättningar för att lära sig matematik. 

Förutsättningarna kan till exempel skilja i intresse, förkunskaper, språk och erfarenheter.  

 

Pehkonen (2001) ställer upp följande hypotes som han menar skall förbättra undervisningen: 

 

Vi kan som hypotes utgå från att undervisningsvillkoren för en utveckling av optimala elevuppfattningar 

kräver av läraren innehållskunskap, pedagogisk innehållskunskap, en väl utvecklad syn på matematik och 

flexibilitet när det gäller att genomföra undervisningen. Ingen av dessa fyra aspekter kan vi bortse från. De 

första tre är uppenbara när det gäller en lärares förmåga att fungera som matematiklärare, men förutom detta 

bör läraren vara tillräckligt flexibel för att kunna ta hänsyn till elevernas behov och tidigare uppfattningar vid 

planering och genomförande av undervisningen (sid. 247). 

 

Att läraren kan dela med sig av sin makt och bestämmanderätt i undervisningen, med andra 

ord hur stor frihet och hur mycket ansvar som läraren ger till eleverna när det gäller deras eget 

lärande, är en viktig aspekt som har med lärarens flexibilitet att göra. En elevs syn på 

matematik kommer att förändras när han eller hon måste ta ansvar för sitt eget lärande 

(Pehkonen 2001). Pehkonen menar även att öppna uppgifter är en lovande lösning när det 

gäller att skapa en bra inlärningsmiljö. Motivationen ökar hos eleverna med denna typ av 

uppgifter. I en tidigare studie kom han fram till att läraren och dennes sätt att genomföra 

undervisningen var de viktigaste faktorerna. 

 

Samuelsson (2008) skriver i sin artikel att det är viktigt för en lärare att ha kunskap om olika 

aspekter av matematisk färdighet för att kunna veta vad för sorts kunskap som en elev 

behöver utveckla. Det är inte förrän läraren har identifierat vilket specifikt område som eleven 

har svårigheter med som han eller hon kan välja rätt undervisningsmetod. Om en elev har en 

svag begreppsmässig kunskap när det gäller aritmetik är det viktigt att diskutera problem där 

aritmetik ingår med kamrater och lärare eller att läraren förklarar begreppen. Elever som 

behöver utveckla sin förmåga att lösa uppgifter på ett flexibelt, korrekt, effektivt och passande 
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sätt kommer att utvecklas mer, inte signifikant, men lite mer om de arbetar individuellt än om 

de hade arbetat traditionellt eller problembaserat (Samuelsson, 2008). 

 

Reynolds och Muijs (1999) har gjort en sammanställning av de undersökningar om effektiv 

matematikundervisning som har gjorts i USA och Storbritannien. De kom fram till att det är 

viktigt att lärare har en hög akademisk inriktning på sin undervisning. De effektiva lärarna är 

också duktiga på att organisera och leda undervisningen i klassrummet och de lägger lite tid 

på ordningsfrågor. De har även enligt Reynolds och Muijs höga förväntningar på eleverna. 

Lärarna är aktiva och ställer många frågor till eleverna och på detta sätt håller de eleverna 

involverade i undervisningen. 

 

2.3.4  Arbetssätt 

Skolforskningen har visat att det är viktigt att se eleverna som medproducenter och 

medansvariga för ökad kvalitet i kunskaper i matematik. Författarna i SOU 2004:97 anser att 

följande delar bör ingå i undervisningen för att göra matematiken mer begriplig och 

meningsfull: 

 

Olika arbetssätt och arbetsformer med lärarledda genomgångar, diskussioner, laborativ matematik, 

problemlösning, arbete i grupp och undersökande arbetssätt gör matematiken mer begriplig och mer 

meningsfull. Eleverna måste i högre grad än idag få diskutera och argumentera inom ramen för det 

matematiska innehållet. En del elever arbetar gärna med abstrakta frågeställningar medan andra behöver 

konkret arbetsmaterial för att förstå sammanhangen. Därför är det viktigt att variera undervisningen för att nå 

alla grupper av elever (flickor och pojkar, omotiverade och motiverade elever/studerande med annat 

modersmål etc.) (sid. 132 i SOU 2004:97). 

 

Samuelsson (2008) genomförde en undersökning i år 7 i Sverige där han delade in eleverna i 

tre grupper som undervisades på tre olika sätt, traditionellt, individuellt och problembaserad 

undervisning. Han kom fram till att efter tio veckor kan man inte se någon signifikant skillnad 

när det gäller aritmetik och räkning. Det fanns en liten, inte signifikant, skillnad när det gällde 

att lösa uppgifter på ett flexibelt, korrekt, effektivt och passande sätt. Där visade sig att 

individuellt arbete utvecklade denna förmåga mer än traditionellt och problembaserat. 

Samuelsson kunde se signifikanta skillnader när det gällde elevernas förmåga att förstå 

matematiska begrepp, operationer och förhållanden. Undersökningen visade att elever som 

hade undervisats på ett traditionellt eller problembaserat sätt hade lättare för att lösa uppgifter 

där dessa kunskaper krävdes. En möjlig förklaring till detta är enligt Samuelsson att eleverna 
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som undervisades på ett traditionellt sätt försågs med förklaringar och relevanta begrepp och 

att de elever som arbetade på ett problembaserat sätt samspelade med både sina kamrater och 

lärare. Samuelsson menar att ett aktivt deltagande och kommunikation under tankeprocessen 

med personer som har en högre förmåga verkar vara en kritisk faktor när eleverna utvecklar 

dessa förmågor. Även när det gäller den inre motivationen fanns det signifikanta skillnader 

och det verkar som en problembaserad undervisning gynnar den inre motivationen mest. 

Samuelsson fann också en signifikant skillnad mellan de olika undervisningsmetoderna när 

det gällde tilltron till den egna förmågan, där den ökade för de elever som hade undervisats på 

ett traditionellt eller problembaserat sätt. Samuelsson förklarar detta med att elever som 

undervisas på ett traditionellt sätt eller problembaserat hela tiden får feedback från lärare och 

kamrater och blir på så sätt medvetna om sina kunskaper (Samuelsson, 2008). 

 

Reynolds och Muijs (1999) kunde se att elever lär sig mer i klasser där läraren ägnar mycket 

tid åt genomgångar och handledning än där de arbetar mer individuellt. De fann också några 

typiska drag för både framgångsrik och icke framgångsrik undervisning i matematik. För den 

framgångsrika undervisningen fanns det en tydlig struktur för lektionen där man använde 

tiden väl. Av den sammanställning som Reynolds och Muijs (1999) gjorde av de brittiska 

OfSTED undersökningarna mellan åren 1995 och 1997 framkommer det att det som är 

karaktäristiskt för framgångsrik undervisning är bland annat att läraren ställer frågor till 

eleverna och ger konstruktiv respons. Man kan också se att i de här klasserna startade 

lektionerna med en genomgång som följdes av individuellt arbete eller arbete i grupp, samt 

avslutades ibland med en kort återblick.  Det fanns delar under lektionen med direkt 

undervisning i förebyggande syfte och inte bara när eleven fastnat på en uppgift. Lärarna 

interagerade regelbundet med eleverna där de noggrant fäste uppmärksamheten på 

missuppfattningar och gav eleverna hjälp samt konstruktiv respons. De övar de befintliga 

kunskaperna och förmågorna för att förstärka och utveckla dem. Dessa lärare använder olika 

aktiviteter i sin undervisning för att befästa och öka förståelsen för ett visst område. De 

tydligaste dragen för den undervisningen som inte var framgångsrik var att det lades för stor 

vikt vid upprepad räkning av liknande uppgifter, för mycket individuellt arbete och dåligt flyt 

i huvudräkningen (Reynolds och Muijs, 1999). De menar också att de fann resultat som 

visade på att elever som arbetade i små grupper med problemlösning hade en fördel jämfört 

med dem som inte gjorde det. Det utbyte av reflektioner och tankar som sker i grupparbeten 

kan leda till att eleverna tillägnar sig högre kunskaper. Men de lyfter även fram studier som 

varnar för en del risker med grupparbeten. Det finns en risk att misstolkningar kan förstärkas i 
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gruppen samt att svaga elever blir passiva. En annan risk är att eleverna istället sysslar med 

sådant som inte leder till en ökad kunskap. Det kan även finnas elever som inte själva är 

aktiva utan bara låter de andra gruppmedlemmarna göra jobbet. Det kräver även mer styrning  

av läraren när elever arbetar i små grupper (Reynolds och Muijs, 1999).  

 

Löwing (2004) ställer sig tveksam till de slutsatser som har dragits i en del forskning att vissa 

grupperingar leder fram till bättre resultat än andra. Hon tror att olika grupperingar kan ge 

olika möjligheter till att bedriva optimal undervisning. Det är till exempel lättare att arbeta 

laborativt om eleverna arbetar i grupper än om de arbetar individuellt i helklass. Vidare menar 

hon att grupparbeten i sig inte leder till inlärning utan att inlärningen är beroende på vilket sätt 

som lektionens innehåll presenteras och bearbetas i förhållande till elevernas förkunskaper. 

Det är viktigare att valet av arbetssätt görs utifrån vilket innehåll som lektionen skall innehålla 

och att det görs på ett sätt så att eleverna förstår. Löwing skriver att många lärare tvingas att 

välja individuellräkning och handledning på grund av de ekonomiska indragningarna och brist 

på professionellt kunnande som matchar läroboken. 

 

När det gäller skillnaderna mellan pojkar och flickor beskriver Öhrn (2002) en undersökning 

där eleverna fick arbeta med olika matematikproblem som de skulle lösa genom att räkna, tala 

och skriva. Eleverna fick först arbeta fram en egen lösning som de sedan redovisade och 

diskuterade i smågrupper. Smågrupperna valde sedan ut en lösning som sedan redovisades för 

hela klassen. Syftet med diskussionen var att eleverna skulle reflektera över sitt eget och 

andras tänkande. När man jämförde resultatet från försöksklasserna med jämförelseklasserna 

framkom det att detta arbetssätt gynnade framför allt lågpresterande flickor, men även övriga 

elever gynnades. Orsaken till detta resultat tros vara att detta arbetssätt gav många tillfällen 

till kommunikation och att de lågpresterande flickorna då blivit mer ”synliga”. Man hade även 

under projektet tonat ner vikten av att svara rätt istället resonerat, vilket kan ha hjälpt dessa 

flickor. 

 

Ullin (2001) menar att fixeringen i skolan vid rätt svar har varit rådande och att för eleverna 

har det gällt att komma fram till rätt svar på uppgifterna, samt att utvärderingen av prov har 

tillskrivit rätt svar en allt för stor betydelse. Han vill framhålla problemlösning som ett viktigt 

redskap i matematikundervisningen. Ullin tycker att begreppet problemlösning har urvattnats 

och ger följande definition av problemlösning: 
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Ett problem föreligger då man inledningsvis inte vet hur man ska angripa en uppgift. Det kan vara en uppgift 

som i efterhand ter sig mycket enkel (sid. 275). 

 

Han menar vidare att även ett olöst problem kan vara värdefullt, ge självförtroende och 

erfarenheter när man tar reda på hur lösningen går till. De erfarenheter som man vinner blir 

”vitaminer” i undervisningen och ger liv åt samspelet mellan elev och lärare (Ullin, 2001). 

 

Pimm (1989) varnar för en oreflekterad problemlösning, t.ex. en sådan där eleverna själva 

konstruerar uppgifter på egen hand. Dessa leder ofta till rutinartade och triviala upprepningar 

av det som eleverna redan kan istället för nya erfarenheter och idéer. 

 

I SOU 2004:97 framhåller man att en för ensidig inriktning på uppnående målen och en 

fokusering på eget individuellt arbete svarar dåligt mot matematik som ett ämne för 

kommunikation och problemlösning. 

 

I SOU 2004:97 anses det att läroböcker är viktiga i matematikundervisningen, men att de bör 

användas med fokus på att eleven skall lära sig med hjälp av varierade arbetssätt och 

arbetsformer samt med hänseende av elevernas intressen och förkunskaper. Läroboken skall 

vara ett stöd för att uppnå målen och det är inte ett mål att arbeta igenom alla uppgifterna. Om 

man bara arbetar med tyst arbete eftersätts den del av matematiken som innehåller 

problemslösning och kommunikation. Följderna blir att språk- och begreppsutvecklingen 

försummas både hos elever med svenska som modersmål och hos de elever som har ett annat 

modersmål. 

 

2.4 TVÅ SKOLOR I USA 

Under den här rubriken kommer jag att presentera en undersökning som gjordes i USA av 

Boaler (1999). Den här undersökningen har inspirerat den undersökning som jag själv har 

gjort. 

  

Boaler (1999) undersökte matematikundervisningen på två olika skolor, Amber Hill och 

Phoenix Park. Amber Hill hade läroboksstyrd matematikundervisning på schemalagda tider 

och läraren förklarade de matematiska metoderna och procedurerna på tavlan. Eleverna 

delades in i åtta grupper efter lärarens uppfattning om matematiskförmåga. Amber Hill 

beskrivs som en skola med disciplin och ordning där eleverna arbetade mycket på lektionerna. 
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På Phoenix Hill hade man inget schema eller lärobok utan man arbetade med olika idéer och 

öppna problem som kunde undersökas och lösas med hjälp av en mängd matematiska 

metoder. Eleverna arbetade i par eller grupper som de själva valde och sökte sedan själva den 

kunskap som behövdes för att kunna lösa problemet. Lärarna på Phoenix Park fungerade mer 

som handledare som inte gav några svar på elevernas frågor utan ställde nya motfrågor och 

vägledde eleverna i vilken riktning som eleven skulle fortsätta att arbeta i. Phoenix Park 

beskrivs som en ganska avslappnad skola med stor frihet för eleverna att välja arbete och 

arbetstakt. Några veckor innan eleverna i Phoenix Park deltog i det nationella 

examinationsprovet – the General Certificate of Secondary Education (GCSE) – infördes 

schema och eleverna fick examinationsfrågor att träna på samt att eleverna introducerades i 

formaliserade matematikmetoder och beteckningar. 

 

Boaler (1999) utgick ifrån två olika test när han jämförde eleverna på de båda skolorna. Det 

ena var ett nationellt examinationsprov som kallas the General Certificate of Secondary 

Education (GCSE). Det andra var ett test där Boaler hade själv konstruerat frågorna eller 

problemen som eleverna skulle svara på. Författaren gjorde även intervjuer med eleverna om 

när de använde sina kunskaper i matematik och hur användbara de ansåg att de var.  

 

Boaler kommer i sin undersökning fram till att det är stor skillnad mellan elevernas 

matematiska uppfattning och sätt att arbeta. På Amber Hill arbetade eleverna hårt och utförde 

många uppgifter i läroböckerna. Många av eleverna på Amber Hill utvecklade en uppfattning 

att skolmatematiken var uppbyggd på omfattande regler, formler och ekvationer som skulle 

memoreras. De trodde att deras roll i klassrummet var att memorera olika regler och att 

skolmatematik var oförenligt med tänkande. På Phoenix Park hade eleverna ett väldigt 

avslappnat förhållande till arbete men när de arbetade gjorde de det för att de ville det. Genom 

arbetet med projekten lärde de sig att välja, anpassa och tillämpa matematiska metoder. De 

utvecklade också en föreställning om att matematik var ett ämne där man tänker och som är 

flexibelt.  

 

Phoenix Parks elever överträffade eleverna från Amber Hill i de två projektbaserade 

uppgifterna som Boaler gav dem. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan resultaten i de 

mer slutna och processinriktade frågorna mellan de två grupperna på Boalers uppgifter. 

Däremot lyckades eleverna på Phoenix Parks bättre än eleverna från Amber Hill i GCSE 
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examinationen, som bygger på processinriktade och begreppsmässiga frågor, i ett ungefärligt 

2:1 förhållande. Detta trots att eleverna från Amber Hill använde mer tid på att lösa uppgifter 

på lektioner och avslutade många fler läroboksuppgifter än eleverna från Phoenix Park. 

 

Boaler anser att även om eleverna från Phoenix Park var begränsade när de skulle göra sitt 

examensprov pga. att de bara hade mött några av de metoder som fanns med på provet 

uppvägdes detta av deras förståelse av de metoder som de hade mött tidigare. Även deras 

villighet att ta till sig nya metoder, byta metod för att passa den nya situationen och förmågan 

att tänka självständigt var enligt Boaler orsaken till att de lyckades så bra på GCSE-provet.  

Orsaken till att eleverna från Amber Hill hindrades till att tänka självständigt var enligt 

författaren att det inte var en naturlig del av deras klassrumssituation. Enligt Boaler blev 

eleverna från Amber Hill mästare på att lära sig tolka mönster för hur de skulle bete sig på 

matematiklektionerna snarare än på matematik. När de arbetade med uppgifter förväntade de 

sig att de skulle använda den metod som läraren tidigare hade gått igenom på tavlan, om de 

fick en fråga som krävde en annan typ av matematisk metod körde de ofta fast även om de 

behärskade den metoden. Lärobokens uppgifter var också ordnade i svårighetsgrad så att de 

visste att om de t.ex. hade multiplicerat två tal med varandra i den första uppgiften så var de 

tvungna att multiplicera tre tal med varandra eller dividera två tal med varandra i nästa 

uppgift. Om uppgiften krävde kunskap från vardagslivet eller kunskap som inte var 

matematisk fastnade ofta eleverna och frågade om hjälp. Boaler uppskattar att om de befann 

sig hemma eller i en annan skolsituation skulle de ha kunnat svara på frågan, men deras 

förväntningar på vilken typ av matematikkunskap som skulle användas på 

matematiklektionen hindrade dem från att svara. Eleverna från Amber Hill antog även att de 

skulle använda alla siffrorna som de fick i frågan. Om de inte använde alla siffrorna trodde de 

att de gjorde något som var fel och ändrade metod till en där alla siffrorna kunde ingå. 

Eleverna lärde sig att lita på att de under lektionerna kunde få hjälp av läraren. Om eleverna 

blev osäkra på hur de skulle svara på en fråga och inte kunde hitta någon ledtråd frågade de 

läraren som konsekvent svarade med vilken metod de skulle använda och visade vilken 

procedur som eleven var tvungen att följa. Eleverna visste också att de var tvungna att slutföra 

en uppgift inom en viss tid för att hänga med klassen, detta gjorde att de bara ägnade en kort 

stund till varje uppgift.  
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Eleverna på Phoenix Park förväntade sig inte att läraren skulle tala om ifall de gjorde rätt eller 

inte utan endast om deras arbete rörde sig mot en intressant riktning eller inte. Denna typ av 

interaktion var grunden till dialogen mellan elever och lärare. Eleverna fick en betydande och 

varierande grad frihet när det gällde valet av arbete, metoden att angripa arbetet, deras sätt att 

uppföra sig på lektionerna, hur de organiserade arbetet och arbetsmiljön. På Phoenix Park 

kunde de inte fråga läraren vilken metod de skulle använda utan de fick använda de 

diskussioner de hade med varandra för att utveckla en matematisk riktning. Eleverna 

uppmuntrades att använda matematikböcker, uppslagsverk, datorer, miniräknare och skolans 

bibliotek som de hade tillgång till under lektionerna som resurser. Däremot kunde eleverna 

inte förlita sig på läroböckernas regelbundenhet eller strukturerade sätt att demonstrera 

metoder på. De var tvungna att tänka självständigt, ta till sig en metod och ändra till en annan 

om det skulle behövas. Eleverna blev bara introducerade för metoder som berörde temat på 

deras eget projekt, men djupet på den kunskap om den metod som de använde tillsammans 

med deras erfarenhet av att anpassa metoder för att passa nya situationer verkade kompensera 

det begränsade området av metoder som de mötte. När Boaler intervjuade eleverna på 

Phoenix Park om relationen mellan skolmatematiken och det ”verkliga livet” framkom det att 

eleverna hade stor nytta av den matematik som de lärde sig i skolan på sin fritid. 

 

Boaler har gjort undersökningar på elever som gick i High School (åldern 13 till 16 år) medan 

den här undersökningen kommer att handla om elever i de lägre åldrarna (åldern 11 år) och 

där de flesta har gått hela sin skoltid på samma skola. 
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3  TEORETISKT PERSPEKTIV 

Under den här rubriken kommer jag att redogöra för två teoretiska perspektiv som stöder 

analysen av resultatet. Valet av dessa två har utgjorts med tanke på de arbetssätt som jag 

tycker mig kunna se är rådande inom matematikundervisningen och i lärandet i stort. Dessa 

två perspektiv belyser även lärarens roll i klassrummet.   

 

3.1 DET KONSTRUKTIVISTISKA PERSPEKTIVET 

De konstruktivistiska teorierna bygger på att ett lärande sker genom att redan befintliga 

tankestrukturer omstruktureras, ackommoderas eller ändras. Piaget utgick ifrån barnets 

intellektuella utveckling när han skapade sina inlärningsteorier. Han ansåg att barnet skapar 

sin egen utveckling genom att själv experimentera och undersöka olika företeelser i sin 

omgivning. Kunskap skapas genom aktiviteten hos den lärande. Enligt Piaget behövs det fyra 

faktorer för att utveckla tänkandet från en nivå till en annan. De är den fysiska miljön, 

mognad, sociala influenser och något som Piaget kallar för equilibration, på svenska 

jämviktsbegreppet. Piaget anser att vi ständigt strävar efter jämvikt och denna strävan är en 

viktig process när det gäller den kognitiva utvecklingen. När våra sinnesintryck och 

erfarenheter inte stämmer överens med den rådande kognitiva strukturen sker en 

ackommodation. Med ackommodation avses att de kognitiva strukturerna till viss del måste 

förändras så att de stämmer överens med de erfarenheter och intryck som vi har gjort. Piaget 

talar även om assimilation som innebär att information införlivas med den tidigare kunskap 

man har (Gredler, 2005). 

 

Inom det konstruktivistiska perspektivet anser man att kunskap byggs av eleven genom 

självinstruerande undersökningar och samarbete med kamrater. Lärarens roll är att organisera 

och skapa situationer som presenterar meningsfulla problem. Läraren skall också ställa 

genomtänkta frågor som provocerar elevens tänkande. I klassrummet skall det finnas tillgång 

till olika sorters material som kan hjälpa eleverna när de undersöker sin omvärld. Samarbete 

och utbyte mellan elever skall följa experimenterandet. Läraren skall uppmuntra eleverna till 

att skriva hypoteser med förklaringar, undersöka dessa och rikta in sig på de data som strider 

mot hypotesen. Beredskapen för lärande hos en elev delas upp i två olika områden hos Piaget. 

Den ena är individens kapacitet för att assimilera ny information och för det krävs det en 

kognitiv ram som kan använda den nya informationen. Den andra handlar om konstruerandet 

av logiska kognitiva strukturer. Dessa utvecklas inte om inte individen upplever en konflikt 
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mellan den nya erfarenheten och de tankar som individen har. Utvecklingen sker när 

individen söker efter en lösning på ett högre plan (Gredler, 2005).  

 

Piaget i Säljö (2000) menar att man skall sätta ihop elever som är på samma nivå och att det 

är mellan dessa som samspelet skall ske. Säljö (2000) skriver i sin bok att Piaget har uttryckt 

att han önskar att lärare skulle upphöra att föreläsa och istället stimulera elevernas egna 

undersökningar och deras egna ansträngningar. Lärarens uppgift är att skapa miljöer som 

stimulerar det egna undersökandet och samtal mellan eleverna. Läraren skall också utvärdera 

det som eleverna har gjort och göra förändringar så att nya undersökningar leder fram till en 

utvecklad kognitiv förmåga. Barnet skall helst göra upptäckter på egen hand utan att någon 

vuxen ingriper eller förklarar (Säljö, 2000). Barn lär sig hur man skall lära sig genom att 

skapa problem, undersöka frågor och undersöka sina svar. En viktig fråga för undervisningen 

är att det finns möjlighet till nytt lärande genom likheter från tidigare erfarenheter. Piaget 

menar att problemlösning inte kan läras ut utan varje elev måste själv upptäcka eller 

återuppfinna hur man gör. Till skillnad från många andra inlärningsteorier betonar Piaget 

samarbetet mellan kamrater som viktigt istället för samarbetet mellan lärare och elev. Det är i 

utbytet mellan elever som de kan undersöka sitt eget tänkande, undersöka andra alternativ 

samt känna igen sina egna tankar och slutsatser. Läraren måste skapa en miljö som underlättar 

undersökandet (Gredler, 2005).     

 

3.2 DET SOCIOKULTURELLA PERSPEKTIVET   

Inom det sociokulturella perspektivet är det samspelet mellan läraren och eleven/barnet som 

är det viktiga. Lärarens uppgift är att uppmärksamma när en elev är redo för att börja en ny 

klättring i utvecklingstrappan. Genom att läraren undervisar och samspelar med eleven kan 

eleven nå en högre utvecklingsnivå. Enligt Vygotsky kan man också tänka sig att en 

kunnigare elev hjälper en annan elev till att nå en högre kognitiv förmåga (Fawcett & Garton, 

2005). Fawcett och Garton (2005) beskriver i sin undersökning att de kan se att den grupp av 

elever som utvecklas mest är den grupp som får hjälp av en kunnigare elev, medan de som 

arbetar helt självständigt är de som utvecklas minst. Detta stöder den teori som Vygotsky 

hade om att en kunnigare individ i samhället bidrar till att det sker en utveckling hos den 

lärande. Ur ett Vygotskyperskpektiv ser man språket som ett redskap som erbjuder den elev 

som ligger på en lägre nivå än sin partner en möjlighet att utforska skillnaderna mellan sin 

egen kunskap och sin partners. Genom språket kan eleven på den lägre nivån konfrontera sina 
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egna idéer med den elev som ligger på en högre nivå och genom detta omstrukturera sin 

kunskap och sitt tänkande, rätta till missförstånd, fylla i luckor i förståelsen samt utveckla nya 

strategier för problemlösning (Fawcett & Garton, 2005).  

 

Säljö (2000) skriver att den i särklass viktigaste mänskliga lärmiljön har alltid varit, och 

kommer alltid att vara, det vardagliga samspelet och det naturliga samtalet. Han menar att det 

är genom detta vi formas som sociokulturella varelser och att det är genom samtal i situerade 

sociala praktiker vi lär oss de flesta av de interaktiva färdigheter vi behöver för framtiden 

(Säljö, 2000). 

 

I likhet med Piaget utvecklade inte Vygotsky några specifika instruktioner för hur man skall 

arbeta i ett klassrum, men det även här att finna ut riktlinjer för hur man bör göra. Vygotsky 

betonar samspelet mellan läraren och eleven, där lärarens uppgift är att hjälpa till och ”lyfta” 

eleven till nästa utvecklingsnivå. Detta ”lyft” sker med hjälp av det sociala samspelet mellan 

läraren och eleven. När det gäller beredskapen för ett sådant ”lyft” brukar man tala om den 

proximala utvecklingszonen, det är då de kognitiva funktionerna börjar framträda och eleven 

är redo för att klättra upp en nivå i utvecklingen. Man kan se det som en trappa där barnet är 

på väg upp med hjälp av en kunnigare person. Vygotsky menar att läraren skall lär ut hur man 

löser problem genom att visa på ett riktigt beteende och sedan erbjuda vägledning genom 

uppgiften. Idealet i ett klassrum vore att en lärare arbetar med en eller två elever, åtminstone 

borde grupperna inte vara större än fem till sex elever (Gredler, 2005).  
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4  METOD 

All forskning har till syfte att öka förståelsen för de företeelser som man arbetar med. För att 

kunna göra detta är man beroende av teorier och teoriutveckling. Alla teorier har gemensamt 

att de genom en abstraktion av konkreta företeelser försöker att bättre förstå, förklara och 

förutsäga dessa. I den förevarande studien hämtas metoder och undersökningsdesign från det 

samhällsvetenskapliga området. De metoder som används är kvantitativa. Forskning som är 

kvantitativt inriktad innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder (Bryman, 2001). 

 

 

4.1 UNDERSÖKNINGSDESIGN 

Den undersökningsdesign man väljer för sitt arbete kommer att bilda en ram för insamling 

och analys av de data man samlar in. Denna ram kommer att styra och vägleda hur man rent 

konkret använder sig av en särskild metod samt hur de data eller den information som man 

har samlat in analyseras (Bryman, 2002). Designen för den här studien är en tvärsnittsdesign 

där det kan räknas som om datan har samlats in vid ett tillfälle även om provet har pågått 

under några veckors tid. Det är inte frågan om flera olika mättillfällen, utan eleverna har bara 

gjort varje uppgift en gång. 

 

När man använder sig av en tvärsnittsdesign är man intresserad av att undersöka variationer 

och undersökningen kräver därför att man studerar mer än ett fall. Om man upptäcker ett 

samband mellan två variabler kan man inte vara säker på att det handlar om en kausal relation, 

allt man kan säga är att det finns någon typ av koppling mellan variablerna. Detta betyder 

emellertid inte att det är omöjligt att dra kausala slutsatser med utgångspunkt i en 

tvärsnittsdesign (Bryman, 2002). 

 

4.1.1  Urval 

Urvalet grundar sig på att jag arbetade på en skola där man inte använde sig av läroböcker i 

något ämne under läsåret 2004/2005 och blev intresserad av att jämföra hur deras elever 

klarade av de nationella proven i förhållande till andra klasser med samma sociala situation 

och i liknande upptagningsområden som använde läroböcker. På grund av detta tog jag 
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kontakt med en skola som låg i ett närliggande upptagningsområde som den första skolan och 

där eleverna kom från familjer med liknande social situation. För att få reda på om de flesta 

av eleverna på de båda skolorna kommer ifrån en liknande social situation har rektorerna på 

de båda skolorna samt två socialsekreterare i områdena tillfrågats. Deras gemensamma 

uppfattning är att de flesta av eleverna kommer från familjen med liknande sociala situationer. 

I fortsättningen kommer den skola som använder läroböcker att kallas skola 1 och den som 

inte använder läroböcker kommer att kallas för skola 2. Av de 46 elever från skola 1 som 

deltog i studien hade 58 % av eleverna invandrarbakgrund. I skola 2 är det 51 % av eleverna i 

studien som har invandrarbakgrund.   

 

Eleverna gick i år 5 under två läsår på båda skolorna i en medelstor stad i Mellansverige. Det 

var två elever vars föräldrar avböjde att låta sitt barn vara med i undersökningen på skola 1 

och det var åtta elever vars föräldrar avböjde att vara med i undersökningen på skola 2. Det 

var ingen som avböjde att vara med i undersökningen i klass 1 och två stycken som avböjde 

att vara med i undersökningen i klass 2 på skola 1. Det var två stycken i klass 1 som avböjde 

att vara med och sex stycken i klass 2 som avböjde att vara med på skola 2. Av de sex som 

inte deltog i studien från klass 2 på skola 2 var det en elev som läste utifrån särskolans mål, 

tre elever nådde inte godkänd nivån på Nationella proven för år 5 i matematik och två som 

nådde godkänd nivån på Nationella proven för år 5 i matematik. En elev från varje skola föll 

bort från resultatet på grund av att de inte hade svarat på alla delarna i provet. Totalt deltog 46 

elever från skola 1 och 59 elever från skola 2. Innan insamlandet av resultaten av de nationella 

proven hade lärarna på respektive skola sorterat bort proven från de elever vars föräldrar 

avböjde att vara med i studien och därför har jag inte haft möjlighet att kunna göra en 

bedömning hur deras resultat skulle ha påverkat de resultat som jag fick fram min studie.  

 

Jag valde att jämföra pojkar för sig och flickor för sig för att se om man kunde se om det 

fanns någon skillnad mellan de båda skolorna om man tar hänsyn till kön. Detta gjordes för 

att se hur flickornas respektive pojkarnas resultat påverkas av undervisningen med lärobok 

eller utan lärobok. 

  

Vid urvalet av de 15 procent högst respektive lägst presterande eleverna har jag valt denna 

procentsats med hjälp av den studie som gjordes i Medelsta-projektet (Engström & Mange, 

2008). Vid detta urval har det totala resultatet på det Nationella provet för år 5 använts, inte 
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delresultaten för de olika kompetenserna. I denna del av studien har jag tittat på tendenser. 

För skola 1 blev antalet elever 8 för de som tillhörde de 15 procent som presterade högst 

resultat på skolan medan det blev 7 elever för de 15 procent som presterade lägst resultat. 

Anledningen till att det blev 8 elever är att två elever fick samma resultat och då valde jag att 

ta med båda. För skola 2 blev det 9 elever för båda grupperna. 

 

4.1.2  Mätområden för matematiska kompetenser 

Uppgifterna på nationella provet delade jag in i följande kategorier. Dessa områden har jag 

hämtat från Kilpatrick m.fl. (2001), Samuelsson (2007) samt Helenius (2006). Jag har använt 

dessa tre källor eftersom de tillsammans täckte in de olika delarna på det nationella provet 

samt de frågor som jag ville få svar på. Hos alla tre fanns det fler förmågor beskrivna men 

som inte testades på provet. När jag har valt ut dessa förmågor har jag valt de som jag tycker 

har stämt bäst överens med mina frågor samt de som har testats på provet: 

 

 Begreppsmässig förståelse inom området mätning – handlar om elevernas 

förståelse av olika begrepp inom området mätning.  

 Begreppsmässig förståelse inom området geometri – handlar om elevernas 

förståelse av olika begrepp inom området geometri. 

 Begreppsmässig förståelse inom området tal och talmönster – handlar om 

elevernas förståelse av olika begrepp inom området tal och talmönster.  

 Procedurkunskap i prealgebra – handlar om elevernas förmåga löser uppgifter 

samt vilken metod de använder.  

 Procedurkunskap aritmetik – handlar om elevernas förmåga att lösa uppgifter samt 

vilken metod de använder.  

 Strategisk kompetens – elevernas förmåga att formulera och lösa problem.  

 Resonemangskompetens – elevernas förmåga till logiskt tänkande, förmåga att 

förklara sina tankar samt försvara sina lösningar.  

 Tilltro till sin förmåga – elevernas egen syn på sin förmåga.  
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4.1.3  Analysmetod 

Efter insamlandet av data började arbetet med att analysera dem för att se om det fanns några 

skillnader. t-test har använts för att analysera differenserna mellan de båda grupperna. För att 

bearbeta den insamlade datan har datorprogrammet SPSS använts. t-test används när man vill 

undersöka om det finns några skillnader mellan två små grupper. Forskare som använder t-test 

utgår ifrån en nollhypotes, vilket innebär att man utgår ifrån att det inte finns någon skillnad 

mellan grupperna. Denna hypotes är rådande tills forskaren finner motsatsen genom att ett 

statistiskt test som säger att det finns en mycket stor sannolikhet att det finns en variation. 

Man betraktar skillnaderna som ”verkliga” när sannolikheten för att skillnaden mellan de två 

grupperna berodde på en tillfällighet mindre än 1 av 20, vilket uttrycks p<0.05 (Denscombe, 

2009).    

 

Till materialet ställdes följande fyra frågor: 

 

 Finns det någon signifikant skillnad i resultaten på de nationella proven beroende på 

om man har använt lärobok eller inte?  

 Finns det någon signifikant skillnad i de olika matematiska kompetenserna som finns 

representerade på de nationella proven beroende på om man har använt sig av lärobok 

eller inte?  

 Finns det någon signifikant skillnad i resultaten på de nationella proven om man tar 

hänsyn till kön beroende på om man har använt lärobok eller inte?  

 Vilken tendens kan man se i resultaten på de nationella proven hos de 15 procent bäst 

presterande respektive de 15 procent sämst presterande eleverna beroende på om man 

har använt lärobok eller inte inom de olika matematiska kompetenserna?  

 

4.2 GENOMFÖRANDE 

Jag tog tidigt kontakt med de båda rektorerna i skolorna för att undersöka om det skulle finns 

möjlighet att genomföra undersökningen i deras skolor och båda ställde sig positiva till detta 

och lovade att tala med de berörda lärarna. Sedan tog jag kontakt med de berörda lärarna samt 

skickade ut ett brev (se bilaga 1) till samtliga föräldrar där jag förklarade syftet med min 

undersökning och gav dem en möjlighet att avböja att vara med. 
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Innan insamlandet av resultaten började bad jag lärarna på respektive skola beskriva hur de 

undervisar samt hur de har förberett klasserna för de nationella proven. Detta gjordes för att få 

en kontext till resultaten. Denna kontext kommer att redovisas i resultatsdelen.  

Resultaten på proven omsattes till 0 för ett felaktigt svar och 1 för ett korrektsvar för att 

underlätta analysarbetet. Jag har använt mig av den bedömning som respektive lärare har gjort 

och jag har inte gått in och bedömt svaren på de nationella proven själv. När jag hade samlat 

in resultaten från de nationella proven för år 5 från de fyra klasserna bearbetades dessa med 

hjälp av datorprogrammet SPSS. SPSS användes för att göra t-test på de kompetenser som jag 

hade delat in provet i. I bearbetningen slogs de båda klasserna från respektive skola samman 

eftersom jag inte ville undersöka skillnaderna mellan klasserna utan mellan skolorna. Efter 

bearbetningen med SPSS jämfördes resultaten mellan de båda skolorna med varandra och 

Excel användes för att skapa diagram.   

 

4.3 FORSKNINGSETIK 

Inom det samhällsvetenskapliga området finns det fyra forskningsetiska krav att ta ställning 

till innan man inleder ett forskningsprojekt (Vetenskapsrådet, 2002). Jag kommer att beskriva 

dessa fyra krav samt att redogöra hur jag har tagit ställning till dessa krav i den aktuella 

undersökningen.  

 

4.3.1  Informationskravet 

Informationskravet handlar om att forskaren skall informera de som deltar i undersökningen 

om forskningsprojektets syfte. Forskaren skall även förklara deltagarnas uppgift samt 

villkoren för deltagandet. Det är viktigt att eventuella risker för obehag och skada redovisas. 

Deltagarna har även rätt att när som helst avbryta sitt deltagande och detta bör framgå tydligt 

för deltagarna. Det är även önskvärt att det framgår hur resultaten kommer att redovisas 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Redan tidigt tog jag kontakt med både rektorerna och lärarna för att informera dessa om syftet 

med undersökningen. Jag skickade även ett brev till föräldrarna där jag förklarade syftet och 

gav dem möjlighet att avböja deltagande. 
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4.3.2 Samtyckeskrav 

Samtycke av deltagaren skall inhämtas av forskaren och i de fall där deltagaren är under 15 år 

skall samtycke från vårdnadshavare inhämtas. Om uppgifterna tas ifrån existerande 

myndighetsregister behöver forskaren inte inhämta samtycke. De som deltar i en 

undersökning skall ha rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de deltar i 

undersökningen. Deltagarna skall kunna avbryta sitt deltagande utan att detta får negativa 

konsekvenser för dem. Forskaren skall inte utsätta deltagarna för påtryckningar när de skall 

fatta sitt beslut om att delat eller inte. Det bör inte heller finnas ett beroendeförhållande 

mellan forskaren och deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Jag fick ett muntligt samtycke av både rektorer och lärare att gå vidare med min 

undersökning. Nationella proven bedöms som offentlig handling i kommunerna och på grund 

av detta behövs egentligen inte något samtycke från föräldrarna för att ta del av den 

information som finns i dem. Av forskningsetiska skäl valde jag ändå att kontakta föräldrarna 

via brev där syftet för studien presenterades. Föräldrarna gavs även möjlighet att avböja att 

delta i studien. Detta medförde att det blev ett bortfall i ena gruppen som var större än i de tre 

andra. Hur detta bortfall påverkar resultatet är svårt att veta eftersom jag inte har haft tillgång 

till deras resultat.  

 

4.3.3 Konfidentialitetskravet 

Det här kravet handlar om att alla uppgifter skall behandlas så att uppgiftslämnaren förblir 

anonym. Resultaten skall redovisas på ett sådant sätt att andra som läser dem inte kan 

identifiera enskilda personer (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

När det gäller konfidentialitetskravet har de data som jag samlat in kodats för att avidentifiera 

de elever som ingick i undersökningen. Även skolorna och lärarna har avidentifierats. Jag har 

även tagit bort uppgifter som skulle kunna ha avslöjat identiteterna på eleverna. Dessa 

uppgifter har handlat om hur man har arbetat i klasserna i specifika områden och till exempel 

årtal.  

    

4.3.4 Nyttjandekravet 

De uppgifter som har samlats in får endast användas för forskarändamål. Uppgifterna får till 

exempel inte användas i kommersiellt syfte. Forskningsresultaten får inte heller användas av 
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myndigheter för att fatta beslut eller vidta åtgärder som direkt påverkar den enskilde om 

personen inte har gett ett särskilt medgivande till detta (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

 De uppgifter som jag har samlat in till den här studien har endast använts för 

forskarändamålet för den här uppsatsen. I uppsatsen finns inga uppgifter som skulle kunna 

användas för att fatta beslut om enskilda individer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

5  RESULTAT  

Under den här rubriken kommer jag att börja med att beskriva vad som kom fram när lärarna 

beskrev hur de har arbetat i de olika klasserna. Detta görs för att ge en kort bakgrund till de 

resultat som sedan redovisas. Redovisningen av resultaten inleds med en övergripande 

redovisning av resultatet på det nationella provet för de båda skolorna. Där efter följer en 

redovisning av resultaten med utgångspunkt för de kompetenser som jag har valt att använda i 

den här undersökningen. Avslutningsvis finns en sammanfattning av resultaten. 

 

5.1 BESKRIVNING AV MATEMATIKUNDERVISNINGEN I DE 

OLIKA KLASSERNA 

Här följer en kort beskrivning av hur lärarna har undervisat i klasserna på de olika skolorna. 

Denna beskrivning finns med för att ge en kontext för de resultat som sedan redovisas. På 

skola 2 finns ett skriftligt dokument som på ett tydligt sätt beskriver hur arbetet med 

matematik skall gå till på skolan. Lärarna har varit med och arbetat fram uppgifter till olika 

arbetsområden som används på skolan. Jag har fått tagit del av detta dokument och detta har 

tillsammans med lärarnas beskrivning legat till grund för beskrivningen av undervisningen 

nedan. På skola 1 fanns inget skriftligt dokument som beskrev hur matematikundervisningen 

skulle gå till.    

 

 

5.1.1  Skola 1:s arbetssätt 

På skola 1 har man en traditionell matematikundervisning där man i huvudsak följer ett 

läromedel och i de båda klasserna har man använt sig av matematikboken Alma från förlaget 

Liber. Eleverna har den största delen av tiden arbetat individuellt i sin matematikbok. 

 

När klass 1 gick i år 4 delade man in den här klassen i mattegrupper där eleverna fick arbeta 

med problemlösning, matematikboken Alma tillsammans med lärare, datorprogram samt 

färdighetsträning i matematikboken. I år 5 har eleverna i denna klass enbart arbetat med 

matematikboken Alma. Innan de nationella proven fick de träna på nationella prov från 

tidigare år, uppgifter från www.lektion.se samt hemläxor med träningsuppgifter och 

multiplikationstabellerna. 

http://www.lektion.se/
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Eleverna som gick i klass 2 på skola 1 har enbart arbetat med läroboken Alma men ibland har 

de arbetat med olika projekt som t.ex. längd och volym. Inför de nationella proven har läraren 

tagit fram uppgifter inom de områden som hon visste skulle komma på rovet. De har inte 

använt sig av några tidigare nationella prov. 

 

 

5.1.2  Skola 2:s arbetssätt 

På skola 2 har man ett uttalat förhållningssätt där man inte använder några läroböcker. Man 

nivågrupperar barnen efter vilken matematisk nivå de ligger på och man arbetar med öppna 

frågor (frågor som kan ha många olika svar och lösningar). De vill fokusera på vägen fram till 

svaret istället för svaret. Det är också viktigt att de uppgifter som eleverna får har en 

vardagsanknytning för eleverna. Man vill inte föra in siffror för tidigt i år 1 och 2 utan har 

istället ett eget matematikspråk som man kallar kapsylspråket. Ett annat viktigt fokus är att 

man vill arbeta med problemlösning istället för mekanisk räkning. På skola 2 är det viktigt att 

man pratar och diskuterar matematik och man arbetar ofta i grupper. Man tränar eleverna att 

arbeta i grupp genom att först låta dem arbeta två och två för att sedan arbeta i större grupper 

med ca fyra elever i varje grupp. Varje medlem i gruppen har en given roll, språkrör, 

sekreterare, tidshållare och fokushållare. Man byter roll varje vecka inom gruppen. Eleverna 

får också regelbundet redovisa sina uppgifter och lösningar för läraren och sina 

klasskompisar. Lärarens roll i klassen är att finnas med som ett stöd för att underlätta arbetet i 

grupp och lärarens roll är att ställa frågor som kan föra gruppen framåt. Det är viktigt att 

läraren inte går in för tidigt och talar om hur man skall lösa problemen. Eleverna på skola 2 

får tidigt komma i kontakt med området mätning genom att tillverka egna mätinstrument som 

kallas mamma meter, Dennis decimeter och Cia centimeter. Dessa använder eleverna sedan 

när de skall mäta och uppskatta andra föremål. På liknande sätt arbetar man med andra 

mätområden som vikt och volym. 

 

I klass 1 förbereddes eleverna genom att de repeterade t ex de fyra räknesätten, olika enheter 

och omvandling mellan dem, klockan. Läraren använde material till detta från olika 

läroböcker, olika arbetskort t.ex. från kortlådan Vardagsmatematik från förlaget Betapedagog 

och mycket egengjort material. På detta sätt har läraren i denna klass på skola 2 arbetat hela 

tiden med klassen. Tyngdpunkten har legat på egengjort material men hon har även plockat 

material från olika källor som t.ex. böcker, arbetskort, Internet t.ex. www.lektion.se. 

http://www.lektion.se/
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Läraren i den klass 2 på skola 2 har arbetat utan lärobok men har ibland plockat uppgifter från 

Internet. De har inte använt några tidigare nationella prov när de har förberett sig inför de 

nationella proven. 

 

5.2 RESULTAT AV ANALYSEN 

Målet för undersökningen var att undersöka om man kunde se någon skillnad på resultaten på 

de nationella proven i år 5 beroende på vilken undervisningsmetod som lärarna hade använt. 

Detta avsnitt inleds med en redovisning av det sammanlagda resultatet på det nationella 

provet för matematik i år 5 för respektive skola. Sedan följer ett spridningsdiagram som visar 

varje enskild elevs resultat när jag har summerat resultaten i de olika kompetenserna. Därefter 

redovisas resultaten under varje kompetens. Slutligen följer en sammanfattning av resultaten. 

 

Vid sammanräkningen av det maximala medelvärdet på kompetenserna blir summan högre än 

det maximala värdet på det Nationella provet för år 5. Detta beror på att det ibland har varit 

svårt att avgöra vilken kompetens som uppgiften riktar uppmärksamheten mot och då har 

valet gjorts att använda uppgiften i fler kompetenser.  
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t-testet visar en signifikant skillnad mellan skolorna när jag jämför det totala resultaten på det 

Nationella provet för år 5, t(105)=5.735, p<0.05. När man studerar de nationella proven för de 

båda skolorna kan man se att skola 2 har ett högre medelvärde (47.6956) än skola 1 
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(39.9566). Den maximala medelpoängen är 63. Här har varje rätt svar på deluppgifterna i 

Nationella provet för år 5 givit 1 poäng och det har inte tagits hänsyn till de kompetenser som 

senare kommer att användas. Detta har gjorts för att få en helhetsbild över elevernas resultat 

på de nationella proven.  

 

I diagrammet nedan har varje elevs sammanlagda poäng inom varje kompetens räknats 

samman för att en jämförelse mellan de båda skolorna skulle kunna göras. Y-axeln visar den 

sammanlagda poängen. Den maximala poängen är 91. Anledningen till att den maximala 

poängen blir högre när den sammanlagda poängen från kompetenserna har lagts ihop är att en 

uppgift på det nationella provet kan finnas med i flera kompetenser. På skola 1 har den elev 

som har det högst värdet 83 och den som har lägst har 13 poäng. På skola 2 har den som har 

högst värde 87 poäng och den som har lägst har 30 poäng. På skola 1 är det 20 procent (9 

elever av 46) av eleverna i studien som har ett medelvärde som är lägre än 40 medan det på 

skola 2 är 2 procent (1 elev av 59). 
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5.2.1  Begreppsmässig förståelse inom området mätning 

Det här området avser den begreppsmässiga förståelsen när det gäller uppgifter som berör 

vikt, volym och längd. 
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t-testet visar att det är en signifikant skillnad mellan skolorna när jag mäter den 

begreppsmässiga kompetensen som avser mätning, t(105)=4.398, p< 0.05. När det gäller den 

begreppsmässiga kompetensen som avser mätning kan man se att eleverna från skola 2 

(12.0847) har ett högre medelvärde än eleverna på skola 1 (9.3478). Den maximala 

medelpoängen är 16. 

 

När man tar hänsyn till kön kan man se att det finns en signifikant skillnad för flickorna när 

det gäller den begreppsmässiga förståelsen som avser mätning, t(57)=8.187, p<0.05. 

Flickorna på skola nr 2 har ett högre medelvärde (11.4194) än flickorna på skolan 1 (8.3846). 

Även när det gäller pojkarna finns det en signifikant skillnad, t(48)=2.658, p<0.05. Pojkarna 

på skola 2 har ett högre medelvärde (12.8214) än pojkarna på skola 1 (10.6000).  
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Begreppsmässig förståelse inom området mätning
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De 15 % av eleverna som presterar högst har ett medelvärde på 12.9 och de 15 % som 

presterar lägst 3.3 på skola 1. På skola 2 är medelvärdet för de elever som presterar högst 13.8 

och för de som presterar lägst 9.8.   

 

5.2.2  Begreppsmässig förståelse inom området geometri 

Det här området avser den begreppsmässiga förståelsen när det gäller att lösa uppgifter som 

berör geometriska former. 
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t-testet visar att det är en signifikant skillnad mellan skolorna när jag mäter den 

begreppsmässiga förståelsen, t(105)=3.529, p< 0.05. Även resultaten för den begreppsmässiga 

förståelsen inom området geometri visar att eleverna från skola 2 (7.1186) har ett högre 

medelvärde än eleverna från skola 1 (6.0217). Den maximala medelpoängen var 9. 

 

Det finns även en signifikant skillnad när man tar hänsyn till kön. t-testet visar för flickor 

t(57)=2.037, p<0.05. Flickorna på skola 2 har ett högre medelvärde (7.3548) än flickorna på 

skola 1 (6.5769).  För pojkarna finns en signifikant skillnad, t(48)=3.271, p<0.05. Pojkarna på 

skola 2 har ett högre medelvärde (6.8571) än pojkarna på skola 1 (5.3000). 
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För de 15 % av eleverna som presterade högst är medelvärdet 7.4 och 3.1 för de 15 % av 

eleverna som presterade lägst resultat på skola 1. På skola 2 är medelvärdet 8.4 för de 15 % 

som presterade högst medan medelvärdet är 5.8 för de 15 % som presterade lägst. 
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5.2.3  Begreppsmässig förståelse inom området taluppfattning och talmönster 

Det här området avser den begreppsmässiga förståelsen när det gäller att lösa uppgifter som 

berör tal och talmönster. 
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t-testet visar att det är en signifikant skillnad mellan skolorna vid mätning av den 

begreppsmässiga förståelsen inom området tal och talmönster, t(105)=4.694, p<0.05. 

Resultaten visar att eleverna på skola 2 (16.0847) lyckas bättre med att lösa uppgifterna inom 

området taluppfattning och talmönster än eleverna på skola 1 (12.5217). Den maximala 

medelpoängen var 21. 

 

Det finns en signifikant skillnad när man tar hänsyn till kön. t-testet för flickor visar 

t(57)=4.003, p<0.05. Flickorna på skola 1 har ett lägre medelvärde (12.1538) än flickorna på 

skola 2 (16.3548). Även för pojkarna finns det en signifikant skillnad, t(48)=2.503, p<0.05. 

Pojkarna på skola 2 har ett högre medelvärde på sina resultat (15.7857) än pojkarna på skola 1 

(13.0000). 
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Begreppsmässig förståelse inom området tal och talmönster
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De 15 % av eleverna som presterar högst har ett medelvärde på 18.5 och de 15 % som 

presterar lägst 4.9 på skola 1. På skola 2 är medelvärdet för de 15 % av eleverna som presterar 

högst 20.0 och för de 15 % som presterar lägst 11.6.   

 

5.2.4  Procedurkunskap i prealgebra 

Det här området handlar om procedurkunskap när det gäller prealgebra. Med prealgebra avser 

jag sådana uppgifter där eleverna skall skriva i det tal som fattas för att det matematiska 

uttrycket skall bli korrekt, t.ex. 7+__= 6+4. 
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Procedurkunskap i prealgebra
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t-testet visar att det är en signifikant skillnad mellan skolorna när jag mäter 

procedurkunskapen i prealgebra, t(105)=3.401, p<0.05. Resultaten för området prealgebra 

visar att skola 2:s (2.5085) elever lyckas bättre med att lösa uppgifterna än eleverna på skola 1 

(1,7174). Den maximala medelpoängen var 4.  

 

Om man tar hänsyn till kön finner man att det finns en signifikant skillnad för flickor, 

t(57)=3.192, p<0.05. Flickornas resultat när det gäller procedurkunskap i prealgebra visar att 

flickorna på skola 2 har ett högre medelvärde (2.4839) än flickorna på skola 1 (1.5385). Det 

finns ingen signifikant skillnad mellan pojkarnas resultat.  

 



 45 

Procedurkunskap i prealgebra
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För de 15 % av eleverna som presterade högst är medelvärdet 2.8 och 0.1 för de 15 % av 

eleverna som presterade lägst resultat på skola 1. På skola 2 är medelvärdet 3.7 för de 15 % 

som presterade högst medan medelvärdet är 1.7 för de 15 % som presterade lägst. 

 

5.2.5  Procedurkunskap i aritmetik 

Det här området handlar om procedurkunskap när det gäller aritmetik. 
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När det gäller procedurkunskap aritmetik fanns det ingen signifikant skillnad mellan de båda 

skolorna. Elevernas medelvärde på skola 1 är 9.2174 och för skola 2 är medelvärdet 8.9661. 

Den maximala medelpoängen är 15. 

 

Det finns inte heller någon signifikant skillnad när man tar hänsyn till kön. 
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De 15 % av eleverna som presterar högst har ett medelvärde på 12.9 och de 15 % som 

presterar lägst 3.3 på skola 1. På skola 2 är medelvärdet för de 15 % av eleverna som presterar 

högst 10.9 och för de 15 % som presterar lägst 7.1.   
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5.2.6  Strategisk kompetens 

Detta område handlar om elevernas förmåga att formulera och lösa problem. 
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t-testet visar att det är en signifikant skillnad mellan skolorna när jag mäter den strategiska 

kompetensen, t(105)=2.689, p<0.05. Även resultaten för strategisk kompetens visar att 

eleverna från skola 2 (10.2203) har en bättre förmåga att formulera och lösa problem än 

eleverna på skola 1 (8.6739). Den maximala medelpoängen var 16.  

 

Det finns en signifikant skillnad när man tar hänsyn till kön för flickor, t(57)=2.105, p<0.05. 

Flickorna på skola 2 har ett bättre resultat (9.9677) än flickorna på skola 1 (8.2308). För 

pojkarna finns det igen signifikant skillnad, men man kan se en tendens att pojkarna på skola 

2 har ett högre medelvärde (10.5000) än pojkarna på skola 1 (9.2500).  
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Stategisk kompetens
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För de 15 % av eleverna som presterade högst är medelvärdet 13.5 och 3.9 för de 15 % av 

eleverna som presterade lägst resultat på skola 1. På skola 2 är medelvärdet 13.1 för de 15 % 

som presterade högst medan medelvärdet är 6.9 för de 15 % som presterade lägst. 

 

5.2.7  Resonemangskompetens 

Resonemangskompetens avser förmågan till logiskt tänkande, förmåga att förklara sina tankar 

samt försvara sina lösningar. 
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t-testet visar att det är en signifikant skillnad mellan skolorna när jag mäter resonemangs 

kompetensen, t(105)=4.305, p<0.05. Resultaten för resonemangskompetens visar att eleverna 

på skola 2 (6,4237) har en bättre förmåga att förklara sina tankar och försvara sina lösningar 

än skola 1 (4,6522). Den maximala medelpoängen var 10. 

 

Det finns en signifikant skillnad mellan skolorna när man tar hänsyn till kön. Flickorna på 

skola 2 har ett högre medelvärde (6.6774) än flickorna på skola 1 (4.5385). t-testet visar 

t(57)=3.622, p<0.05. Det finns även en signifikant skillnad för pojkarna, t-testet visar 

t(48)=2.354, p<0.05. Pojkarna på skola 2 har ett högre medelvärde (6.1429) än pojkarna på 

skola 1 (4.8000). 
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De 15 % av eleverna som presterar högst har ett medelvärde på 7.8 och de 15 % som presterar 

lägst 1.4 på skola 1. På skola 2 är medelvärdet för de 15 % av eleverna som presterar högst 

8.3 och för de 15 % som presterar lägst 3.6.   
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5.2.8  Tilltro till den egna förmågan 

Den här förmågan handlar om den tilltro som eleverna har till sin egen kunskap och förmåga. 

 

Tilltro till den egna förmågan

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Skola 1 Skola 2

 

 

t-testet visar att det är en signifikant skillnad mellan skolorna när jag mäter tilltron till den 

egna förmågan, t(105)=2.820, p<0.05. När det gäller elevernas tilltro till sin egen förmåga kan 

man se att eleverna på skola 1 har en större tilltro (40,0261) än eleverna på skola 2 (36,7373). 

Den maximala medelpoängen var 48.  

 

Det finns ingen signifikant skillnad när man tar hänsyn till kön när det gäller flickor. Det finns 

en signifikant skillnad när det gäller pojkarna, t-testet visar t(48)=2.671, p<0.05. Pojkarna på 

skola 1 har ett högre medelvärde (40.9500) än skola 2 (36.3964). 
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För de 15 % av eleverna som presterade högst är medelvärdet 46.1 och 34.0 för de 15 % av 

eleverna som presterade lägst resultat på skola 1. På skola 2 är medelvärdet 38.6 för de 15 % 

som presterade högst medan medelvärdet är 35.4 för de 15 % som presterade lägst. 

 

5.3 SAMMANFATTNING 

I följande tabell har jag sammanfattat de resultat som undersökningen kom fram till. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att eleverna i skola 2 presterar ett högre medelvärde på 

samtliga kompetenser förutom den kompetens som avser procedurkunskap i aritmetik. När 

man tar hänsyn till kön kan man se att det finns en signifikant skillnad för följande 

kompetenser för flickor: Begreppsmässig förståelse inom området mätning, geometri och 

 Skola 1 Skola 2 

Begreppsmässig förståelse inom området mätning - + 

Begreppsmässig förståelse inom området geometri - + 

Begreppsmässig förståelse inom området taluppfattning och talmönster - + 

Procedurkunskap i prealgebra - + 

Procedurkunskap i aritmetik 0 0 

Strategisk kompetens - + 

Resonemangskompetens - + 

Tilltro till den egna förmågan + - 
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taluppfattning och talmönster, samt procedurkunskap i prealgebra, strategisk kompetens och 

resonemangskompetens. I samtliga fall är det flickorna på skola 2 som har ett högre 

medelvärde. När man tittar på pojkarnas resultat visar sig att det finns en signifikant skillnad 

för följande kompetenser: Begreppsmässig förståelse inom området mätning, geometri och 

taluppfattning och talmönster samt resonemangskompetens och tilltron till den egna 

förmågan. I samtliga fall utom tilltron till den egna förmågan, där pojkarna i skola 1 har ett 

högre medelvärde, är det pojkarna på skola 2 som har ett högre medelvärde.  

 

När det gäller studien av de 15 % högst respektive lägst presterande eleverna på de båda 

skolorna det inte gjorts någon beräkning på om det finns en signifikant skillnad eftersom 

antalet elever i de olika grupperna blev för lågt. Här har jag istället valt att titta på de 

tendenser som finns. Studien visar att för de 15 % högst presterande eleverna har eleverna på 

skola 2 ett högre resultat i samtliga kompetenser utom procedurkunskap i aritmetik, tilltro till 

den egna förmågan strategisk kompetens. Inom båda dessa kompetenser presterar skola 1 

elever ett högre resultat. När det gäller de 15 % lägst presterande eleverna kan man se att 

skola 2 elever presterar ett högre resultat i samtliga kompetenser. I samtliga fall, utom för den 

procedurmässiga framställningen för aritmetik, har skola 2 en mindre spridning mellan den 

gruppen som presterade högst respektive lägst. När det gäller procedurmässig framställning 

för aritmetik har skola 1 en lägre spridning.  
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6  DISKUSSION 

Under den här rubriken inleder jag med en diskussion om de resultat som kom fram till samt 

vilka orsaker jag tycker mig kunna se som ligger bakom. Jag fortsätter sedan med en 

metoddiskussion. 

6.1 RESULTATSDISKUSSION 

Syftet med den här undersökningen var att ta reda på om man kan se någon skillnad mellan 

resultaten på de Nationella proven i år 5 beroende på om man har använt lärobok eller inte. På 

skola 1 arbetar man mer traditionellt och individuellt än vad man gör på skola 2. På skola 2 

strävar man efter att prata och diskutera matematik mycket och man arbetar problembaserat 

med öppna problem (problem som kan ha flera lösningar och svar). I min undersökning 

kommer det inte fram några direkta orsaker till skillnaden i resultaten utan här försöker jag 

stödja mig på andras underökningar och resultat när jag tolkar orsaken. 

 

I den här delen kommer jag att diskutera resultaten som har kommit fram i undersökningen 

samt tänkbara orsaker till dessa. Jag börjar med att diskutera resultaten utifrån mina 

forskningsfrågor och orsakerna till dessa för att avsluta med en sammanfattning av tänkbara 

orsaker av de resultat som har kommit fram. 

 

6.1.1 Skillnader i resultat på det nationella provet i matematik för år 5 

Under den här rubriken kommer jag att diskutera de skillnader som fanns i resultaten mellan 

de båda skolorna. Det är det följande forskningsfråga som står i fokus: Finns det någon 

signifikant skillnad i resultaten på de nationella proven beroende på om man har använt 

lärobok eller inte? 

 

Det finns en signifikant skillnad i resultaten på de nationella proven mellan de båda skolorna. 

Eleverna som har arbetat utan lärobok presterar ett signifikant högre resultat än eleverna som 

har använt lärobok. Det kan finnas många olika orsaker till detta resultat och jag kommer här 

nedan att försöka att identifiera några av dem.  

 

I Boalers studie (Boaler, 1999), som inspirerade mig till att genomföra en liknade studie i 

Sverige, framkom det att de elever som hade arbetat utan lärobok lyckades bättre på det 

nationella examinationsprovet, GCSE, än de elever som hade arbetat med lärobok. En av 
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orsakerna till detta kan enligt Boaler vara att dessa elever hade utvecklat en förmåga att välja, 

anpassa och tillämpa matematiska metoder samt att de hade en föreställning om att matematik 

var ett ämne där man tänker och som är flexibelt. Även om eleverna som hade arbetat utan 

matematikbok var begränsade, enligt Boaler, eftersom de bara hade mött några av de metoder 

som fanns med på provet uppvägdes detta av deras förståelse av de metoder som de hade mött 

tidigare. Vidare anger Boaler deras villighet att ta till sig nya metoder, byta metod för att 

passa den nya situationen samt deras förmåga att tänka självständigt som en orsak till att de 

lyckades bättre på GCSE. Boaler (1999) menar att orsaken till att eleverna som arbetade med 

matematikbok hindrades till att tänka självständigt var att detta inte var en naturlig del av 

undervisningen. Dessa orsaker kan vara de samma för de resultat som kommer fram i min 

underökning. Att eleverna på skola 2 presterar ett signifikant högre resultat på nationella 

provet kan hänga samman med att de i undervisningen tvingas att pröva sig fram till olika sätt 

att lösa problem på samt att det är en naturlig del av undervisningen att utvärdera sin 

lösningsmetod. Den typ av uppgifter som förekommer på nationella provet för år 5 påminner 

även om den  typ av uppgifter som man arbetar med på skola 2. På Nationella provet för år 5 

lägger man en stor vikt vid att kunna använda de strategier som man behärskar samt att kunna 

använda dem på ett för eleven kanske nytt sätt. På skola 2 arbetar man mycket att kunna 

förklara för andra hur man löser uppgifter och detta är också en viktig del på det Nationella 

provet för år 5. 

 

6.1.2 Skillnader i de matematiska delkompetenserna 

I det här avsnittet kommer jag att först diskutera skillnaderna i den spridning som finns inom 

grupperna på de båda skolorna för att sedan gå in och titta på resultaten för de kompetenser 

som undersöktes samt diskutera möjliga orsaker till resultatet. Det är följande forskningsfråga 

som står i fokus: Finns det någon signifikant skillnad i de matematiska kompetenserna som 

finns representerade på de nationella proven beroende på om man har använt lärobok eller 

inte? 

 

 

På skola 2 lyckas man att hålla ihop grupperna kunskapsmässigt sett bättre än på skola 1. På 

skola 1 är det 20 procent av eleverna (9 elever av 46) som har ett lägre medelvärde än 40 när 

man lägger samman medelvärdet på de olika kompetenserna. På skola 2 är det 2 procent (1 
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elev av 59) som har ett lägre värde än 40. Detta visar att skola 2 lyckas att hålla ihop 

grupperna bättre än skola 1. 

 

Piaget (i Gredler, 2005) menar att kunskapsutvecklingen sker när elever på samma nivå får 

arbeta tillsammans och där läraren har en mer handledande roll. Det är när eleverna kan 

jämföra sina kunskaper med andra elevers som ackommodation och assimilation kan uppstå. 

Detta kan vara en av anledningarna till skillnaden i spridningen på de båda skolorna. På skola 

2 delar man in eleverna i grupper där eleverna ligger på samma kunskapsmässiga nivå. Det 

finns även en tydligt uttalad syn på att läraren skall ha en handledande roll och komma med 

frågor som hjälper eleverna fram när de stöter på problem istället för att tala om vilken metod 

de skall använda. En annan anledning kan vara att på skola 2 tvingas eleverna hela tiden 

jämföra sin egen kunskap med klasskompisarnas och på så sätt uppstår de enligt Piaget 

nödvändiga konflikterna som behövs för att en utveckling och ett lärande skall ske. Piaget 

(Gredler, 2005) menar att i de grupper där det inte pratas uppstår inte den nödvändiga 

konflikten. På skola 1 arbetar varje elev individuellt och de har inte tillfälle att jämföra sin 

egen kunskap med andras och på så sätt upptäcka skillnader. Samuelsson (2008) skriver att 

det är viktigt för en lärare att kunna identifiera vilket specifikt område som eleven har 

svårigheter med för att sedan kunna anpassa undervisningsmetoden. Även detta kan vara en 

förklaring till varför eleverna på skola 2 presterar bättre trots att de har lite större klasser än på 

skola 1. Genom att de ständigt diskuterar och redovisar sina lösningar blir det tydligare för 

läraren vad varje elev behöver hjälp med.  

 

Eleverna på skola 2 som arbetat utan lärobok presterar ett signifikant högre medelvärde på 

alla kompetenser utom när det gäller den procedurmässiga framställningen för aritmetik, där 

eleverna med lärobok presterar ett litet, ej signifikant, högre medelvärde. Samuelsson (2008) 

fann ett liknande resultat i sin undersökning, dock ej signifikant, där det visade sig att de 

elever som arbetar individuellt tycks stärkas när det gällde att lösa uppgifter på ett flexibelt, 

korrekt, effektivt och passande sätt i aritmetik. Orsaken till detta kan vara att det är det som 

eleverna ägnar tiden till under matematikundervisningen när man arbetar individuellt. 

 

Boaler (1999) skriver att eleverna som undervisas på ett traditionellt sätt hindras av detta när 

de möter nya och för dem okända uppgifter som de måste lösa utan lärarens hjälp. Jag kan se 

liknande tendenser i min undersökning. På skola 2 får eleverna tidigt komma i kontakt med ett 
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laborativt sätt att lösa olika uppgifter få och de får även tillverka egna verktyg för att lösa 

olika uppgifter. Säljö (2000) skriver i sin bok att Piaget har uttryckt att han önskar att lärare 

skulle upphöra att föreläsa och istället stimulera elevernas egna undersökningar och deras 

egna ansträngningar. Piaget menar att lärarens uppgift är att skapa miljöer som stimulerar det 

egna undersökandet och samtal mellan eleverna. Läraren skall också utvärdera det som 

eleverna har gjort och göra förändringar så att nya undersökningar ledar fram till en utvecklad 

kognitiv förmåga. Barnet skall helst göra upptäckter på egen hand utan att någon vuxen 

ingriper eller förklarar (Säljö, 2000). På skola 2 låter man eleverna själva och tillsammans 

med varandra hitta lösningar för de olika uppgifterna i matematiken. Lärarna undviker att 

förklara och berätta hur eleverna skall lösa en uppgift. Säljö (2000) menar att vi människor är 

kulturella varelser som samspelar med varandra och tänker tillsammans i vardagen. I miljön 

runt omkring oss finns också materiella resurser som vi samspelar med. Han menar också att 

språket är en viktig bärare när det gäller att lära sig nya saker och befästa kunskap. På skola 2 

får eleverna möjlighet till detta genom att arbeta i grupp och redovisa sina lösningar för 

varandra. Vygotsky (i Gredler, 2005) menar att samspelet mellan elever har en stor betydelse 

för elevernas kunskapsutveckling. Genom att eleverna får arbeta i grupp och sedan redovisa 

sina lösningar för varandra stärks eleverna. Piaget förespråkade att eleverna skall ligga på 

samma nivå för att skapa den bästa förutsättningen för ett lärande och att det är i samspelet 

mellan dessa som lärandet sker. Detta kan vara en orsak till att eleverna på skola 2 lyckas 

bättre än eleverna på skola 2. På skola 2 har man delat in eleverna i grupper där de ligger på 

samma kunskapsmässiga nivå (Säljö, 2006). 

 

När man jämför resultaten när det gäller resonemangskompetens har eleverna på skola 2 ett 

högre medelvärde. Detta kan bero på att de är vana att förklara sina lösningar och föra 

matematiska resonemang med varandra och läraren. Detta är en viktig del av undervisningen 

på skola 2 medan man arbetar mer individuellt på skola 1. Boaler (1999) kom fram till att de 

elever som arbetade på ett mer traditionellt sätt lärde sig att lita på att de kunde få hjälp av 

läraren om de körde fast och att läraren då konsekvent svarade med vilken metod de skulle 

använda. De elever som arbetade utan matematikbok lärde sig att läraren endast talade om 

ifall deras arbete rörde sig i en intressant riktning eller inte. Det finns likheter mellan dessa 

båda skolor och de som ingår i den här undersökningen. Genom att man på skola 2 tidigt får 

lära sig att prata om matematik och förklara sina lösningar så utvecklar eleverna sin 

resonemangskompetens. Av den sammanställning som Reynolds och Muijs (1999) gjorde av 
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de brittiska OfSTED undersökningarna mellan åren 1995 och 1997 framkommer det att det 

som är karaktäristiskt för framgångsrik undervisning är bland annat att läraren ställer frågor 

till eleverna och ger konstruktiv respons. Man kan också se att i de här klasserna startade 

lektionerna med en genomgång som följdes av individuellt arbete eller arbete i grupp, samt 

avslutades ibland med en kort återblick. Detta är ett typiskt drag för matematikundervisningen 

i skola 2 och detta kan vara orsaken till att de lyckas bättre när det gäller uppgifter som 

handlar om resonemangskompetens. På skola 1 har undervisningen styrts av arbetet med 

matematikboken och tonvikten har legat på det individuella arbetet i boken.  

 

När det gäller aritmetik finns det ingen signifikant skillnad mellan de båda skolorna. Av 

resultaten för procedurkunskap i aritmetik kan man se att skola 1 har ett lite högre medelvärde 

än skola 2, även om det inte är en signifikant skillnad. Samuelsson (2008) fick ett liknande 

resultat när han gjorde sin undersökning. Elever som behöver träna upp sin förmåga att lösa 

uppgifter på ett flexibelt, korrekt, effektivt och passande sätt kommer att utvecklas, inte 

signifikant, men lite mer av ett individuellt arbetssätt enligt Samuelsson (2008). Enligt den 

undersökning som gjordes i TIMSS 2003 (Skolverket, 2004) kunde man se att i Sverige 

lägger vi ner mest tid på aritmetik i vår undervisning. Detta kan vara en orsak till att man 

presterar ett bättre resultat på de uppgifter som handlar om aritmetik i skola 1 som arbetar på 

ett mer individuellt sätt.  

 

I undersökningen framkom det att eleverna på skola 1 har en högre tilltro till sin egen förmåga 

än eleverna på skola 2, trots att eleverna på skola 2 överlag har ett högre medelvärde på de 

olika kompetenserna. Enligt TIMSS 2003 (Skolverket, 2004) fann man ett liknande samband. 

Eleverna i Sverige har ett gott självförtroende i matematik om man jämför med de övriga 

länderna trots att de övriga resultaten i många fall var sämre än genomsnittet för de övriga 

länderna i undersökningen. En anledning till denna skillnad mellan skola 1 och skola 2 kan 

vara att eleverna på skola 2 har en större kunskap om sin egen förmåga och inte överskattar 

den. Vygotsky (i Gredler,2005) menar att samspelet mellan kamrater är viktigt när det gäller 

att bli medveten om sitt eget tänkande och kunnande. På skola 2 diskuterar eleverna mycket 

med varandra och läraren och de arbetar ofta i grupp. Detta möjliggör att de kan jämföra sitt 

eget kunnande med andra elevers. På skola 1 arbetar eleverna med enskilt arbete och därför 

blir den egna kunskapen i förhållande till andras inte lika tydlig.  
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6.1.3 Skillnaderna på pojkarnas resultat respektive på flickornas resultat 

I det här avsnittet kommer jag att jämföra pojkarnas resultatet på skola 1 med pojkarnas 

resultat på skola 2 när det gäller de olika kompetenserna. Jag gör även samma jämförelse när 

det gäller flickornas resultat på skola 1 och 2. Detta gör jag för att se om man kan se om något 

av arbetssätten gynnar pojkar respektive flickor.  Den forskningsfråga som står i fokus är 

följande: Finns det någon signifikant skillnad i resultaten på de nationella proven om man tar 

hänsyn till kön beroende på om man har använt sig av lärobok eller inte? 

 

Flickorna på skola 2 presterar ett signifikant högre resultat i sex av åtta kompetenser än 

flickorna på skola 1. De är kompetensen för begreppsmässig förståelse för mätning, 

begreppsmässig förståelse för geometri, begreppsmässig förståelse för taluppfattning och 

talmönster, procedurkunskap i prealgebra, strategisk kompetens samt resonemangskompetens. 

Flickorna på skola 1 presterar inte ett signifikant högre resultat för någon av de åtta 

kompetenserna som denna undersökning använder. När det gäller procedurkunskap i aritmetik 

och tilltro till den egna förmågan kan man inte se någon signifikant skillnad hos flickorna.  

 

Det verkar som om det arbetssätt som man använder sig av på skola 2 gynnar flickornas 

utveckling i matematik. Även här tror jag att samtalen mellan eleverna och att de redovisar för 

varandra är en stor orsak till att flickorna på skola 2 lyckas bättre. Genom diskussionerna och 

de öppna problemen, där det inte bara finns ett rätt svar, lyckas lärarna undvika det som 

Löwing (2004) såg i sina observationer. Löwing fann i sina observationer att undervisningen 

antingen dominerades av lärarens bedömning av rätt eller fel lösningsmetoder eller lärarens 

bedömning av rätt och fel svar. Detta gjorde det svårt för läraren, enligt Löwing, att utmana, 

argumentera, resonera eller diskutera alternativa metoder att lösa problemet på. Detta gäller 

naturligtvis inte enbart flickornas utveckling i matematik, men jag tror att det kan ha en extra 

stor betydelse för just flickor där jag ibland tycker mig kunna se en rädsla för att svara fel. 

När man diskuterar med sina klasskompisar är det inte lika farligt att svara fel och man kan 

våga utmana sitt eget tänkande. Detta var även något som framkom i den undersökning som 

Öhrn (2002) redovisade. Här kan man se att det fanns stora likheter med det arbetssätt som 

man använde under projektet och det man använder på skola 2. Ett arbetssätt där resonerandet 

står i fokus tycks gynna flickor och då främst svagpresterande flickor.   
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Pojkarna på skola 2 presterar ett signifikant högre resultat i fyra av åtta kompetenser. De är 

kompetensen för begreppsmässig förståelse för mätning, begreppsmässig förståelse för 

geometri, begreppsmässig förståelse för taluppfattning och talmönster, samt 

resonemangskompetens. Pojkarna på skola 1 presterar ett signifikant högre resultat för tilltron 

till den egna förmågan. När det gäller procedurkunskap i prealgebra och procedurkunskap i 

aritmetik kan man inte se någon signifikant skillnad hos pojkarna. Det finns ingen signifikant 

skillnad när det gäller strategisk kompetens däremot kan man se att det finns en tendens att 

pojkarna på skola 2 presterar ett högre resultat. 

 

Arbetssättet på skola 2 verkar även gynna pojkarna även om flickorna verkar gynnas inom 

fler kompetenser. Det som är anmärkningsvärt är att man kan se en tydlig skillnad i tilltron till 

den egna förmågan där pojkarna på skola 1 har ett högre medelvärde trots att de i de flesta 

kompetenser presterar ett lägre resultat än pojkarna på skola 2. Orsaken till denna skillnad kan 

vara att på skola 2 tvingas pojkarna jämföra sin egen kunskap med klasskompisarnas och på 

så sätt uppstår de enligt Piaget nödvändiga konflikterna som behövs för att en utveckling och 

ett lärande skall ske. Piaget (i Gredler, 2005) menar att i de grupper där det inte pratas uppstår 

inte den nödvändiga konflikten. På skola 2 kan man inte mäta sin arbetsinsats i antalet 

räknade uppgifter utan där ligger fokus på att kunna lösa öppna problem samt att kunna 

förklara hur man tänker. På skola 1 arbetar man mer individuellt och man kan mäta sin 

arbetsinsats i hur många uppgifter man har löst. Detta tror jag kan vara en av orsakerna till att 

pojkarna på skola 1 har ett högre medelvärde när det gäller tilltron till den egna förmågan. 

Löwing (2004) kunde i sin undersökning se att eleverna inte var intresserade av en djupare 

förklaring till lösningen av det aktuella problemet och att detta accepterades av lärarna. Detta 

tror jag kan bero på att eleverna och kanske lärarna styrs för mycket av uppgifterna i boken 

och att de måste hinna med alla uppgifterna.  

 

6.1.4 Arbetssättens påverkan för de bäst respektive sämst presterande eleverna. 

Under den här rubriken kommer jag diskutera resultaten av jämförelsen av de 15 % bäst 

presterande eleverna på de båda skolorna. Jag diskuterar även resultaten av jämförelsen av de 

15 % sämst presterande eleverna på skola 1 och 2. Den forskningsfråga som står i fokus är: 

Vilken tendens kan man se i resultaten på de nationella proven hos de 15 procent bäst 

presterande respektive 15 procent sämst presterande eleverna beroende på om man har använt 

lärobok eller inte inom de olika matematiska kompetenserna?  
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I den här undersökningen framkommer det också att skola 1 har en större spridning mellan de 

15 % som presterade högst resultat och de 15 % som presterade lägst resultat i samtliga fall 

när man tittar på de olika kompetenserna än skola 2. Jag kommer först att titta på de 15 % bäst 

presterande eleverna på de båda skolorna och sedan på de 15 % lägst presterande. Jag 

kommer att diskutera tänkbara orsaker till resultaten. Efter detta kommer jag att titta på 

spridningen mellan grupperna inom varje skola samt tänkbara orsaker till resultaten. 

 

När man tittar på de 15 % av eleverna som presterar högst resultat inom de olika 

kompetenserna kan man se att eleverna på skola 2 presterar ett högre resultat inom följande 

kompetenser: begreppsmässig förståelse inom området mätning, begreppsmässig förståelse 

inom området geometri, begreppsmässig förståelse inom området taluppfattning och 

talmönster, procedurkunskap i prealgebra samt resonemangskompetens. De 15 % högst 

presterande eleverna på skola 1 presterar ett högre resultat än samma grupp på skola 2 inom 

följande kompetenser: procedurkunskap i aritmetik, tilltro till den egna förmågan samt ett litet 

högre resultat på strategisk kompetens.  

 

I Löwings (2004) studie framkom det att de duktiga eleverna hade en attityd av att det var 

viktigare att räkna många uppgifter än att reflektera över lösningsmetoder. Hon kom även 

fram till att de elever som var duktigare än styrgruppen fick syssla med överinlärning vilket 

innebar att de fick räkna fler uppgifter av samma typ och nådde på så sätt inte andra mål än 

styrgruppens elever. Enligt SOU 2004:97 får elever med särskilt intresse och förmåga klara 

sig på egen hand. Detta skulle kunna vara några av orsakerna till att eleverna på skola 1 

presterar ett högre resultat inom området som handlar procedurkunskap i aritmetik och 

strategisk kompetens. Procedurkunskap i aritmetik och strategisk kompetens handlar om att 

kunna räkna ut uppgifter. Genom att räkna många uppgifter av samma typ blir de duktiga på 

att göra detta effektivt däremot kan det vara så som Löwing (2004) menar att de inte utvecklar 

en djupare förståelse. Eleverna på skola 2 har istället utvecklats inom de kompetenser som 

handlar mer om en djupare förståelse. Samuelsson (2008) kom i sin undersökning fram till att 

individuellt arbete i en lärobok kan stödja utvecklandet för att kunna lösa uppgifter på ett 

flexibelt, korrekt, effektivt och passande sätt i aritmetik. Även i denna studie verkar det som 

om de duktiga eleverna kan utvecklas mer vid individuellt arbete inom området 

procedurkunskap i aritmetik samt strategisk kompetens. 
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De 15 % lägst presterande eleverna på skola 2 presterar ett högre resultat inom samtliga 

kompetenser än för samma grupp på skola 1. Dock är det bara en liten skillnad när det gäller 

tilltron till den egna förmågan. 

 

I Löwings (2004) studie framkom det även att de svaga eleverna fick hoppa över uppgifter på 

ett osystematiskt sätt och riskerade i och med detta att förlora viktiga förkunskaper till nya 

områden i undervisningen. Om detta sker på skola 1 har inte framkommit vid samtalet med 

läraren men kan vara en tänkbar förklaring till resultatet. På skola 2 har man en 

nivågruppering i grupperna utifrån elevernas kunskaper detta tillsammans med de öppna 

problemen kan leda fram till att även de svaga eleverna kan hänga med och tillgodogöra sig 

undervisningen. Det samband som Samuelsson (2008) fann om individuellt arbete verkar inte 

i den här undersökningen gynna de 15 % lägst presterande inom områdena procedurkunskap i 

aritmetik och strategisk kompetens. För att få fram de verkliga orsakerna till resultatet för de 

15 % lägst presterande skulle det behöva göras ytterligare studier med till exempel 

observationer.   

 

När man jämför spridningen mellan de 15 procent som presterade bäst och de 15 procent som 

presterade lägst kan man se att det är en större spridning på skola 1 än på skola 2 inom 

samtliga kompetenser. 

I Löwings (2004) studie framkom det att varken de duktigaste eller de svaga och tysta 

eleverna fick någon hjälp eller stimulans. I SOU 2004:97 menar man att tiden ges till de svaga 

eleverna medan eleverna med särskilt intresse och förmåga får klara sig på egen hand. Jag tror 

att om läroboken får styra för mycket kan antalet uppgifter bli viktigare än förståelsen av det 

moment som man arbetar med. Läraren tvingas att välja mellan vilken grupp man skall 

fokusera på eftersom det inte finns möjlighet att hinna med alla och samtidigt hinna med 

uppgifterna i boken. På skola 2 står förståelsen och inte antalet uppgifter i fokus både för 

undervisningen och i samtalet mellan lärarna. De öppna uppgifterna gör även att uppgifterna 

lätt kan anpassas efter vilken nivå eleverna ligger på. 

 

Det tycks även här finnas ett stöd för Piagets teorier om att den bästa utvecklingen sker om 

eleverna arbetar i grupp på samma nivå när det gäller kunskap (Gredler, 2005). Det verkar 

som om både de högst respektive lägst presterande eleverna gynnas av ett arbetssätt där man 

arbetar i grupper på samma nivå.  
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6.1.5 Sammanfattning av några tänkbara orsaker till resultaten 

En sammanfattning av resultaten i undersökningen visar att det arbetssätt som man använder 

sig av på skola 2 leder till att eleverna presterar bättre på nationella provet samt inom nästan 

samtliga kompetenser. Det finns fler orsaker som samverkar till att eleverna på skola 2 

presterar ett högre resultat. Att man på skola 2 lyckas skapa grupper där eleverna ligger på 

samma nivå och kan diskutera matematik med varandra är en viktig orsak till skillnaden i 

resultaten. Piaget (i Gredler, 2005) menar att man skall skapa grupper där eleverna ligger på 

samma nivå för att skapa en miljö för kunskapsutveckling samt att läraren skall ha en 

handledande roll. Ur ett sociokulturellt perspektiv främjas lärandet av samtal och 

diskussioner. Löwing (2004) tror att olika grupperingar kan ge olika möjligheter till att 

bedriva optimal undervisning, men hon menar att grupparbete i sig inte leder till inlärning. 

Det är viktigare att arbetssättet i klassen görs utifrån vilket innehåll som lektionen skall ha 

samt att innehållet presenteras på ett sätt så att eleverna förstår. Reynolds och Muijs (1999) 

kunde se att elever lär sig mer i de klasser där läraren ägnade mycket tid till genomgångar och 

handledning än i de klasser där de arbetade individuellt. De fann även resultat som visade att 

elever som arbetade i små grupper med problemlösning hade en fördel jämfört med dem som 

inte gjorde det. Det utbyte av reflektioner och tankar som sker i dessa grupper kan leda till att 

eleverna tillägnar sig högre kunskaper, men de varnar även för att misstolkningar kan 

förstärkas i en grupp samt att svaga elever kan bli passiva (Reynolds och Muijs, 1999).   

 

Löwing (2004) menar att många lärare tvingas att välja individuell räkning och handledning 

på grund av de ekonomiska indragningarna och bristen på professionellt kunnande som 

matchar läroboken. Hon menar även att det inte enbart räcker med goda kunskaper i 

matematik för att man skall lyckas med undervisningen i matematik. Lärare i matematik 

behöver ha goda kunskaper om hur matematikkunskaper grundläggs och utvecklas hos barn. 

Detta är något som lärarna på skola 2 diskuterar mycket i den ämnesgrupp för matematik som 

de regelbundet träffas i. Att tillsammans med kollegor få diskutera matematik och hur man 

skall nå fram till en utökad inlärning hos eleverna är oerhört viktigt tycker jag. Detta är något 

som verkar saknas på många skolor i Sverige. Reynolds och Muijs (1999) kom fram att det är 

viktigt att lärare har en hög akademisk inriktning på sin undervisning samt att de har höga 

förväntningar på sina elever. Enligt författarna är de effektiva lärarna aktiva och ställer många 

frågor till eleverna och att de på detta sätt håller de eleverna involverade i undervisningen. 
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Detta är något som är tydligt hos lärarna på skola 2 där eleverna ofta möts med en fråga 

istället för en metod eller ett svar.  

 

Pehkonen (2001) anser att lärarens och elevernas uppfattning styr inlärningsprestationerna hos 

eleverna. Om läraren uppfattar matematiken som ett räknesystem kommer eleverna att räkna 

mycket på lektionerna. Han visar också att en lärares uppfattning kan skilja sig från det som 

de senare låter eleverna göra. En lärare kan uttrycka att utforska och analysera matematik är 

viktigare än mekanisk räkning men sedan ge eleverna flera sådana uppgifter att lösa. Det 

sättet som läraren undervisar kommer att påverka elevernas uppfattningar om matematik och i 

förlängningen deras prestationer (Pehkonen, 2001). På skola 2 har man en tydligt uttalad 

uppfattning om att utforska och analysera matematik är viktigare än mekanisk räkning och 

man har även arbetat fram en metod för hur man skall arbeta för att utforskandet och 

analyserandet skall komma i fokus i undervisningen. Pehkonen (2001) menar att öppna 

uppgifter skapar en bra undervisningsmiljö och att motivationen hos elever ökar med denna 

typ av uppgifter.  

 

På skola 2 arbetar man med öppna problem och med detta avser man problem som kan lösas 

på flera sätt och ha flera svar. Detta tillsammans med att man diskuterar matematik i grupper 

på skola 2 tror jag är en stor anledning till den skillnad vi ser i resultaten. Uppgifterna på de 

Nationella proven i år 5 handlar i stor utsträckning om problemlösning samt att kunna 

resonera sig fram till en lösning. Ullin (2001) menar att det har rådit en fixering vid rätt svar i 

skolan och han vill framhålla problemlösning som ett viktigt redskap i 

matematikundervisningen. Han tycker att begreppet problemlösning har urvattnats och menar 

att ett problem finns då man inledningsvis inte vet hur man skall angripa uppgiften. I 

efterhand kan uppgiften verka mycket enkel. Ullin menar att även ett olöst problem kan vara 

värdefullt, ge självförtroende och erfarenheter när man tar reda på hur lösningen går till. 

Pimm (1989) varnar för en oreflekterad problemlösning, t.ex. en sådan där eleverna själva 

konstruerar uppgifter på egen hand. Dessa leder enligt Pimm till rutinartade och triviala 

upprepningar av det som eleverna redan kan istället för nya erfarenheter och idéer. På skola 2 

är det läraren som konstruerar problemen och som finns med som handledare för de olika 

grupperna i processen där eleverna skall komma fram till en lösning.  
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Orsakerna till skillnaderna i resultaten mellan skola 1 och 2 kan vara många och jag har här 

tagit upp några av dem som jag tycker mig kunna se. Det kan säkert finnas fler och man kan 

säkert upptäcka andra som jag inte har berört här om man skulle göra observationer i 

klasserna. Jag vill även peka på att man på skola 2 även har haft större elevgrupper än på 

skola 1. Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker mig se en risk med att undervisningen i 

matematik styrs allt för mycket av uppgifterna i läroboken om man använder sig av en 

matematikbok. Detta kan få konsekvenser som medför att samtalet kring matematik får stå 

tillbaka på grund av att man som lärare och elev känner ett krav att hinna med så många 

uppgifter som möjligt. Jag tror inte att detta har varit lärobokförfattarnas syfte utan att de vill 

ge både lärare och elever ett redskap för att nå en djupare förståelse av matematik. För att 

hinna med så många uppgifter som möjligt blir det individuella räknandet det som blir det 

rådande. Detta har man velat komma bort ifrån på skola 2 och därför har man tagit bort 

läroboken helt och arbetar istället med öppna problem.  

 

6.2 METODDISKUSSION 

I den förevarande studien har metoder och undersökningsdesign hämtas från det 

samhällsvetenskapliga området och metoderna som har använts är kvantitativa. Vid 

litteraturstudierna framkom det att det bara har genomförts två liknande studier tidigare och 

detta har gjort att frågeställningarna och bearbetningen av analysen har fått till stor del 

utformats av författaren. Detta har medfört att en del frågeställningar har fått ändras under 

arbetets gång, dock har det övergripande syfte inte ändrats.  

 

Urvalet i undersökningen är litet och består av totalt 105 elever. Bortfallet var tio elever vars 

föräldrar avböjde att vara med i undersökningen, samt två som föll bort på grund av att de inte 

hade gjort alla delar på Nationella provet för år 5. Av dessa 10 var det sex elever vars 

föräldrar avböjde som gick i samma klass på skola 2. En av dessa elever läste enligt 

särskolans kursplan, tre av dem nådde inte godkänd nivån för nationella proven i matematik 

och två stycken nådde godkändnivån enligt läraren på skola 2. Hur deras resultat skulle ha 

kunnat påverka resultaten i den här undersökningen har jag inte haft möjlighet att undersöka.   

I den förevarande studien har det inte gjorts någon undersökning av föräldrarnas sociala 

bakgrund, utan här har rektorernas och socialsekreterarnas bedömning använts för att komma 

fram till om de båda skolorna har liknande social situation i upptagningsområdena. På grund 
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av tidsbrist har det inte gjorts undersökningar med skolor i andra upptagningsområden. Här 

kan finnas en grund för vidare studier 

 

Vid bedömningen av uppgifterna i provet har lärarnas bedömning använts. Detta val gjordes 

för att spara tid samt få en mer objektiv bedömning då författaren har arbetat på den ena av 

skolorna. Det finns en risk att inte själv gå in och bedöma svaren på de nationella proven i 

matematik för år 5. Denna risk består i att jag inte vet hur lärarna har tolkat elevernas svar på 

de uppgifter där det finns utrymme för tolkningar. Det kan även finnas en risk i hur stränga 

lärarna har varit i sina bedömningar. Dessa risker kan minimeras eftersom det tillsammans 

med de nationella proven i matematik finns ett kommentarmaterial som skall hjälpa lärarna att 

göra en korrekt bedömning.  

 

Denna studie har en relevans för läraryrket då det finns många åsikter om hur undervisningen 

i matematik skall bedrivas men få undersökningar som har gjorts när det gäller undervisning 

med eller utan lärobok.  

 

6.3 OMRÅDEN FÖR VIDARE FORSKNING 

Det samband som Samuelsson (2008) fann om individuellt arbete verkar inte i den här 

undersökningen gynna de 15 % lägst presterande inom områdena procedurkunskap i aritmetik 

och strategisk kompetens. För att få fram de verkliga orsakerna till resultatet för de 15 % lägst 

presterande skulle det behöva göras ytterligare studier med till exempel observationer.   

 

På grund av tidsbrist har det inte gjorts undersökningar med skolor i andra 

upptagningsområden. Här kan finnas en grund för vidare studier. Ett annat intressant område 

för vidare studier är om det finns liknande skillnader i svenska och engelska mellan de båda 

skolorna då man på skola 2 arbetar utan lärobok även i dessa ämnen. 

 

I studien framkommer inga orsaker till resultaten utan här har författaren fått förlita sig på 

andra undersökningars och teoriers förklaringar när slutsatser skulle dras. Här finns också 

underlag för vidare studier för att finna orsaken. 
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7  SLUTORD 

Samuelsson (2008) skriver i sin uppsats att det är viktigt att vi som lärare har en kunskap om 

de olika delarna som finns inom matematiken och hur olika undervisningsmetoder påverkar 

vad eleverna lär sig. Även jag drar samma slutsats och kan tycka att vårt tänkande kring 

matematik och vad det innehåller många gånger är alldeles för snävt. Som lärare behöver du 

ha en god kunskap om de olika förmågor som krävs för att bli en god matematiker samt 

kunskaper som gör att du kan identifiera vilket område en elev med matematiska svårigheter 

behöver förstärka för att kunna utvecklas. 

 

I diskussionsdelen återkommer jag vid flera tillfällen till Boaler (1999) som menar att de 

elever som arbetade individuellt i matematikböcker hindrades i sitt tänkande när de mötte nya 

och för dem okända uppgifter. Jag tycker mig se samma sak och jag tror att det finns en för 

stor tilltro till matematikboken och att det blir den som i hög grad styr undervisningen. De 

lärare som undervisar i matematik behöver våga släppa boken och lita på sin egen och 

elevernas förmåga att utveckla de matematiska kompetenserna. Även rätt och fel tänkandet 

styr oss lärare när vi undervisar i matematik, tänk om vi undervisar fel. Vi måste låta eleverna 

få tillfälle att diskutera matematik och lösa öppna problem. Författarna till SOU (2004:97) 

hävdar att den växande trenden av ”tyst räkning” i svenska skolor är skadlig och jag är 

benägen att hålla med.   

 

Till sist vill jag uppmuntra alla matematiklärare att våga släppa boken och lita på din och dina 

elevers förmåga att utveckla de matematiska kompetenserna. Denna underökning visar att det 

går och till och med ger bättre resultat.  

 

Avslutningsvis vill jag tacka de båda skolorna som gav mig möjligheten att genomföra den 

här studien. Jag vill också tacka min handledare Joakim Samuelsson som med stort tålamod 

och mycket kunskap har hjälpt mig att genomföra den här studien. Det största tacket vill jag 

rikta till min familj som på många sätt har stöttat mig och stått ut med alla papper överallt. Jag 

vill även rikta ett tack till Gyrith Wiktorell som har läst igenom hela arbetet och gett många 

goda råd. Tack alla ni som har gjort det möjligt för mig att genomföra den här studien. 
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Bilaga 1 

 

Söderköping 2008-04-08                    

 

 

Hej! 

Mitt namn är Paula Wiktorell och jag läser pedagogik vid universitetet i Linköping. Jag håller 

på att undersöka hur användandet av matematikbok i skolan påverkar elevers 

matematikkunskaper. Min undersökning går ut på att jag tittar på de nationella proven och 

jämför resultaten hos elever som har använt matematikbok med dem som inte har det. När jag 

presenterar mina resultat kommer jag att ta bort alla namn så att alla uppgifter blir anonyma. 

Om du/ni som förälder inte vill att ert barn skall vara med i den här undersökningen ber jag er 

fylla i den talong som finns längst ner och ge den till barnets matematiklärare. Jag är tacksam 

om så många som möjligt vill vara med i undersökningen då det kommer vara lättare att se 

hur matematikböcker påverkar elevernas matematiska förmåga. Om ni har frågor får ni gärna 

kontakta mig på telefon 0121-121 02 eller paula.wiktorell@ed.norrkoping.se 

 

Med vänliga hälsningar Paula Wiktorell 

 

 

 

 

 

 

Jag vill inte att mitt barn skall vara med i undersökningen 

 

 

Namn: __________________________________________________________________ 

 


