
 

  
 
 
 

LÄRARPROGRAMMET  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lyfter matematiken? 
Lärares syn på utvecklingsarbete inom matematik 

 
 
 
 
 
 
Maria Borgelin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Examensarbete 15 hp 
Höstterminen 2008 

Handledare: Maria Bjerneby Häll 
Humanvetenskapliga Institutionen 

 



 

HÖGSKOLAN I KALMAR 
Humanvetenskapliga Institutionen 
 
Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 
 Lärarprogrammet 
Titel: Lyfter matematiken? Lärares syn på utveck-

lingsarbete inom matematik 
Författare: Maria Borgelin 
Handledare: Maria Bjerneby Häll 
 
SAMMANFATTNING 
Rubriken till detta arbete kommer från Matematikdelegationens betänkande, ”Att 

lyfta matematiken”. Utbildningsdepartementet fick i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan som skulle syfta till att förändra synen på matematik och öka intresset 
för matematikämnet hos Sveriges elever. I betänkandet presenteras fyra huvudmål 
för matematiksatsningen: 

1. Stöd och utveckla aktiviteter som ökar intresset för och insikterna om 
matematikens värde, roll och betydelse i vardag, yrkesliv, vetenskap och 
samhälle. 
2. Utbilda kvalificerade lärare i matematik för alla barn, ungdomar och vuxna. 
3. Stöd och samordna alla goda krafter som verkar för bättre lärande och 
undervisning i matematik. 
4. Tydliggör och utveckla syfte, mål, innehåll och bedömning i matematik för 
hela utbildningssystemet.   (SOU 2004:97, s.99) 

Mitt syfte med detta arbete har varit att undersöka om matematiken verkligen lyfter, 
har matematiksatsningen gett de önskade resultaten? 
 
I detta arbete behandlas skolutveckling först ur ett mer generellt perspektiv för att 
därefter behandla matematikutvecklingen som en specifik del av skolans 
utvecklingsarbete. Matematik, som en del av skolutvecklingen, kan stöta på 
svårigheter som ibland kan vara generella för hela skolkulturen, men ibland även 
vara speciella för matematikämnet.  
 
Med utgångspunkt från Matematikdelegationens fyra huvudmål synliggörs i arbetets 
resultat vissa av de möjligheter och svårigheter som utvecklingen av 
matematikundervisningen kan innebära. Av attitydundersökningens resultat kan även 
utläsas att flertalet lärare innehar ett stort intresse för matematik. Detta står i motsats 
till Matematikdelegationen, som istället skriver att många lärare har en negativ 
inställning till matematik. 
 
Undersökningens resultat visar att många lärare efterfrågar fortbildning, före-
läsningar, studiecirklar och pedagogiska diskussioner inom skolämnet matematik. 
Brist på fortbildning visar sig även vara det näst största hindret till 
matematikutveckling när respondenterna själva får rangordna olika utvecklings-
hindrande faktorer. Enligt undersökningens resultat ses bristen på tid p.g.a. övriga 
arbetsuppgifter som inte innefattar undervisningstimmar som det största hindret för 
att utveckla matematikundervisningen. 
 
Nyckelord: Matematikdelegationen, matematikutveckling, skolutveckling, matematiksatsning 



 

ABSTRACT 
The title of this study originates from the report of the Mathematics Delegation 
under the heading of ” Enhancing the status of mathematics”. The Ministry of 
Education was commissioned to produce a plan of action with the purpose to change 
the opinion about mathematics and to raise the interest in mathematics among 
Swedish pupils. In the report four main goals for the mathematic venture are 
presented: 

1. Support and develop activities to increase interest in and provide greater 
insight into the value, role and significance of mathematics in everyday and 
working life, science and society. 
2. Train qualified teachers in mathematics on all levels for all children, young 
people and adults. 
3. Support and coordinate all the positive forces promoting better mathematics 
learning and teaching. 
4. Clarify and develop aims, goals, content and assessment in mathematics for 
the entire education system  (SOU 2004:97, p.30-33) 

My intention with this report has been to investigate if the status of mathematics 
really has been enhanced, has the mathematics venture resulted in its desired goal?  
 
This report opens with a discussion around development of education seen from a 
general perspective. Development of mathematics will thereafter be handled as a 
specific part of the educational development. Mathematics development encounters 
difficulties that sometimes are common within educational culture as such, but 
sometimes unique for the subject.  
 
With the Mathematics Delegation’s four main goals as a starting-point, some 
opportunities and difficulties in development of Mathematics education are 
visualized. Replies to the questionnaire show that a majority of the teachers have a 
big interest in mathematics. This is quite the contrary of what is said by the 
Mathematics Delegation, where many teachers are said to have a negative view upon 
mathematics. 
 
In this report it is shown that many teachers request further education, lectures, study 
circles and pedagogic discussions around the school subject mathematics. The 
shortage of further education is also identified as the second largest obstacle when 
the respondents rank obstacles for development. The results from the questionnaire 
pinpoints lack of time due to tasks outside actual teaching as the largest obstacle for 
development of mathematics education. 
 
Keywords: Mathematics Delegation, mathematics development, development of education, 
mathematics venture. 
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1 INTRODUKTION 
Utbildningsdepartementet fick den 23 januari 2003 i uppdrag av regeringen att tillsätta 
en delegation, Matematikdelegationen, som skulle ta fram en handlingsplan med 
åtgärder syftande till att förändra synen på matematik och öka intresset för 
matematikämnet hos Sveriges elever. Bakgrunden till uppdraget var att svenska elevers 
kunnande och intresse inom matematik hade minskat (SOU 2004:97).  
 
Genom Matematikdelegationens betänkande, Att lyfta matematiken (SOU 2004:97) slogs 
fast att för att nå upp till samhällets krav på matematikundervisningen krävs en nationell 
handlingsplan. Myndigheten för skolutveckling (MSU) och Nationellt centrum för 
matematikutbildning (NCM) fick uppdraget att genomföra de utvecklingsinsatser som 
Matematikdelegationen i sitt betänkande kommit fram till.  
 
Mot bakgrund av regeringens kommittédirektiv till Utbildningsdepartementet och 
Matematikdelegationens betänkande vet vi att satsningar görs inom matematik-
undervisningen i skolorna. Märker lärarna av den satsning som görs? Hur ser de på de 
åtgärder som satsningen medför? Genom mitt intresse för matematik och erfarenheter av 
matematikundervisning från mina praktikperioder har idén till denna undersökning 
väckts. 
 
En av de satsningar som har gjorts är att tillsätta lokala matematikutvecklare. Dessa ska 
fungera som en samordnare mellan kommunens matematiklärare och arbeta med att 
främja matematikundervisningen. Tidigare undersökning av matematikutvecklare 
(Lindh, 2008) och deras syn på sitt uppdrag har väckt frågor hos mig angående hur 
satsningen inom matematik uppfattas av lärare. Undersökningens resultat kan vara av 
stor vikt för matematikutvecklarna både regionalt och nationellt, men även för andra 
aktörer inom skolan. 
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2 BAKGRUND 
Matematikdelegationens (SOU 2004:97) underlag till sitt arbete med handlingsplanen 
visade att svenska elevers kunnande och intresse inom matematik följde en nedåtgående 
trend. I följande kapitel ges bakgrunden till varför en nationell matematiksatsning ansågs 
behövd och vilka faktorer som kan påverka ett utvecklingsarbete både generellt inom 
skolans organisation och specifikt för matematikämnet. Då undersökningen genomförs 
inom Kalmar kommun presenteras även viss bakgrundsinformation specifikt för denna 
kommun. 
 

2.1 Begreppsdefinitioner 
Då begrepp kan uppfattas olika beroende på kontexten förtydligas två centrala begrepp 
som kommer att användas i denna uppsats. 
 
Skolutveckling 
I rapporten används följande allmänna definition av skolutveckling: 

Skolutveckling innebär praktiska försök att förbättra verksamheten inom 
förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Syftet är att förebygga svårigheter, 
pröva idéer och lösa problem. (Carlström & Carlström Hagman, 2006, s.17) 

 
Matematikutveckling 
I denna uppsats syftar begreppet matematikutveckling till den skolutveckling som 
specifikt är inriktad mot matematik och matematikdidaktik. 
 

2.2 Dagens matematik i grundskolan 
Att matematik är ett sådant skolämne där utvecklingen inte fått genomslag framgår av 
Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik (Skolverket, 2003). Istället 
uppfattas ofta undervisningen i matematik som traditionstyngd, vilket visar sig i 
undervisningens arbetsformer och innehåll. Enligt de flesta lärare används läroboken 
som grund för matematikundervisningen (Skolverket, 2003). TIMSS är samlingsnamnet 
för de studier som genomförs av IEA (The International Association for the Evaluation 
of Educational Achievement) för att jämföra elevers kunskaper i bland annat matematik 
mellan olika länder. Den senaste TIMSS-undersökningen (Skolverket, 2008a) visar att 
Sverige tillhör ett av de länder som till största del använder läroboken som huvudsaklig 
grund i matematikundervisningen.  
 
TIMSS-undersökningen (Skolverket, 2008a) visar även att mindre än hälften av alla 
elever i årskurs fyra undervisas av lärare som har inriktning mot matematik. I årskurs 8 
har drygt 60 % av de undervisande lärarna inriktat sig på matematik . Undersökningen 
visar dock att Sveriges elever undervisas i större utsträckning än EU/OECD-länderna av 
lärare med matematikinriktning.   

 

2.2.1 Svenska elevers resultat i internationella och nationella studier 
Enligt regeringens direktiv till Matematikdelegationen bör den svenska matematik-
undervisningen ha ambitionen att svenska elevers resultat ska vara ledande vid 
internationella jämförelser (SOU 2004:97). 
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En nyutkommen undersökning (Skolverket, 2008a) gjord av IEA visar att svenska 
elevers kunskaper inom matematik följer en nedåtgående trend. Enligt undersökningen 
presterar både svenska elever i årskurs 4 och årskurs 8 signifikant lägre än EU/OECD-
genomsnittet i matematik. En jämförelse har gjorts mellan svenska årskurs 8-elevers 
resultat i TIMSS 1995, 2003 respektive 2007. Både jämförelsen med 1995 års resultat 
och med 2003 års resultat visar på en nedgång hos kunskapsnivån för svenska elever 
(Skolverket, 2008a).  
 
Sverige är ett av de länder som deltar i PISA (Programme for International Student 
Assessment). I PISA (Skolverket, 2007) jämförs olika länders elevers kunskaper i 
naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Den senaste undersökningen gjordes 2006 
och hade naturvetenskap som huvudämne även om läsförståelse och 
matematikkunskaper också undersöktes. Jämfört med tidigare PISA-undersökningar har 
det inte skett några signifikanta förändringar i svenska elevers kunskaper i 
naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Dock poängterar Skolverket (2007) i sin 
rapport att i jämförelse med andra OECD-länder presterar numera svenska elever inte 
över genomsnittet, som var fallet i undersökningar gjorda 2000 och 2003, utan ligger år 
2006 i nivå med OECD-genomsnittet. 
 
Enligt Skolverket (2008b) uppnådde 7,7 % av de svenska eleverna som avslutat årskurs 9 
läsåret 2007/2008 inte målen i matematik. Kalmar kommun står sig förhållandevis bra i 
jämförelse med riksgenomsnittet. Endast 2,6 % av eleverna i Kalmar kommuns skolor 
nådde inte upp till målen i matematik efter årskurs 9 (Skolverket, 2008b).  
 

2.3 Skolutveckling 
Matematiken måste ses i sin kontext, som en del av skolan som organisation. Därför 
behandlas i detta avsnitt skolutvecklingen ur ett mer generellt perspektiv. I ett senare 
avsnitt kommer matematikutveckling som en specifik del av skolans utvecklingsarbete 
att behandlas. 
 
Varför lyckas en del skolutvecklingsprojekt medan andra misslyckas? Vilka faktorer är 
det som kan påverka resultatet av en skolutveckling? I denna uppsats valdes Tillers 
(2004) kategorisering av gemensamma faktorer som är viktiga vid alla typer av 
skolutvecklingsarbeten som utgångspunkt. Dessa är Verklighetsanknytning, Delaktighet 

och inflytande, Struktur och systematik, Forskningsanknytning och Spridning. 

I skolans barndom för ca 160 år sedan hade man i huvudsak två förklaringar till att 
elever inte uppnådde så goda resultat som de borde. Antingen var de idioter eller så 
var de lata. Om de var idioter var det inget att göra och var de lata så klippte man till 
dem. (Berg, 2003, s.274)  

 
Verklighetsanknytning 
Många elever beklagar sig över skolarbetet och betonar att de kunskaper som skolan lär 
ut inte är meningsfulla. Elevers resultat i skolan kan i många fall härledas till deras 
lärmiljö (Scherp, 2003). Vissa av skolans problem beror på undervisningens brist på 
verklighetsanknytning (Tiller, 2004). Forskning visar hur bättre resultat kan uppnås 
genom en förändrad och förbättrad lärmiljö (Scherp, 2003). Möjligtvis kan en 
undervisning präglad av kopplingen mellan teori och praktik vara en åtgärd mot 
elevernas brist på motivation (Tiller, 2003). Skolutveckling handlar om att vi som lärare 
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måste vidareutveckla våra kunskaper om elevernas lärprocesser så att dessa kunskaper i 
sin tur kan förbättra lärmiljön i skolan (Scherp, 2003).  
 
Delaktighet och inflytande 
Att känna trygghet i sitt arbetslag kan ha stor betydelse för skolutvecklingens utgång. 
Genom att arbeta i ett klimat som tillåter att olika synsätt diskuteras och kritiseras skapas 
förutsättningar för nya arbetssätt och tankegångar (Skolverket, 2003). Hargreaves (1998) 
använder begreppet balkanisering för att förklara de starka gränser som kan råda mellan 
olika delar av en organisation. Detta mönster innebär gränser för lärande och utveckling 
då en gemensam skolidentitet är svår att skapa. Hargreaves (1998) konstaterar att det 
krävs att man kan utnyttja resurserna på bästa sätt för de ständigt förändrade behoven i 
samhället. 
 
Struktur och systematik 
Tiller (2004) skriver att ett framgångsrikt utvecklingsarbete måste starta inifrån 
organisationen. Scherp (2003) intar en annan ståndpunkt och skriver istället att en 
skolutveckling inte nödvändigtvis behöver startas inifrån en skola. Vem som helst kan 
egentligen initiera en skolutveckling. Berg (2003) betonar vikten av att hänsyn måste tas 
till den enskilda skolans behov när utvecklingsarbetet planeras.  
 
Ett stort problem som Hargreaves (1998) pekar på är synen på lärarens arbete. Forskare 
har sitt synsätt, skolledningen har kanske ett annat synsätt medan läraren, som får i 
uppdrag att arbeta utifrån skolledningens och myndigheternas synsätt, upplever sitt 
arbete på ett helt annat sätt. Enligt Tiller (2004) måste skolans infrastruktur förbättras för 
att en skolutveckling ska kunna ske. Principer och system såsom ansvarsfördelning, 
resursfördelning och tidsanvändning måste redas ut innan ett utvecklingsarbete kan nå 
sitt mål. Tiller (2004) gör en jämförelse mellan processen för skolutvecklingen och 
trafikens infrastruktur. Om ändå inte vägarna är i bra skick är det onödigt att köpa en dyr 
bil, infrastrukturen måste fungera först.  
 
Den arbetsordning som Tiller (2004) beskriver som nödvändig för en framgångsrik 
skolutveckling sammanfattas i 7 punkter. Som första punkt krävs att en kartläggning av 
nuläget sker. Scherp (2003) framhåller vikten av att skolorna granskar sina egna behov 
och problem som skolutveckling ska syfta till att hantera. Utgångspunkten i 
skolutvecklingsarbetena bör alltså härstamma från de vardagsproblem som skolans 
aktörer ställs inför. Den andra punkten som Tiller(2004) beskriver innebär att konkreta 
mål sätts upp för utvecklingsarbetet. När detta har skett genomförs själva 
utvecklingsprocessen som den tredje punkten. För att bedöma resultaten sker sedan en 
utvärdering mot de mål som fastslogs innan utvecklingsarbetets började. Detta benämner 
Tiller (2004) som den fjärde punkten. Som en femte punkt analyseras resultaten och nya 
utvecklingsåtgärder fortsätter om inte resultaten tyder på att de ursprungliga målen bör 
revideras. Som sista och sjunde punkt pekar Tiller (2004) på betydelsen av att 
erfarenheterna som utvecklingsarbetet har lett till måste spridas.  
 
Forskningsanknytning 
Samhället ställer krav på att lärarna alltid ska utvecklas, att skolans undervisning alltid 
ska bli bättre. Detta krav innebär ett ständigt arbete för läraren enligt Hargreaves (1998). 
Han ställer frågan vilken kunskapsbas det är som egentligen lärarna ska förhålla sig till 
(Hargreaves, 1998). Genom att undersöka ett visst fenomen fås oftast inte en sanning, 
utan samma undersökning kan leda fram till ett flertal sanningar (Aili, 2008). Det är 
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detta som både myndigheter, skolledning och lärare ställs emot. Det stora utbudet av 
metoder och förklaringar kan leda till en likgiltighet istället för en chans till utveckling 
(Hargreaves, 1998). Enligt Tiller (2004) är det av stor vikt att forskare och lärare möts i 
en dialog. Båda yrkeskategorierna besitter sina expertkunskaper. För att en utveckling 
ska kunna ske måste dessa kunskaper komma fram och belysas. 
 
Spridning 
Erfarenheter från tidigare utvecklingsprojekt visar enligt Lindholm (2008) att utbytet av 
erfarenheter mellan lärare är det som uppskattas mest. Erfarenhetsutbytet kan leda till ett 
ökat självförtroende och att nya nätverk kan bildas. Dock poängterar samtidigt lärarna 
att denna dialog är något som är ovant för dem (Lindholm, 2008). För att ett 
utvecklingsarbete inte enbart ska bli en enskild process krävs det att skolorna finner 
metoder som medför att de nya erfarenheterna och kunskaperna sprids (Skolverket, 
2003). 
 

2.4 Framtidens matematik i grundskolan 
Utbildningsdepartementet fick 2003 i uppdrag av regeringen att utarbeta en 
handlingsplan som skulle syfta till att öka intresset för och förändra attityden till 
matematikämnet hos Sveriges elever (SOU 2004:97). Resultatet av Utbildnings-
departementets arbete redovisas i Matematikdelegationens betänkande, Att lyfta 

matematiken (SOU 2004:97). I betänkandet fastslogs att en nationell projektorganisation 
måste tillsättas för att leda och stödja arbetet med handlingsplanen för att nå upp till den 
matematikundervisning som regeringen efterfrågar. Enligt Malmer (2002) är ett 
förändringsarbete av denna art beroende av många olika faktorer. Matematik-
delegationen (SOU 2004:97) presenterar i sitt betänkande en handlingsplan bestående av 
fyra huvudmål: 

1. Stöd och utveckla aktiviteter som ökar intresset för och insikterna om 
matematikens värde, roll och betydelse i vardag, yrkesliv, vetenskap och samhälle. 
2. Utbilda kvalificerade lärare i matematik för alla barn, ungdomar och vuxna. 
3. Stöd och samordna alla goda krafter som verkar för bättre lärande och 
undervisning i matematik. 
4. Tydliggör och utveckla syfte, mål, innehåll och bedömning i matematik för hela 
utbildningssystemet.   (SOU 2004:97, s.99) 

Dessa fyra huvudmål definieras ytterligare i ett antal delmål där konkreta exempel ges 
på åtgärder för att förändra och förbättra matematikundervisningen.  
 
Matematik som skolämne bygger ofta på traditioner där läromedlet styr undervisningen 
och enskild räkning utgör merparten av lektionstiden (SOU 2004:97). Enligt 
Matematikdelegationens betänkande (SOU 2004:97) finns det ett stort behov av att 
förändra den traditionsstyrda matematikundervisningen. Intresset för matematik måste 
öka och den negativa attityden till skolämnet behöver förändras. Matematik som en del 
av skolutvecklingen stöter på svårigheter som ibland kan vara generella för hela 
skolkulturen, men ibland även vara speciella för matematikämnet. Med utgångspunkt 
från Matematikdelegationens fyra huvudmål behandlas i följande avsnitt vissa av de 
möjligheter och svårigheter som utvecklingen av matematikundervisningen kan 
innebära. 
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2.4.1 Varför matematik? 
I det första av Matematikdelegationens huvudmål (SOU 2004:97) efterfrågas aktiviteter 
som kan öka intresset för matematik. Matematikens betydelse och värde i vardag, 
yrkesliv och samhälle behöver förtydligas. 
 
Skolämnet matematik har ”kört fast i gamla uppkörda hjulspår” enligt Löwing och 
Kilborn (2002, s.17). Både språkligt och erfarenhetsmässigt skiljer sig den matematik 
som undervisas i klassrummet från den matematik eleverna möter i verkligheten 
(Malmer, 2002). Istället för att utgå från möjliga användningsområden vid planering av 
matematikundervisningen, försöker man applicera användningsområden till de formler 
och begrepp som av tradition finns med i undervisningen (Löwing & Kilborn, 2002). 
Om eleverna inte förstår värdet av att lära sig matematik skapas heller inget intresse för 
ämnet (Malmer, 2002). Matematikdelegationen (SOU 2004:97) har genomfört en enkät-
undersökning om vuxnas intresse för olika skolämnen. I denna undersökning kommer 
matematik på sista plats. För att öka intresset för matematik krävs att både de negativa 
attityder som finns kring ämnet och att matematikens användningsområden tydliggörs 
(SOU 2004:97). 
 
Betydelsen av elevernas första möte med matematiken ligger till grund för kommande 
intresse och kunnande (Ahlberg m.fl., 2000; SOU 2004:97). Många lärare har en negativ 
bild av skolämnet matematik enligt Matematikdelegationen (SOU 2004:97). Ahlberg 
m.fl. (2000) samt Löwing och Kilborn (2002) poängterar att lärarens egen attityd till 
ämnet påverkar undervisningen. Om lärarens negativa förhållningssätt till ämnet speglas 
i det som lyfts fram i undervisningen kan det leda till att eleverna tar efter lärarnas 
negativa attityd mot matematikämnet. Det finns dock ett stort intresse bland lärare att 
förbättra matematikundervisningen (SOU 2004:97).  
 

2.4.2 Vad krävs för att undervisa i matematik? 
Alla lärare som undervisar i matematik ska vara kvalificerade till detta arbete slår 
Matematikdelegationen fast i sitt andra huvudmål (SOU 2004:97).  
 
Lärare behöver ha både ämneskunskaper i matematik och didaktiska kunskaper för att 
undervisa i skolmatematik skriver Mouwitz (2001). Tyvärr saknar många av dagens 
matematiklärare både relevanta ämneskunskaper och didaktiska kunskaper (Mouwitz, 
2001). Att det skulle vara lätt att undervisa unga elever i matematik har länge varit ett 
argument för bristande kompetens (SOU 2004:97). Enligt Mouwitz (2001) och 
Matematikdelegationen (SOU 2004:97) är det av stor betydelsen att läraren innehar både 
djupa och breda ämneskunskaper för att kunna bidra till en utveckling av 
undervisningen. Läroplanerna ger inget stöd som kan kompensera för bristande 
utbildning i matematikdidaktik (SOU 2004:97). Detta kan ses som en anledning till det 
frekventa användandet av läroboken som grund för matematikundervisningen enligt 
Löwing och Kilborn (2002). Om lärare saknar den kunskap om matematik och 
matematikdidaktik som krävs för att känna trygghet i sin undervisning minskar chansen 
att de initierar någon förändring av matematikundervisningen.  
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2.4.3 Hur främjas matematikutvecklingen? 
I det tredje huvudmålet skriver Matematikdelegationen (SOU 2004:97) att olika initiativ 
måste tas för att förbättra matematikundervisningen, både i den dagliga verksamheten 
som inom utvecklingsarbeten och inom forskning. 
 

Stress, skynda, mer och bättre till lägre kostnad, effektivare, fler uppgifter på allt 
kortare tid, splittrat fokus, splittrad handling, nya uppgifter utan kompetens-
utveckling, fler elever, fler elever med psykosociala problem, sena insatser, för sena 
insatser, uteblivna insatser, hur få alla godkända… Listan kan göras lång, och den 
speglar retoriken om det som skapar frustration hos mig och många av mina kollegor 
på skolan när vi beskriver vår arbetsvardag. (Magnusson, 2002, s.8) 

Det största hindret för att utveckla matematikundervisningen anses vara tid, eller rättare 
sagt bristen på tid (Magnusson, 2002). Enligt Aili (2008) ägnas hälften av lärarnas 
undervisningsfria tid på skolan åt oplanerade aktiviteter. För att kunna utveckla 
matematikundervisningen krävs tid och utrymme. Genom samverkan mellan olika 
skolformer t.ex. förskolan och skolan kan traditionella låsningar vad gäller matematik-
undervisningen synliggöras (Aili, 2008). Matematikdelegationen (SOU 2004:97) 
framhåller vikten av att lärare kan träffas och utbyta idéer och tankar. Matematikens roll 
och värde behöver diskuteras och klargöras för att på så sätt öka lärares intresse och 
kompetens för matematikundervisningen.  
 
I Matematikdelegationens betänkande (SOU 2004:97) påpekas att föräldrarnas 
förväntningar på matematikundervisningen kan utgöra ett hinder för matematik-
utveckling. Föräldrarna har förmodligen vuxit upp med en annan kunskapssyn, andra 
undervisningsmetoder och andra former av bedömningar. Enligt Löwing och Kilborn 
(2002) krävs att läraren innehar sådana kunskaper om undervisningstraditioner att 
generationsproblem kan överbryggas genom diskussioner och exemplifieringar av den 
matematik som eleverna arbetar med. Föräldrars attityder till matematik påverkar 
elevernas syn på ämnet understryker Matematikdelegationen (SOU 2004:97). Malmer 
(2002) betonar vikten av att föräldrarna känner sig delaktiga i sitt barns lärande, vilket 
endast är möjligt genom att informera föräldrarna om de mål och syften som 
matematikundervisningen innefattar. 
 
Mouwitz (2001) framhåller betydelsen av att utgå från den redan befintliga 
lärarpotentialen. Istället för att fokusera på det som är fel och endast söka lösningar till 
detta fel bör man utgå från det som faktiskt är bra och värt att utveckla i lärarens 
undervisning. Många lärare har en vision om hur en matematikutveckling kan skapas. 
Av skäl såsom t.ex. tid, resurser eller bristande stöd från ledningen realiseras inte dessa 
visioner (Mouwitz, 2001).  
 
Enligt Scherp (2003) är det viktigt att förstå kopplingen mellan resultat och process. 
Figur 1 synliggör betydelsen av samverkan på flera olika plan inom skolans 
organisation. För att möjliggöra en utveckling av matematikundervisningen krävs det att 
skolans olika aktörer skapar en förståelse för övriga ”rutors” signifikans för resultaten 
(Scherp, 2003). 
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Figur 1. Scherps modell för resultat och processer på olika nivåer (Scherp, 2003, s.42) 

Skolledningens lärmiljö resulterar i ett antal faktorer som i sin tur påverkar lärarnas 
lärmiljö. Genom att lärarnas förutsättningar förändras kan även en utveckling ske i 
elevernas lärmiljö. Scherps (2003) modell (Figur 1) visar hur olika faktorer påverkar 
resultatet och synliggör vikten av samverkan inom hela skolans organisation. 
 

2.4.4 Vad är det eleverna ska lära sig? 
I det sista av Matematikdelegationens (SOU 2004:97) fyra huvudmål efterfrågas ett 
tydliggörande av syfte, mål, innehåll och bedömning i skolämnet matematik. 
 
Genom att utfärda läroplaner ger regeringen en styrning i hur verksamhetens värdegrund 
samt uppdrag ska se ut. I den nuvarande läroplanen finns två olika slags mål som 
skolorna har att arbeta mot. Dels finns strävansmålen, som skolan ska sträva efter att 
eleverna når och dels finns uppnåendemålen som skolan har ansvar för att alla elever 
uppnår (Skolverket, 2008c). Har målstyrningen i Lpo94 lett till någon förändring inom 
undervisningen? Enligt Mouwitz, Emanuelsson och Johansson (2003) handlar upp-
nåendemålen inte om något matematikdidaktisk nytänkande utan kan mer ses som mål 
av traditionell karaktär medan strävansmålen har påverkats av dagens matematik-
utveckling. Beklagligtvis blir dessa strävansmål endast aktuella för de elever som anses 
duktiga i skolan medan resterande elever får inrikta sig mot att klara uppnåendemålen 
(Mouwitz m.fl., 2003). Detta befästs ytterligare i Skolverkets (2003) rapport där både 
lärare och elever påpekar att strävansmålen består av kvalitéer som endast är aktuella vid 
de högre betygsnivåerna. 
 
Enligt Malmer (2002) har Lpo94 stora skillnader mot tidigare läroplaner. Hon kallar den 
nya läroplanen för ett trendbrott. Vidare pekar Malmer(2002) på den förskjutning som 
Lpo94 medför från kvantitativa kunskaper mot mer kvalitativa. Beskrivningen av 
elevernas lärande ses som konstruktivistiskt i den fråga att eleverna anses skapa sin egen 
kunskap i en aktiv process. Hargreaves (1998) understryker att ett så stort system som 
skolan innebär inte kan förändras i en handvändning. Förändringsprocessen som skolan 
konstant kämpar med påverkar lärarens tid och arbete. Lpo94 medför att större och 
annorlunda krav ställs på lärarnas undervisning då kunskaper inte längre ska förmedlas 
till den passiva eleven utan ska skapas med elevens delaktighet (Malmer, 2002).  
 
De statligt fastställda ämnena och deras tillhörande kursplaner ska ligga till grund för 
innehållet i skolans undervisning. Samtidigt ger inte kursplanerna något stöd för hur 
undervisningen skall utformas utan består enbart av syfte och mål för respektive ämne 
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(Mouwitz m.fl., 2003). Detta stämmer väl in med övergången från den regelstyrda 
skolan till dagens målrelaterade skola (Magnusson, 2002). Det är upp till de enskilda 
skolorna att i samarbete mellan rektor, lärare och elever utforma arbetssätt som ska leda 
till de för ämnet uppsatta målen (Mouwitz m.fl., 2003). 
 
Av kursplanen i matematik (Skolverket, 2007) framgår att skolan skall 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” 
(Skolverket, 2007, s.1). Detta stämmer väl in på Matematikdelegationens betänkande 
(SOU 2004:97) att matematiken behövs för att skapa sammanhang och förståelse för 
omvärlden. Enligt Löwing och Kilborn (2002) är läroplanen och kursplanen för 
matematik alldeles för otydliga i sin beskrivning av de matematiska baskunskaper som 
eleverna behöver. De ställer sig frågande till huruvida skolans matematikundervisning är 
så formaliserad och inriktad på vidare studier att de baskunskaper som läroplanen och 
kursplanen efterfrågar hamnar i skymundan. Detta är något som även Cooney (2006) 
ifrågasätter då han skriver att genom de standardiserade test som eleverna ska genomföra 
överges upptäckande och skapande matematik för traditionell formalistisk undervisning. 
 
Vi lever i ett högst föränderligt samhälle där kunskapssynen ständigt är föremål för 
omvärderingar. Det finns ett dilemma i att kunskapsmålen som samhället eftersträvas 
förändras i ett snabbare tempo än vad lärarna hinner kompetensutvecklas. Istället för att 
reflektera över orsaker till problem inom matematikundervisningen greppar vi efter nya 
mirakelmetoder (Löwing & Kilborn, 2002). Risken finns att nya tankesätt och metoder 
accepteras utan någon djupare reflektion (Permer, Permer & Tullgren, 2008). Detta kan 
leda till att matematiklärare söker trygghet i den traditionella undervisningen och endast 
anammar de nya metoderna ytligt (Löwing & Kilborn, 2002; Permer m.fl., 2008). 
 

2.5 Sammanfattning av bakgrunden 
I detta avsnitt ges en sammanfattning av den teoretiska bakgrunden till undersökningen. 

• En nyutkommen undersökning gjord av IEA (Skolverket, 2008a) visar att 
svenska elevers kunskaper inom matematik följer en nedåtgående trend. 
Matematikdelegationen (SOU 2004:97) presenterar i sitt betänkande en 
handlingsplan bestående av fyra huvudmål som syftar till att förändra och 
förbättra matematikundervisningen. 

• Verklighetsanknytning, Delaktighet och inflytande, Struktur och systematik, 
Forskningsanknytning och Spridning är exempel på viktiga faktorer vid alla typer 
av skolutveckling (Tiller, 2004). Matematik som en del av skolutvecklingen 
stöter på svårigheter som ibland kan vara generella för hela skolkulturen, men 
ibland även vara speciella för matematikämnet. 

• I det första av Matematikdelegationens huvudmål (SOU 2004:97) efterfrågas 
aktiviteter som kan öka intresset för matematik. Matematikens betydelse och 
värde i vardag, yrkesliv och samhälle behöver förtydligas. Många lärare har en 
negativ bild av skolämnet matematik enligt Matematikdelegationen (SOU 
2004:97) vilket i sig kan påverka elevernas förhållningssätt till matematik 
(Löwing & Kilborn, 2002).  

• Alla lärare som undervisar i matematik ska vara kvalificerade till detta arbete slår 
Matematikdelegationen fast i sitt andra huvudmål (SOU 2004:97). Enligt 
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Mouwitz (2001) och Matematikdelegationen (SOU 2004:97) är det av stor 
betydelsen att läraren innehar både djupa och breda ämneskunskaper för att 
kunna bidra till en utveckling av undervisningen. 

• I det tredje huvudmålet skriver Matematikdelegationen (SOU 2004:97) att olika 
initiativ måste tas för att förbättra matematikundervisningen, både i den dagliga 
verksamheten som inom utvecklingsarbeten och inom forskning. Många lärare 
har en vision om hur en matematikutveckling kan skapas. Av skäl såsom t.ex. tid, 
resurser eller bristande stöd från ledningen realiseras inte dessa visioner 
(Mouwitz, 2001). 

• I det sista av Matematikdelegationens (SOU 2004:97) fyra huvudmål efterfrågas 
ett tydliggörande av syfte, mål, innehåll och bedömning i skolämnet matematik. 
Enligt Löwing och Kilborn (2002) är läroplanen och kursplanen för matematik 
alldeles för otydliga i sin beskrivning av de matematiska baskunskaper som 
eleverna behöver. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med undersökningen är att belysa hur lärare ser på den nationella satsning som nu 
pågår för att utveckla matematikundervisningen. I syftet ingår att undersöka i vilken 
utsträckning matematikdelegationens handlingsplan har omsatts i praktiken. För att 
ytterligare kunna tolka undersökningens resultat efterfrågas även lärarnas syn på sin 
matematikundervisning idag.  
 
1. Hur ser lärarna på sin matematikundervisning idag? 
2. Märker lärarna av matematiksatsningen, och i så fall hur? Har förslagen på åtgärder 
som Matematikdelegationen tagit fram förverkligats? 
3. Vilka möjligheter och svårigheter finns vad gäller utvecklingen av matematikunder-
visningen? 
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4 METOD 
I detta kapitel beskrivs vilken metod som har använts för att genomföra undersökningen 
och varför denna var lämplig för undersökningens syfte. De forskningsetiska principer 
som har tillämpats vid insamling och bearbetning av data presenteras. Dessutom 
redogörs för valet av undersökningsgrupp liksom en analys av enkätbearbetningen. 
Metodavsnittet avslutas med en diskussion angående valet av metod och resultatets 
påverkan av undersökningens bortfall. 
 

4.1 Enkät 
Undersökningen syftar till att synliggöra lärares syn på matematiksatsningen. Därför 
används en enkät som undersökningsmetod. Ejlertsson (2005) ger ett antal exempel på 
de fördelar som användande av enkäter har. Bland annat innebär enkäter som 
undersökningsmetod att man kan nå ut till många respondenter, frågor och svar är lika 
för alla och lärarna kan själva välja en lämplig tid att svara på enkäten.  
 
Enkäten är indelad i tre delar (Bilaga 1). Frågorna är formulerade mestadels som slutna 
frågor eller som påståenden. Två frågor i enkäten är öppna. Den första delen börjar med 
tre bakgrundsfrågor. Därefter följer två frågor om respondenten har förändrat sin 
matematikundervisning som en följd av satsningen på matematik och i så fall hur. Som 
sista fråga i första delen ombeds respondenten att rangordna de främsta hindren för att 
genomföra förändringar inom matematikundervisningen. 
 
Del två i enkäten består av två öppna frågor om vilka åtgärder som respondenten anser 
behöver göras på lång sikt, respektive kort sikt för att öka elevers intresse och förbättra 
deras kunnande inom matematik. Frågorna syftar till att undersöka vad lärare anser 
behöver göras för att förbättra elevers kunnande och öka deras intresse inom matematik i 
jämförelse med vad Matematikdelegationen föreslår för åtgärder. 
 
Den tredje delen i enkäten består av ett attitydformulär där respondenten ombeds att ta 
ställning till 16 påståenden. Instrumentet som har använts för att mäta attityder är den så 
kallade Likertskalan. På en femgradig skala ska respondenten instämma i eller ta avstånd 
från ett antal påståenden. Enligt Patel och Davidsons (2003) rekommendationer 
innehåller enkäten både positivt och negativt formulerade påståenden. Påståendena är 
utformade så att de täcker de förslag på åtgärder som Matematikdelegationen (SOU 
2004:97) ger i sitt betänkande. Eftersom undersökningen syftar till att åskådliggöra 
lärares syn på matematiksatsningen är endast åtgärder som gäller lärare och deras arbete 
medtagna i attitydformuläret. 
 

4.2 Forskningsetik 
Som ett skydd för samhällets medlemmar mot otillbörlig insyn men även mot att 
forskningen medför t.ex. kränkning för individen finns det så kallade 
Individskyddskravet. Vetenskapsrådet (2002) delar upp det grundläggande individ-
skyddskravet i fyra olika huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Missivbrevet (Bilaga 2) är utformat efter de nu gällande etiska krav som Vetenskaps-
rådet (2002) antagit. Genom missivbrevet får de berörda lärarna information om under-
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sökningens syfte och att deras deltagande var frivilligt. Dessutom informeras respond-
enterna om att alla svar ska behandlas anonymt och att undersökningens resultat ska 
användas i ett examensarbete.  
 

4.3 Undersökningsgrupp 
Syftet med undersökningen är att få en inblick i lärarnas syn på matematiksatsningen. 
Populationen är därmed Sveriges lärare. Då antalet respondenter skulle bli alldeles för 
stort med den undersökningsgruppen behöver urvalet reduceras. Undersökningens 
population reduceras till verksamma lärare i förskoleklass upp till och med årskurs 6. Av 
geografiska skäl väljs att ytterligare reducera undersökningsgruppen så att den slutligen 
består av verksamma lärare i förskoleklass upp till och med årskurs 6 inom Kalmar 
kommun. Detta urval ger en undersökningsgrupp på 20 skolor med totalt ca 200 
verksamma lärare i förskoleklass upp till och med år 6. Urvalet kan inte ses som en 
homogen grupp då faktorer såsom yrkeserfarenhet, utbildningspoäng och hur de enskilda 
skolornas har satsat på matematik kan påverka hur lärarna svarar. Då arbetet inte syftar 
till att undersöka hur eventuella bakgrundsvariabler påverkar utvecklingsarbetet kommer 
inte dessa skillnader hos urvalsgruppen att styra undersökningen. Vissa reflektioner 
kring eventuella kopplingar kommer ändå att göras i diskussionskapitlet. 
 

4.4 Bearbetning och analys av enkätdata 
Enkätens slutna frågor och respondenternas svar sammanställdes i tabeller för att sedan 
synliggöras i diagram. Enkäten innehöll även två öppna frågor. Dessa har istället 
behandlats manuellt och kategoriserats efter de fyra huvudmål som 
Matematikdelegationen (SOU 2004:97) presenterar. 
 
Attitydundersökningen har först bearbetats som helhet i Excel. Därefter kategoriserades 
påståendena under tre olika rubriker: Undersökningsgruppen, Lärarnas undervisning 

och Utvecklingsarbete. För att synliggöra resultatet från attitydundersökningen 
presenteras respondenternas svar i diagram. 
 

4.5 Metoddiskussion 
Bland de fördelar som finns vid användandet av enkäter som undersökningsmetod kan 
möjligheten till att nå ut till många respondenter nämnas. Ytterligare en fördel är att 
frågor och svar är lika för alla (Ejlertsson, 2005). En stor nackdel med enkäter är dock 
risken för bortfall. Det finns ett uttalat tolkningsproblem vid attitydundersökningar. 
Carlström och Carlström Hagman (2006) påpekar att svaren kan påverkas av faktorer 
såsom respondenternas stämningsläge och den aktuella situationen vid ifyllandet av 
attitydundersökningen. Detta måste beaktas vid bearbetningen och analysen av den 
insamlade data. Resultatet av attitydundersökningen redovisas endast med två staplar per 
påstående, en för de två positiva svarsalternativen (Instämmer helt, Instämmer till stor 
del) och en för de två negativa svarsalternativen (Tar helt avstånd till, Tar till viss del 
avstånd till). Genom att sammanfoga svarsalternativen tolkas svaren endast som 
antingen positiva eller negativa. I denna undersökning har svaren till flertalet påståenden 
gett en särskiljande bild av lärarnas attityder som antingen positiva eller negativa, men 
på grund av den låga svarsfrekvensen kunde inte vidare slutsatser dras från de 
ursprungliga fyra svarsalternativen.  
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Påståenden gällande utvecklingsarbete kan vara svårtolkade och lätta att missuppfatta. 
Ett par lärare nämner att de i efterhand upptäckt att undersökningen består av både 
negativt och positivt formulerade påståenden. Även om detta upplägg av en 
attitydundersökning rekommenderas av Patel och Davidson (2003) kan detta bidra till att 
påståendena misstolkas. Eventuellt kunde ett förtydligande av att undersökningen består 
av både negativt och positivt formulerade påståenden underlättat för respondenterna. 
 
I denna undersökning har både kvalitativa och kvantitativa metoder använts. Trost 
(2001) skriver att man ofta kan använda båda metoderna i en kombination med varandra. 
Inom beteende- och samhällsvetenskaperna är de flesta undersökningar inte enbart 
kvantitativa, utan oftast en blandning mellan de två metoderna. Frågeställningar som rör 
t.ex. hur många, hur ofta eller vilken andel av något används en kvantitativ metod. Om 
undersökningen istället syftar till att förstå en företeelse bör en kvalitativ metod 
användas (Trost, 2001). 
 
Enkätens slutna frågor samt attitydundersökningen tolkas i den här undersökningen 
kvantitativt medan de öppna frågor som finns i enkäten tolkas kvalitativt. Syftet med 
studien är att undersöka dels lärarnas egen undervisning och dels om de åtgärder som 
Matematikdelegationen (SOU 2004:97) presenterat har efterföljts. Detta görs genom den 
kvantitativa delen av enkäten. Syftet är även att ta reda på hur elevers intresse kan ökas 
och hur deras kunskaper inom matematik kan förbättras. De kvalitativa delarna av 
enkäten har bidragit till att ge en bild av synen på matematiksatsningen hos lärare även 
om resultaten inte kan generaliseras på grund av det stora bortfallet.  
 
Reliabilitet och validitet är centrala begrepp vid utformandet av en undersökning. En 
god validitet innebär att det som avses att undersökas är det som verkligen undersöks. 
Undersökningens frågor är utformade för att åskådliggöra lärares syn på matematik-
satsningen. För att säkerställa att enkätfrågorna passar målgruppen och för att minska 
risken för missuppfattningar påpekar Carlström och Carlström Hagman (2006) att man 
bör genomföra en förundersökning. Detta bör göras med en grupp respondenter som är 
så lik målgruppen som möjligt. Därför prövades enkäten på lärarstudenter, varefter vissa 
frågor omformulerades. 
 
Begreppet reliabilitet står för undersökningens tillförlitlighet. Som nämnts tidigare har 
ett par lärare nämnt svårigheten med att attitydundersökningen består av både negativt 
och positivt formulerade påståenden. Även om detta upplägg av en attitydundersökning 
rekommenderas av Patel och Davidson (2003) kan det bidra till att påståendena 
misstolkas och reliabiliteten minskar. 
 
För att ytterligare skapa förståelse kring undersökningens resultat skulle intervjuer 
kunnat genomföras som ett komplement. Tyvärr var detta inte möjligt, dels av tidsbrist 
från mitt håll men även det faktum att examensarbetet genomfördes till stor del under 
skolans jullov. Att få tag i lämpliga lärare att genomföra en kompletterande intervju med 
vore därför svårt.  
 

4.5.1 Bortfall 
Ett påtagligt problem vid enkätundersökningar är risken för bortfall. Trost (2001) 
påpekar att man vid enkätundersökningar kan räkna med svarsfrekvenser på mellan 50 
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och 70 %. Bortfallen delas in i två olika kategorier, externa bortfall och interna bortfall. 
Enkäter som inte besvaras alls innebär ett externt bortfall. Om respondenten hoppar över 
en fråga men svarar på de övriga frågorna i enkäten räknas det som ett internt bortfall.  
 
För att minska risken för externt bortfall tog jag kontakt med rektorerna tillhörande 
Kalmar kommuns skolor per telefon. En kort presentation gavs där syftet med arbetet 
och hur svaren skulle behandlas förklarades. I samråd med rektorerna bestämdes sedan 
det bästa sättet för att distribuera enkäterna. De flesta rektorer fick enkäten i ett mail där 
en kort introduktion till rektorn fanns med (Bilaga 3) tillsammans med enkäten (Bilaga 
1) och medföljande missivbrev (Bilaga 2) som bifogade pdf-fil. Rektorn tog sedan på sig 
ansvaret att distribuera enkäten till berörda lärare. Några skolor ville istället få 
papperskopior skickade till sig. Efter en vecka samlades enkäterna in. Då endast ett fåtal 
skolor hade svarat skickades en påminnelse ut till alla rektorer. Detta medförde att 
ytterligare några enkäter kunde samlas in. 
 
Av de ca 200 lärare som var målgrupp för enkäten erhölls 39 svar, det vill säga en 
svarsfrekvens på lägre än 20 %. Det är svårt att med säkerhet ge en förklaring till det 
stora externa bortfallet. Vissa skolor uppgav att de redan hade mottagit ett stort antal 
enkäter. Eftersom enkäten delades ut endast två veckor innan skolans julavslutning kan 
en stor arbetsbörda även vara en möjlig orsak till den låga svarsfrekvensen. Eventuellt 
skulle svarsfrekvensen ha blivit högre om enkäterna hade distribuerats till berörda lärare. 
Flertalet lärare påpekade att papperskopior hade varit ett bättre alternativ. En möjlig 
felkälla till undersökningens resultat kan vara att de lärare som besvarat enkäten har ett 
högre intresse för matematik än de som inte svarat. 
 
I vissa av enkäterna upptäcktes ett internt bortfall. Detta kan bero på att respondenterna 
inte har en åsikt i frågan eller att frågan helt enkelt har missats. Det var endast på fråga 
6, 7 och 8 som ett internt bortfall uppvisades (5st, 5st, 6st). Fråga 6 innebar att läraren 
skulle rangordna de hinder som han/hon ansågs finnas för en utveckling av 
matematikundervisningen. Fråga 7 och 8 var öppna frågor, vilket kan förklara bortfallet. 
Det interna bortfallet för attitydundersökningen redovisas för respektive påstående i 
resultatkapitlet.  
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5 RESULTAT 
En stor samstämmighet har visat sig i många av svaren på enkätens frågor. 
Undersökningens resultat kan dock inte generaliseras på grund av den låga 
svarsfrekvensen. Ett flertal viktiga faktorer för matematikutveckling framkommer ändå 
genom denna undersökning. Resultatet kommer att redovisas i tre delar som 
överrensstämmer med enkätens utformning, Undersökningsgruppen, 
Matematiksatsningen och Attitydundersökningen. Enkätfråga 6, ”Vad anser du vara det 

största hindret för att utveckla matematikundervisningen?” som enligt enkätens 
utformning tillhör den första delen, kommer istället att redovisas i den andra delen av 
resultatkapitlet.  
 

5.1 Undersökningsgruppen 
Bland respondenterna är det 20 lärare som anger att de arbetar i årskurserna Fsk-3 och 
17 lärare som anger att de arbetar i årskurs 4-6. 2 respondenter anger att de är lärare 
inom andra årskurser än de två svarsalternativen (Figur 2). Flertalet av respondenterna 
har en yrkeserfarenhet på över 10 år (Figur 3) och har 11-20 utbildningspoäng inom 
matematik och/eller matematikdidaktik. 3 lärare svarar att de har en äldre lärarutbildning 
som inte gör det möjligt för dem att svara på frågan (Figur 4). 
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Figur 2. I vilka klasser undervisar tillfrågade lärare?  Figur 3. Vilken yrkeserfarenhet har tillfrågade lärare? 
 

0

5

10

15

20

0 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 >60

 
Figur 4. Resultat från frågan "Hur många utbildningspoäng i matematik och/eller matematikdidaktik har 
du?" 
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På frågan ”Har du förändrat din undervisning i matematik som en följd av 

matematiksatsningen?” uppger ungefär hälften av respondenterna att de har förändrat 
sin matematikundervisning vilket visas i Figur 5. Mer ”matteprat” och laborativa 
material nämns bland annat som svar på frågan ”På vilket sätt har du förändrat din 

undervisning?”. Ett flertal lärare uppger att de lämnar läromedlet oftare och utgår från 
läroplanens och kursplanens mål vid planeringen av matematiklektionerna. 
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Figur 5. Resultat från frågan "Har du förändrat din undervisning i matematik som en följd av 
matematiksatsningen?" 
 

5.2 Matematiksatsningen 
I likhet med dispositionen i avsnittet Matematik – en del av skolutvecklingen redovisas 
resultatet av lärarnas reflektioner kring matematiksatsningen, fråga 6, 7 och 8 i enkäten, 
utifrån Matematikdelegationens (SOU 2004:97) fyra huvudmål. 
 

5.2.1 Varför matematik? 
På frågan ”Vad tror du behöver göras på kort sikt för att öka elevers intresse och 

förbättra kunskaperna i matematik?” poängterar flertalet respondenter vikten av att 
synliggöra matematiken och att flytta fokus från läromedlet till verkligheten. Ett antal 
lärare efterfrågar istället bättre läromedel som gör det möjligt för eleverna att diskutera 
och arbete ihop på matematiklektionerna. Läromedlet bör även koppla teori till 
verkligheten. En lärare skriver att man bör utgå från elevernas värld eftersom det är där 
man kan finna motivationen för matematikinlärning. Enligt flertalet lärare är praktisk 
matematik en lösning till det svikande intresset. En lärare uttrycker behovet av att 
eleverna får använda hela kroppen för att skapa en bestående förståelse för matematiken. 
 
I enkäten efterfrågades vad respondenterna ansågs behöver göras på lång sikt för att öka 
elevers intresse och förbättra kunskaper i matematik? Även på denna fråga trycker 
många lärare på betydelsen av att levandegöra matematiken och koppla teori till 
verkligheten. En lärare skriver att det är viktigt att eleverna blir medvetna om att matte 
är något man lär sig för livet, att man tydliggör användningsområden för matematiken. 
Matematiken måste göras synlig inte bara under matematiklektionerna utan även i andra 
ämnen. Flera lärare ser behovet av mer praktiskt material, både sådant som köps in till 
enheten men även ”egengjort” material. En matematikverkstad efterfrågas av en lärare. 
 

Antal lärare 
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5.2.2 Vad krävs för att undervisa i matematik? 
En av de punkter som flertalet lärare har skrivit som svar både på frågan vad som 
behöver göras på kort sikt respektive lång sikt för att utveckla matematikundervisningen 
är behovet av välutbildade lärare. Fortbildning, föreläsningar, studiecirklar och 
pedagogiska diskussioner inom enheten är några av de önskemål som respondenterna 
efterfrågar.  
 
Brist på fortbildning uppges vara det näst största hindret till utveckling av 
matematikundervisningen enligt respondenterna (Figur 6). En lärare poängterar vikten 
av att ”man som lärare kan erbjuda ett ’smörgåsbord’ av valmöjligheter” för att på så sätt 
skapa positiva cirklar för eleverna. Flera lärare påpekar att fortbildningen som erbjuds 
måste vara av god kvalité och inte endast ske sporadiskt. ”Det är naivt att tro att enstaka 

dagar/kvällar är tillräckligt.” Att ledningen även visar uppskattning till att man självmant 
söker fortbildning är något som en lärare efterfrågar. 
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Figur 6. Resultat från frågan "Vad anser du vara det största hindret för att utveckla matematikundervisningen?" 
Respondenterna har rangordnat fem alternativ i fallande skala 1-5. De fem kategorier som sammanlagt fått högst poäng 
redovisas. 

 
Lärare som undervisar i matematik behöver djupare kunskaper. Detta gäller inte enbart 
verksamma lärare utan även nyblivna lärare från lärarutbildningen. ”Det är viktigt att den 

som har ämnet känner sig säker, både kunskapsmässigt och didaktiskt och framför allt känner en 

glädje inför ämnet.” Kraven på lärarna behöver ökas skriver en respondent. En röd tråd i 
skolans matematikundervisning efterfrågas av en lärare. Vidare skriver denne lärare att 
som det är nu får inte alla elever samma möjlighet och grund att stå på inför högre 
årskurser då en enighet vad gäller vad som ska göras och hur detta ska göras saknas. En 
lärare uttrycker ändå en positiv attityd till matematiksatsningen inom kommunen och 
”upplever att det blivit fler som vill jobba lite annorlunda, mer praktiskt, men det går långsamt. 

Jag tror att många är osäkra och skulle behöva mer fortbildning.” 
 

5.2.3 Hur främjas matematikutvecklingen? 
Som visas i Figur 6 anges tidsbrist p.g.a. övriga arbetsuppgifter som inte innefattar 
undervisningstimmar som det största hindret för att utveckla matematikundervisningen. 
Detta är även det svarsalternativ som har rankats som det största hindret av flest lärare, 
d.v.s. har totalt sett tilldelats flest 5:or. Mera tid efterfrågas av ett flertal respondenter, 
både tid till planering men även mer lektionstid. ”Om man ges tid med barnen hinner man 

också väva in deras egna intresse i matten.” Även på frågan vad som behöver göras på lång 

Sammanlagda rankningspoäng 
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sikt för att öka elevers intresse för och förbättra kunskaperna i matematik nämner många 
lärare tiden som ett problem. En lärare efterfrågar en tydligare styrning vad gäller t.ex. 
lokala arbetsplaner och IUP för att frilägga planeringstid för lärarna.  
 
När respondenterna har svarat på frågan om vad de tror behöver göras på kort sikt för att 
utveckla matematikundervisningen nämner ett flertal lärare föräldrarnas inverkan på 
elevernas attityd till matematikämnet. ”Föräldrar måste sluta påverka sina barn negativt om 

matten. Oftast hör vi som pedagoger att ngn eller båda föräldrarna hade svårt för matte, och att 

det är ett jobbigt ämne. Detta påverkar barnen.” Föräldrarna behöver informeras om vad 
eleverna arbetar med inom matematiken för att ett samarbete mellan skolan och hemmet 
ska kunna ske. 
 
Något som även ses om ett stort hinder vad gäller matematikutvecklingen är ekonomiska 
faktorer. En lärare skriver: ”Jag tycker att ekonomin styr det mesta! Alla enheter önskar 

mattematerial, nytt skolgårdsmaterial, gå inriktade, bra fortbildningar. Just nu drar varje enhet 

in på detta för att spara pengar.” Att matematiksatsningen har försvunnit i mängden av 
satsningar som görs inom skolan är ett problem som en respondent nämner. Vidare 
skriver läraren en prioritering måste ske, matematiksatsningen måste få ta plats. Olika 
former av kompetensutveckling uppmuntras på enheterna, men flera lärare påpekar att 
pengarna inte finns för detta. 
 
Att få tid och resurser till att kunna arbeta med matematik i mindre grupper är något som 
många lärare nämner som viktigt. På detta vis kan elevernas kunskaper och intressen 
tillvaratas och utvecklas. Ett flertal lärare nämner nivågruppering som en alternativ 
lösning för att öka elevernas intresse och förbättra deras kunskaper. 
 
Spel, tävlingar och andra liknande utmaningar är något som ett par lärare både har 
använt i sin egen undervisning och även nämner som förslag på åtgärder för att öka 
elevernas intresse. Mera Mellan Matte, ett gymnasieprojekt, nämns som ett exempel på 
ett bra tillägg till den vanliga matematikundervisningen. 
 
Många lärare ser behovet av samarbete mellan olika lärare. Detta är något som kräver att 
det avsätts tid till utvärdering och reflektion av arbetet tillsammans med andra lärare. En 
respondent föreslår att en extra matematikkunnig/intresserad lärare kan behövas i varje 
arbetslag som kan erbjuda tips och handledning till övriga lärare. En annan lärare 
poängterar vikten av att den pedagogiska diskussionen om hur matematikundervisningen 
kan förbättras hela tiden hålls igång och att det krävs att några matematikintresserade 
lärare ser till att det pedagogiska samtalet kring matematiken inte upphör. 
 

5.2.4 Vad är det eleverna ska lära sig? 
Enligt svaren till frågan "Vad anser du vara det största hindret för att utveckla 

matematikundervisningen?" ses inte kursplanens mål som något större hinder för att en 
matematikutveckling ska kunna ske. Det är heller inte många lärare som skriver att 
läroplanens och kursplanens mål behöver tydliggöras ytterligare när de svarar på frågan 
vad de anser behöver göras på kort respektive lång sikt för att förbättra 
matematikundervisningen. Två lärare upplever det positivt att nationella prov finns i 
skolan. Genom att testa kunskaperna regelbundet kan eventuella brister upptäckas tidigt. 
Ett par lärare efterfrågar förbättrade läroböcker där tydliga målbeskrivningar finns med, 
samtidigt som läroböckerna ska vara elevnära, roliga och intressanta. Flera lärare svarar 
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att de, som en följd av matematiksatsningen numera utgår från kursplanens mål när 
undervisningen planeras och genomförs.  
 

5.3 Attitydundersökningen 
Resultatet av attitydundersökningen presenteras i tre olika avsnitt. I det första avsnittet 
presenteras de resultat som ger information om undersökningsgruppen. Det andra 
avsnittet jämför de olika respondenternas matematikundervisning. I det sista avsnittet 
redovisas resultatet vad gäller några av de åtgärder som Matematikdelegationens 
betänkande (SOU 2004:97) föreslår. Om inget annat anges har alla 39 respondenter 
svarat. För att få en tydligare bild av resultatet redovisas de två positiva svarsalternativen 
(Instämmer helt, Instämmer till stor del) som en stapel och de två negativa 
svarsalternativen (Tar helt avstånd till, Tar till viss del avstånd till) som en stapel. 
Genom att sammanfoga svarsalternativen görs en tolkning av svaren som antingen 
positiva eller negativa.  

5.3.1 Undersökningsgruppen 
I Figur 7 redovisas resultat som ger information om undersökningsgruppen. 34 lärare tar 
helt avstånd eller till viss del avstånd till påståendet att de saknar ett stort intresse för 
matematik. Endast 5 respondenter anger att de instämmer helt eller instämmer till stor 
del i påståendet. 24 lärare instämmer helt eller instämmer till stor del att de inte 
samarbetar med lärare som arbetar med barn i andra åldrar än de dem själva arbetar med 
vid planering av matematikundervisningen. Flertalet lärare anser att de har tillräckliga 
ämneskunskaper inom matematik och/eller matematikdidaktik för de åldrar som de 
undervisar i. Dock uppger 26 lärare att de tar till viss del avstånd till eller tar helt avstånd 
till påståendet att de kontinuerligt utbildar sig inom matematik och/eller 
matematikdidaktik.  
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Ett påstående i attitydundersökningen gällde om respondenternas skola hade en lärare 
som är ämnesansvarig för skolämnet matematik (Figur 8). Resultatet visar ingen markant 
skillnad mellan de som till stor del eller helt tar avstånd till påståendet och de som 
instämmer helt eller delvis. 5 lärare svarar att de inte vet. 

0
10
20
30

Instämmer
helt/Instämmer till

stor del

Tar till viss del
avstånd till/Tar helt

avstånd till

Vet ej

 
Figur 8. Resultat från påståendet ”På min skola har vi en lärare som är ämnesansvarig för matematik” 

 
En av de åtgärder som föreslås i Matematikdelegationens betänkande (SOU 2004:97) är 
att läroplanens och kursplanens innehåll bör klargöras. Dock uppger flertalet lärare att de 
helt eller delvis tar avstånd till påståendet ”Jag anser att det är oklart hur intentionerna 

i läroplanen och kursplanen skall genomföras i min matematikundervisning” (se Figur 
9). 
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Figur 9. Respondenternas svar på påståendet ”Jag anser att det är oklart hur intentionerna i läroplanen och kursplanen skall 
genomföras i min matematikundervisning.” 

 

5.3.2 Lärarnas undervisning 
Figur 10 visar resultaten av de påståenden som ger information angående lärarnas egen 
matematikundervisning. Mer än hälften av lärarna uppger att de helt eller till stor del 
instämmer med påståendena gällande om de i sin matematikundervisning levandegör 
matematikanvändningen och om de varierar matematikundervisningen t.ex. genom 
grupparbete och problemlösning. På påståendet om eleverna i deras klass arbetar 
självständigt i sin mattebok svarar ungefär hälften instämmande och hälften 
avståndstagande. 
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Figur 10. Resultat som ger information om respondenternas egna matematikundervisning. 
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5.3.3 Utvecklingsarbete 
Både Figur 11 samt Figur 12 visar de resultat som framkommit i attitydundersökningens 
påståenden vad gäller några av de åtgärder som Matematikdelegationen (SOU 2004:97) 
har föreslagit. I Figur 11 ges information angående respondenternas svar vad gäller 
kompetensutveckling och vidareutbildning. Respondenterna ombeds ta ställning till om 
den kompetensutveckling som de har fått ta del av har baserats på lärares behov och 
önskemål. De ombeds även att svara på huruvida de har fått chans att vidareutbilda sig 
inom matematik t.ex. forskarutbildning. Slutligen följer ett påstående om att lärarna inte 
har fått ta del av den kompetensutveckling som gäller uppföljning och bedömning inom 
matematik. Av resultatet framgår att det inte finns någon större skillnad i antalet lärare 
som ställer sig instämmande respektive avståndstagande till de påståendena. 
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Figur 11. Resultat del I som ger information vad gäller några av de åtgärder som Matematikdelegationens betänkande (SOU 
2004:97) föreslår. 

 

I Figur 12 framgår att flertalet respondenter uppger att de tar helt eller till viss del 
avstånd från att de får ta del av forskning och utvecklingsarbete inom matematik och 
matematikdidaktik från Högskolan i Kalmar. Respondenternas svar visar även ett 
avståndstagande till påståenden gällande att t.ex. forskning, ny litteratur, konferenser och 
biennaler finns tillgängliga för lärarna. 
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Figur 12. Resultat del II som ger information vad gäller några av de åtgärder som Matematikdelegationens betänkande 
(SOU 2004:97) föreslår. 
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5.4 Sammanfattning av resultatet 

• Ungefär hälften av respondenterna uppger att de har förändrat sin matematik-
undervisning som en följd av matematiksatsningen. Mer ”matteprat” och 
laborativa material nämns som exempel på förändringar som lärarna har 
genomfört. 

• Flertalet respondenter pekar på vikten av att synliggöra matematiken och att 
flytta fokus från läromedlet till verkligheten. En lärare skriver att det är viktigt att 
eleverna blir medvetna om att matte är något man lär sig för livet, att man 
tydliggör användningsområden för matematiken. 

• En av de punkter som flertalet lärare har skrivit som svar både på frågan vad som 
behöver göras på kort sikt respektive lång sikt för att utveckla 
matematikundervisningen är behovet av välutbildade lärare. Brist på fortbildning 
uppges vara det näst största hindret till utveckling av matematikundervisningen 
enligt respondenterna. Flertalet lärare anser dock att de har tillräckliga 
ämneskunskaper inom matematik och/eller matematikdidaktik för de åldrar som 
de undervisar i. 

• Tidsbrist p.g.a. övriga arbetsuppgifter som inte innefattar undervisningstimmar 
uppges enligt undersökningens resultat vara det största hindret för att utveckla 
matematikundervisningen. Mera tid efterfrågas av ett flertal respondenter, både 
tid till planering men även mer lektionstid. 

• Enligt svaren till frågan "Vad anser du vara det största hindret för att utveckla 
matematikundervisningen?" ses inte kursplanens mål som något större hinder för 
att en matematikutveckling ska kunna ske. 

• Nästan alla lärare uppger att de helt eller till viss del tar avstånd till påståendet att 
de saknar ett stort intresse för matematik. 
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6 DISKUSSION 
Syftet med undersökningen har varit att åskådliggöra lärares syn på den egna 
matematikundervisningen samt den matematiksatsning som Matematikdelegationens 
betänkande (SOU 2004:97) har bidragit till. Undersökningen syftar även till att 
synliggöra de möjligheter respektive svårigheter som matematikutveckling kan innebära. 
Utifrån undersökningens syfte och uppsatta frågeställningar kommer resultatet att 
diskuteras i följande kapitel. Diskussionen har strukturerats med utgångspunkt från 
Matematikdelegationens (SOU 2004:97) fyra huvudmål i likhet med bakgrundskapitlet 
och resultatkapitlet. Under rubriken sammanfattande reflektioner ges möjliga 
implikationer av resultatet för verksamhetens olika aktörer. Slutligen ges förslag till 
fortsatt forskning. 
 

6.1 Varför matematik? 
Det vikande intresset och kunnandet inom matematik ledde till att Utbildnings-
departementet år 2003 fick i uppdrag av regeringen att utarbeta en handlingsplan för att 
utveckla och främja matematikundervisningen. I betänkandet Att lyfta matematiken 
(SOU 2004:97) ställs frågan hur ett ämne som anses vara av så stor betydelse för 
samhällets medborgare samtidigt kan vara så osynligt. Enligt Scherp (2003) ses inte de 
kunskaper som skolan lär ut som meningsfulla. Om det inte är klargjort vilken nytta man 
har av sina tillägnade kunskaper, hur ska då ett intresse för lärandet skapas? 
Matematikdelegationen (SOU 2004:97) beskriver matematiken som en osynlig del av 
samhällets struktur vilket oavsiktligt leder till att matematikens värde försvinner i 
helheten. Undersökningens resultat visar att lärarna inser vikten av att synliggöra 
matematiken och dess användningsområden, inte bara inom skolan utan även i 
samhället. Det är viktigt att matematiken levandegörs och att teori kopplas till 
verklighet. Mer än hälften av respondenterna svarar även i attitydundersökningen att de 
helt eller till stor del instämmer i påståendet att de i sin matematikundervisning 
levandegör matematikens användningsområden. En lärare skriver om utgångspunkten 
bör vara elevernas värld och deras intresse för att motivation till att lära sig mer om 
matematik ska skapas. 
 

Av attitydundersökningens resultat kan utläsas att flertalet lärare uppger att de innehar 
ett stort intresse för matematik. Detta står i motsats till Matematikdelegationen (SOU 
2004:97), som istället skriver att många lärare har en negativ inställning till matematik. 
Undersökningens resultat kan inte tolkas på annat sätt än positivt då lärarens intresse och 
förhållningssätt till skolämnet matematik ligger till grund för elevernas undervisning. 
Ahlberg m.fl. (2000) samt Löwing och Kilborn (2002) pekar båda på betydelsen av 
elevernas inledande möte med matematiken som kan komma att ligga till grund för 
elevernas fortsatta intresse och lärande. Om intresset för matematik är stort hos lärarna, 
som undersökningens resultat visar, bör det även finnas en stor möjlighet för detta 
intresse att ”smitta av sig” till eleverna. 
 

6.2 Vad krävs för att undervisa i matematik? 
Dagens lärarutbildning tillåter en stor valfrihet vad gäller inriktning och tillval av kurser. 
Matematikdelegationen (SOU 2004:97) skriver i sitt betänkande att alla lärare som 
undervisar i matematik ska vara kvalificerade för detta. Tendensen i dagens lärar-
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utbildning visar snarare att kravet på obligatoriska kunskaper inom matematik- och 
matematikdidaktik minskar. Kan någon av Matematikdelegationens (SOU 2004:97) 
föreslagna åtgärder genomföras med perspektiv på framtiden, när framtidens lärare 
saknar relevant utbildning? Undersökningens resultat tyder på att det råder en oro kring 
blivande lärares kunskaper inom matematik och matematikdidaktik. En lärare pekar på 
behovet av djupare kunskaper inte enbart hos nyutbildade lärare utan även hos 
verksamma lärare som undervisar inom matematik. 
 
Behovet av välutbildade lärare är en av de punkter som flertalet lärare har poängterat 
som viktigt för matematikutvecklingen. Flertalet av respondenterna har en 
yrkeserfarenhet på mer än 10 år och uppger att de anser sig ha tillräckliga 
ämneskunskaper för att undervisa i matematik i de åldrar lärarna är verksamma inom. 
Dock påvisar undersökningens resultat att många av undersökningens lärare inte når upp 
till Matematikdelegationens (SOU 2004:97) krav på sammanlagt minst 40 poäng i läs- 
och skrivutveckling samt begreppsbildning i matematik. Enligt Mouwitz (2001) måste 
läraren inneha både djupa och breda ämneskunskaper för att en utveckling av 
matematikundervisningen ska vara möjlig. Innehar dagens verksamma lärare sådana 
kunskaper i form av reell kompetens, men av olika skäl ändå saknar formell behörighet?  
 
I undersökningens resultat kan utläsas att många lärare efterfrågar fortbildning, 
föreläsningar, studiecirklar och pedagogiska diskussioner inom skolämnet matematik. 
Brist på fortbildning visar sig även vara det näst största hindret till matematikutveckling 
när respondenterna själva får rangordna olika utvecklingshindrande faktorer. En lärare 
skriver att matematiksatsningen inom kommunen är positiv men att utvecklingen går 
långsamt, ”jag tror att många är osäkra och skulle behöva mer fortbildning”. Löwing 
och Kilborn (2002) hävdar att det inte är troligt att en förändring sker av 
matematikundervisningen hos lärare som saknar en trygghet i sin undervisning på grund 
av brist på kunskap inom skolämnet. Av attitydundersökningens resultat framgår att 
flertalet lärare inte har fått ta del av utvecklingsarbete inom matematik och 
matematikdidaktik från Högskolan i Kalmar. Lärarna ställer sig avståndstagande även 
till att forskning och ny litteratur finns tillgänglig på deras skola. Enligt Tiller (2004) 
måste forskare och lärare mötas i en dialog för att matematikutvecklingen ska vara 
möjlig.  

6.3 Hur främjas matematikutvecklingen? 
Av undersökningens resultat kan, som redan nämnts utläsas att det inte råder någon brist 
på intresse av matematik hos lärarna. Uppstartandet av utvecklingsarbeten kan ibland 
motiveras med att något är fel och behöver åtgärdas. Mouwitz (2001) påpekar att man 
istället bör utgå från det som faktiskt fungerar och är bra, när man påbörjar ett 
utvecklingsarbete. Matematikdelegationen (SOU 2004:97) skriver att lärarna saknar 
intresse för matematik och att detta utgör ett hinder för utvecklingen av undervisningen. 
Med bakgrund i undersökningens resultat kanske just lärarnas intresse bör ses som en 
möjlighet och utgångspunkt snarare än ett hinder för en eventuell utveckling av 
matematikundervisningen. 
 
Ett problem i skolorganisationen är just att synen på lärares arbete varierar bland skolans 
aktörer. Något som upplevs som ett hinder för skolledningen kan upplevas som en 
möjlighet för lärarna och tvärt om. Genom att förändra lärarnas förutsättningar kan en 
utveckling ske i elevernas lärmiljö. Detta beskriver Scherp (2003) i sin modell (se figur 
1) där kopplingen mellan resultat och processer beskrivs. Om en matematikutveckling 
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ska vara möjlig krävs det att skolans alla aktörer har förståelse för sin egen och andras 
inverkan på utvecklingsarbetets resultat. Skolledningens lärmiljö påverkar lärarnas 
lärmiljö, vilket i sin tur påverkar elevernas lärmiljö. Enligt Tiller (2004) måste skolans 
infrastruktur förändras och förbättras för att utvecklingsarbetet ska bli framgångsrikt. 
 
Enligt undersökningen anger lärarna att bristen på tid p.g.a. övriga arbetsuppgifter som 
inte innefattar undervisningstimmar är det största hindret för att utveckla matematik-
undervisningen. Aili (2008) skriver att det krävs både tid och utrymme för att ett 
utvecklingsarbete ska kunna ske. Lindholm (2008) ställer dock frågan om den uttalade 
tidsbristen kan förklaras genom att skolledningen, men även lärarna inte ser 
utvecklingsarbetet som en del av det grundläggande uppdraget. Om utvecklingsarbetet 
inte prioriteras av överordnade nivåer av skolorganisationen, hur ska då lärarna förhålla 
sig till det?  
 
Nya arbetssätt och tankegångar stimuleras av samarbete (Skolverket, 2004). Genom 
undersökningen har det framkommit att flertalet lärare ser behovet av samarbete för en 
eventuell matematikutveckling. Enligt Lindholm (2008) handlar detta samarbete om att 
man genom diskussion och analys av det egna arbetet lär av varandra. Tid uppkommer 
som ett problem även vad gäller samverkan. Läraryrkets natur med konstanta avbrott 
och oplanerade händelser gynnar inte samverkan. Det är inte bara tiden för samverkan 
som saknas, utan även tid till planering och dokumentation (Lindholm, 2008). En av 
respondenterna påpekar att det krävs lärare som innehar ett stort intresse för matematik 
som driver diskussionen kring utvecklingsarbetet vidare. Dessa lärare behöver 
skolledningens stöd för att inte arbetet ska rinna ut i sanden.  
 
Matematikundervisning bygger mycket på traditioner (Löwing & Kilborn, 2002). 
Föräldrar till de elever som lärarna möter i sitt arbete har förmodligen vuxit upp med en 
annorlunda matematikundervisning än den som Matematikdelegationen (SOU 2004:97) 
strävar efter. Om föräldrarna då innehar en negativ attityd till matematik finns det, som 
Matematikdelegationen (SOU 2004:97) framhåller och även undersökningens 
respondenter påpekar, en stor risk att eleverna tar efter sina föräldrars synsätt. Löwing 
och Kilborn (2002) efterfrågar en dialog mellan lärarna och föräldrarna vilket skulle 
kunna överbrygga generationsproblemen genom information och exemplifiering av de 
synsätt som skolan innehar kring matematikundervisningen Enligt Malmer (2002) måste 
syftet och målen med matematikundervisningen klargöras för föräldrarna, för att de ska 
känna sig delaktiga i sitt barns lärande.  
 

6.4 Vad är det eleverna ska lära sig? 
Att läroplanen och kursplanen för matematik skulle vara otydliga, som Löwing och 
Kilborn (2002) skriver, är ingenting som undersökningens resultat tyder på. När lärarna 
ombeds rangordna de största hindren för en utveckling av matematikundervisningen 
framkommer inte läroplanen och kursplanens mål som något större hinder. Flera lärare 
svarar att de, som en följd av matematiksatsningen numera utgår från kursplanens mål i 
större mån vid planering av matematikundervisningen. Dock påpekar Löwing och 
Kilborn (2002) och även Permer m.fl. (2008) att det finns en risk att de nya metoderna 
endast anammas ytligt om inte en djupare reflektion kring nya metoder sker. 
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6.5 Sammanfattande reflektioner 
Med bakgrund av Matematikdelegationens betänkande (SOU 2004:97) startade en 
nationell satsning med syfte att utveckla matematiken i skolan. Hälften av 
undersökningens respondenter uppger att de har förändrat sin matematikundervisning 
som en följd av matematiksatsningen. Mer praktisk matematik som baseras på 
läroplanens och kursplanens mål nämns som exempel på förändringar. Huruvida 
förslagen på de åtgärder som Matematikdelegationen presenterar har förverkligats eller 
inte kan jag tyvärr inte svara på utifrån denna undersökning. Dock anser jag att 
undersökningen har bidragit med att klargöra några av de möjligheter och hinder som 
finns för ett utvecklingsarbete inom matematik. 
 
Genom undersökningen har jag fått uppfattningen att matematiksatsningen ses som ett 
steg i rätt riktning, men att den tyvärr hamnar i skymundan för alla andra 
utvecklingsarbeten som sker på skolorna. Det är av största vikt att en satsning, som den 
som föreslås av Matematikdelegationen får ta plats, både tidsmässigt och ekonomiskt. 
Av egna erfarenheter vet jag att det råder en oförståelse för lärarnas arbete. Brist på tid 
är enligt respondenterna det största hindret för en matematikutveckling. Med bakgrund 
av att hälften av lärarnas undervisningsfria tid på skolan ägnas åt oplanerade aktiviteter 
(Aili 2008) kan undersökningens resultat förstås, tiden räcker inte till! Tiller (2004) 
påpekar vikten av att skolans infrastruktur förbättras innan ett utvecklingsarbete startar. 
Det måste finnas ett delat ansvar mellan myndigheter, skolledning och lärare för att inte 
utvecklingsarbetet endast leder till en satsning i mängden av satsningar. 
Utvecklingsarbetet måste upplevas meningsfullt för alla parter.  

Därför är kunskapen om de självklara och osynliga delarna av arbetet och deras 
inverkan på hela arbetssituationen nödvändig för att bättre förstå lärare och villkor 
för lärararbete. Det är kanske i dessa delar av arbetet som de verkliga 
förutsättningarna för utveckling och reformering av verksamheterna finner sin 
utgångspunkt? Det är kanske så att det som inte syns lämnar avtryck i det synliga? 
(Lindqvist & Nordänger, 2008, s.100) 

 
Det är inte endast i samarbete med föräldrarna som det kan uppstå generationsproblem i 
synen på skolan och matematikämnet. Den skola som dagens lärare och lärarstudenter är 
vana vid skapades under en annan tid än den vi lever i idag. Enligt Hargreaves (1998) 
kan ett så stort system av läroplaner, läroböcker, undervisningssalar, metoder och 
skolbyggnader som skolan innefattar inte förändras i en handvändning. Ändå pressas 
skolan konstant av både myndigheter, media, föräldrar och även lärarna själva att en 
omvärdering och omstrukturering måste ske. De allt mer breda kraven på läraren medför 
självklart problem. Nya uppgifter läggs till utan att gamla egentligen tas bort. Gamla 
metoder och mål döms ut utan att några nya skapas.  
 
Enligt Matematikdelegationen (SOU 2004:97) saknar lärarna intresse för matematik 
vilket innebär ett hinder för utvecklingen av undervisningen. Min slutsats av 
undersökningens resultat strider mot detta påstående. Jag anser att lärarnas faktiska 
intresse bör ses som en utgångspunkt till ett fortsatt utvecklingsarbete inom matematik.  

Kanske är framförallt en öppenhet för och vilja att utvecklas både som individ och 
yrkesmänniska den viktigaste förutsättningen för, att ett lärande och en utveckling 
verkligen ska komma till stånd. (Lindholm, 2008, s. 227) 

 
Rubriken till detta arbete kommer från Matematikdelegationens betänkande som 
rubriceras som ”Att lyfta matematiken”. Mitt syfte med detta arbete har varit att 
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undersöka om matematiken verkligen lyfter, har matematiksatsningen gett de önskade 
resultaten? På grund av undersökningens stora bortfall har jag inte kunnat få svar på alla 
mina frågor men om enbart resultatet från TIMSS (Skolverket, 2008a) skulle vara 
utslagsgivande verkar matematiken istället falla handlöst mot marken. Jag hoppas och 
tror ändå att den matematiksatsning som just nu pågår i Sveriges skolor leder till en 
medvetenhet kring problemet och att en diskussion kring eventuella lösningar kommer 
till stånd. Ett utvecklingsarbete kräver ett långsiktigt arbete med en stort mått tålamod 
och att samtliga aktörer inom skolan har förståelse för detta. Jag tycker mig se en positiv 
framtid för matematikutvecklingen om den kunskap och det intresse som faktiskt finns 
tillvaratas. Kanske kan inte enbart förutsättningar för ett utvecklingsarbete hittas hos 
lärarkåren utan även förslag på lösningar till eventuella problem.  
 
I min undersökning har endast lärare som är verksamma i förskoleklass upp till och med 
årskurs 6 fått komma till tals. Det vore intressant att utöka studien så att även lägre och 
högre åldrar får chans att synliggöra sina åsikter kring matematiksatsningen, för att 
sedan jämföra resultaten. Finns det åldrar där matematiksatsningen generellt märks av 
mindre än andra? Är det lättare att applicera nya tankesätt och metoder vad gäller 
matematiken i yngre åldrar? Precis som nämnts i metoddiskussionen vore uppföljande 
intervjuer med lärare ett bra komplement för att få en djupare kunskap kring lärarnas syn 
på matematiksatsningen 
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BILAGA 1 
Undersökning om lärares syn på matematiksatsningen 

 
Nedan följer ett antal frågor om ditt verksamhetsområde, arbetslivserfarenhet samt utbildning. 

Var vänlig kryssa i ditt svar. 
 
1) Jag är … 

  lärare i år Fk-3 

  lärare i år 4-6 

  annat:__________________________ 
 
2) Jag har arbetat som lärare i… 

  0-5 år 

  6-10 år 

  mer än 10 år 
 
3) Hur många utbildningspoäng i matematik och/eller matematikdidaktik har du? 

  0 

  1-10 

  11-20 

  21-30 

  31-40 

  41-50 

  51-60 

  60- 
 
4) Har du förändrat din undervisning i matematik som en följd av matematiksatsningen? 

  Ja 

  Nej 
 
Om nej, var vänlig fortsätt till fråga 6. 

 
5) På vilket sätt har du förändrat din undervisning? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 



 

6) Vad anser du vara det största hindret för att utveckla matematikundervisningen? Rangordna de 
5 alternativ som du anser vara de största hindren. Siffran 5 motsvarar då det största hindret och 1 
är det du anser vara det minsta hindret av dina valda alternativ. 

  Tidsbrist p.g.a. antal undervisningstimmar i tjänsten 

  Tidsbrist p.g.a. övriga arbetsuppgifter som inte innefattar undervisningstimmar 

  Brist på fortbildning 

  Ekonomiska faktorer 

  Brist på eget intresse 

  Kursplanens mål 

  Omgivningens förväntningar på matematikundervisningen (t.ex. traditioner av enskild 
räkning, prov etc.) 

  Antalet barn per klass 

  Elevers intresse 

  Olika kunskapsnivåer inom klassen 

  Annat: ____________________________ 
 
 
Nedan följer några översiktliga frågor om matematiksatsningen. Vänligen svara så utförligt du 

kan. 

 
7) Vad tror du behöver göras på kort sikt för att öka elevers intresse och förbättra kunskaperna i 
matematik?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 
8) Vad tror du behöver göras på lång sikt för att öka elevers intresse och förbättra kunskaperna i 
matematik? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 



 

Nedan följer ett antal påståenden. För varje påstående nedan sätter du ett kryss i den ruta som 

stämmer bäst överens med din åsikt. 

 

Påstående Instämmer 
helt 

Instämmer 
till stor del 

Tar 
avstånd 
till viss 

del 

Tar helt 
avstånd 

till 

Vet 
ej 

1 Jag har själv inget stort intresse för 
matematik. 

     

2 I min matematikundervisning 
levandegör jag 
matematikanvändningen för elevernas 
kommande yrkesliv. 

     

3 I min klass arbetar eleverna 
självständigt i sin mattebok. 

     

4 Jag varierar min 
matematikundervisning t.ex. genom 
diskussioner, arbete i grupp och 
problemlösning. 

     

5 Jag samarbetar inte med lärare som 
arbetar med barn i andra åldrar än de 
jag själv arbetar med vid planering av 
min matematikundervisning. 

     

6 Jag utbildar mig kontinuerligt inom 
matematik och/eller 
matematikdidaktik genom olika 
former av kompetensutveckling. 

     

7 Den kompetensutveckling inom 
matematik och/eller 
matematikdidaktik som jag har fått har 
inte baserats på lärares behov och 
önskemål. 

     

8 Jag anser att jag har tillräckliga 
ämneskunskaper inom matematik 
och/eller matematikdidaktik för de 
åldrar som jag ska undervisa i. 

     

9 Jag har inte fått chans att vidareutbilda 
mig inom matematik, t.ex. 
magisterexamen eller 
forskarutbildning. 

     

10 Jag får ta del av forskning och 
utvecklingsarbete inom matematik och 
matematikdidaktik från Högskolan i 
Kalmar. 

     

 



 

 

Påstående Instämmer 
helt 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
till viss del 

inte 

Instämmer 
inte 

Vet 
ej 

11 Forskning och ny litteratur lyfts 
fram och finns tillgänglig på min 
skola. 

     

12 Jag har inte fått tillräcklig 
information om tillgängliga 
kompetensutvecklande kurser i 
matematik och/eller 
matematikdidaktik. 

     

13 Konferenser, biennaler, 
tidskrifter, litteratur och 
webbresurser som behandlar 
utvecklingsarbete inom matematik 
har ställts till mitt förfogande. 

     

14 Jag har inte fått ta del av 
kompetensutveckling inom 
uppföljning och bedömning av 
matematikkunskaper. 

     

15 Jag anser att det är oklart hur 
intentionerna i läroplanen och 
kursplanen skall genomföras i min 
matematikundervisning. 

     

16 På min skola har vi en lärare som 
är ämnesansvarig för matematik. 

     

 
 
Har du ytterligare synpunkter eller frågor angående matematiksatsningen så skriv dem gärna här 
eller på baksidan! 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

Tack för din medverkan! 



 

BILAGA 2 

 
 
En undersökning om lärares syn på matematiksatsningen 
  
Hej,  
Jag heter Maria Borgelin och studerar sista terminen på lärarprogrammet vid Högskolan i 
Kalmar. Jag har valt att utbilda mig mot grundskolans tidigare år, inriktning Svenska och 
Matematik. Sista terminen innebär att ett examensarbete ska genomföras. 
 
Mitt intresse för matematik har alltid varit stort. Genom mina erfarenheter av 
matematikundervisning har idén väckts om att undersöka hur lärare ser på den satsning som nu 
pågår för att utveckla matematikundervisningen.  
 
För att få kunskap om lärares syn på matematiksatsningen skickas därför en enkät ut till alla 
verksamma lärare i förskoleklass upp till årskurs 6 inom Kalmar kommun. Ditt deltagande är 
naturligtvis frivilligt, men det är mycket betydelsefullt för undersökningens kvalitet, att du som 
får enkäten besvarar den. 
 
Rektorn på din skola har tillsammans med mig kommit överens om var du kan lämna denna 
enkät efter att du besvarat den. Jag kommer den 9/12 att åka runt till Kalmar kommuns skolor 
för att samla in enkätsvaren, därför vore jag tacksam om Du tar dig tid att svara på enkäten innan 
detta datum. 
 
Dina svar kommer att behandlas anonymt!  
 
Jag hoppas att du vill ställa upp och hjälpa mig genom att besvara enkäten. Som tack kommer en 
kopia av det färdiga arbetet att skickas till varje skola. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar,  
Maria Borgelin 
 
Student     Handledare 
Maria Borgelin    Maria Bjerneby Häll  
Lärarprogrammet    Naturvetenskapliga institutionen  
Högskolan i Kalmar     Högskolan i Kalmar  



 

BILAGA 3 
Hej,  
Jag heter Maria Borgelin och är lärarstudent vid Högskolan i Kalmar. Vi pratades vid tidigare 
den här veckan angående en undersökning om lärares syn på matematiksatsningen. Enkäten 
vänder sig till verksamma lärare i Fk-6 (ej speciallärare). Jag vore väldigt tacksam om du skulle 
kunna distribuera bifogad enkät till berörda lärare på din skola. Den 9/12 kommer jag att åka runt 
till skolorna i Kalmar kommun för att samla in enkätsvaren. Jag skulle uppskatta om du 
informerar lärarna om en gemensam plats där de kan lämna sina ifyllda enkäter, kanske ett 
kuvert vid expeditionen?  
 
Alla svar kommer att behandlas anonymt. Det kommer alltså inte vara möjligt att koppla 
enskilda svar till specifika individer eller skolor. Om du har några frågor angående enkäten eller 
dess användning så tveka inte att höra av dig.  
 
Ännu en gång, tack för din hjälp! 
 
 
Mvh,  
Maria Borgelin 
Lärarprogrammet 
Högskolan i Kalmar 
 


