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De matematiska förmågorna i gymnasieundervisningen 

 

The mathematical competencies in secondary school teaching  

 

Sammanfattning 
 

Studien behandlar matematiklärarnas syn på de sju matematiska förmågorna och hur 

förmågorna kommer till uttryck i lärarnas undervisning. Syftet studeras med hjälp av 

intervjuer av matematiklärare i gymnasieskolan samt observationer av lärarnas 

lektioner. Resultatet av studien visar på att lärarna är medvetna om hur deras 

undervisning behandlar de matematiska förmågorna. Vidar visar studien att lösning av 

rutinuppgifter dominerar undervisningen, vid dessa tillfällen berörs till största del 

procedur- och begreppsförmågan. I studien framkom att lärarna anser att det finns 

oklarheter i de matematiska förmågornas definition och att arbetet med förmågorna är 

tidskrävand. Baserat på undersökningen kan det tänkas att förmågorna anses vara 

tidskrävande på grund av att det inte finns material som är anpassat för arbete med 

förmågorna samt att nya områden inom matematiken måste introduceras i ett högt 

tempo. Lärarna lyfter att en positiv aspekt med de matematiska förmågorna är att de 

bidrar till en varierad undervisning. 

 

Abstract 
 

This study´s purpose is to show mathematics teachers view on the seven mathematical 

competencies and how the competencies reflect the teacher’s teaching. The study is 

based on interviews of mathematics teachers in secondary schools and observations of 

the teacher’s lessons. The result of the study shows that teachers are aware of how their 

teaching covers the mathematical competencies. The study also shows that solving 

routine tasks dominates teaching. In these occasions mainly the procedural and 

conceptual competency are involved. It appeared that the teachers are unhappy with 

uncertainties in the definitions of the mathematical competencies. The teachers 

highlight that the competencies are a time consuming process. This study reveals that it 

can depend on that there is no material that is adapted to the work with the 

competencies and that new areas within mathematics must be introduced frequently. 

The teachers believe the positive aspects of the mathematical competencies are that the 

competencies contribute to a variation in the teaching. 
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1 Inledning 
 

Undervisningen i matematisk på gymnasieskolan består till största del av att läraren 

introducerar ett moment som eleverna sedan räknar på individuellt menar 

Skolinspektionen (2010) i en studie gjord innan införandet av den nya läroplanen. Den 

individuella räkningen stimulerar inte till att utveckla problemlösning, förmågan att se 

samband, resonera och argumentera muntligt som skriftligt (Skolinspektionen, 2010). I 

den nya ämnesplanen vill Skolverket (2011) komma ifrån att mantematikämnet enbart 

handlar och att hantera procedurer och räkna. Det handlar även om att använda 

matematiken som verktyg, hjälpmedel, logik och språk (Skolverket, 2011).  

   

Införande av den nya läroplanen i gymnasieskolan Gy11 medförde att sju matematiska 

förmågor fick en allt mer betydande roll. Förmågorna som Skolverket framtagit har sin 

grund i internationella studier. Främst har den danska studien KOM-rapporten varit en 

inspirationskälla till de sju matematiska förmågorna i Gy11 (Juter, 2014).  I KOM-

rapporten behandlas åtta olika matematiska kompetenser (Niss & Højgaard, 2011).  

 

De matematiska förmågorna har på grund av sin framträdande roll i ämnesplanen även 

haft en betydande roll i matematiklärarutbildningen. I utbildningen har 

bedömningsarbete utifrån förmågorna, utveckling av förmågorna hos eleverna och 

förmågornas innebörd behandlats. Fältstudier inom programmet har dock tyckt sig visa 

att de matematiska förmågorna inte har en lika framträdande roll i den 

matematikundervisning som bedrivs på gymnasieskolorna som lärarutbildningen och 

Skolverket antyder. Det är därför av intresse att studera om uppfattningar från fältstudie 

tycks stämma och att vidare undersöka vad lärarna har för tankar och åsikter om 

användandet av förmågor.  

 

1.1 Syfte  
 

Studien syftar till att studera hur de matematiska förmågorna används i 

gymnasieskolans matematikundervisning. I studien undersöks hur förmågorna 

behandlas och kommer till uttryck i genomförande och planering av 

matematikundervisningen. I studien läggs det fokus på att lyfta matematiklärarnas syn 

på de matematiska förmågorna i undervisningen. Studien syftar även till att belysa hur 

lärarnas syn avspeglas i deras undervisning. Det lyfts hur lärarna arbetar för att utveckla 

de matematiska förmågorna hos eleverna och för att få in förmågorna i undervisningen. 

Syftet är även att kartlägga den vetenskapliga bakgrunden till de matematiska förmågor 

som inkluderas i Gy11.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

1. Vilken betydelse har de matematiska förmågorna när undervisningen planeras 

och genomförs?  

2. Arbetar lärarna på ett sätt som främjar utvecklandet av de matematiska 

förmågorna hos eleverna?  

3. Är de matematiska förmågorna en väsentlig del i undervisningen enligt 

matematiklärarna? 



  
 

2 

2 Bakgrund  
 

De matematiska förmågorna kom i fokus vid införandet av den nya läroplanen 2011 

(Juter, 2014). I tidigare läroplan presenterade Skolverket (2000) delar av förmågorna 

under rubriken ”Mål att sträva mot”. I ämnesplanen för matematik i gymnasieskolan, 

Gy11 behandlas sju olika förmågor. Förmågorna som behandlas är procedurförmåga, 

modelleringsförmåga, resonemangsförmåga, relevansförmåga, begreppsförmåga, 

kommunikationsförmåga och problemlösningsförmåga (Skolverket, 2011).  

 

I bakgrundskapitlet beskrivs Skolverkets sju matematiska förmågor, KOM-rapportens 

förmågor, NCTM- projektets proficiency (färdigheter), matematikundervisningens tre 

dimensioner, lärarinsatser som främjar matematiskt kunnande och tidigare 

undersökningar kring de matematiska förmågorna i undervisningen. 

 

2.1 Vad är en matematisk förmåga/kompetens? 
 

De matematiska förmågorna är en av huvudbeståndsdelarna i matematiskt kunnande. En 

matematisk förmåga är en beredskap till att agera på passande sätt i situationer som 

innebär en särskild typ av matematiska utmaningar (Niss & Højgaard, 2011). 

 

2.2 Förmågornas innebörd enligt skolverket 
 
2.2.1 Procedurförmågan 

 

Enligt skolverket innebär procedurfrågan att eleven ska kunna använda procedurer och 

rutiner med säkerhet, effektivitet och precision. Eleven ska kunna lösa uppgifter av 

standardkaraktär, kunna välja en lämplig procedur som passar till uppgiften och kunna 

genomföra proceduren. Eleven ska även kunna använda sig av tekniska verktyg 

(Skolverket, 2011).  

 
2.2.2 Modelleringsförmågan 

 

Skolverket skriver att modelleringsförmågan innebär att kunna använda och formulera 

modeller utifrån en situation. Situationen kan vara ett problem eller en uppgift inom 

karaktärsämnena men också inom samhällslivet. Eleven ska kunna skapa egna modeller 

och använda dem i lösningen av uppgiften. Eleven ska kunna analysera modellens 

resultat och egenskaper och uppfatta modellens begränsningar (Skolverket, 2011).   

 
2.2.3 Resonemangsförmågan 

 

Resonemangsförmågan innebär att kunna föra matematiska resonemang som innefattar 

matematiska begrepp, matematiska modeller, lösningar på problem och svar på 

frågeställningar. Att föra ett resonemang innebär även att exempelvis kunna gissa, 

argumentera, testa, generalisera, förklara, förutsäga och finna mönster, både individuellt 

och gemensamt med andra. I förmågan ingår även att kunna redogöra för ett 

matematiskt bevis och att kunna skilja på en gissning och ett välgrundat påstående. Ett 

matematiskt resonemang kan vara formella skriftliga bevis, då består resonemanget av 

logiska slutsatser ur givna definitioner, satser och axiom (Skolverket, 2011). 
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2.2.4 Relevansförmågan 

 

Förmågan handlar om att kunna tillämpa matematiken i exempelvis andra ämnen, inom 

ekonomin och inom samhällslivet. Relevansförmågan behandlas även när det görs 

kopplingar mellan matematiken och kommande yrkesliv (Skolverket, 2011). 

 
2.2.5 Begreppsförmågan 

 

Begreppsförmågan innebär att kunna beskriva innebörd, samband och egenskaper hos 

olika matematiska begrepp. Förmågan innefattar att kunna använda begreppen i olika 

sammanhang och situationer. I begreppsförmågan ingår även att kunna representera 

begreppen med exempelvis symboler, ord och bilder. Förmågan innebär dessutom att 

förstå relevansen av begreppen, kunna använde dem i olika situationer och veta att olika 

representationer är användbara för olika syften (Skolverket, 2011). 

 
2.2.6 Kommunikationsförmågan 

 

Kommunikationsförmågan innefattar att kunna kommunicera exempelvis med hjälp av 

skrift, modeller, bilder, symboler, termer, grafer, ritningar och att kunna anpassa sig till 

sammanhanget (Skolverket, 2011). I kommunikationsförmågan inkluderas även att själv 

kunna redogöra sina tankar för andra men också att förstå andras uttryck och tankar 

kring matematiken (Juter, 2014). 

 
2.2.7 Problemlösningsförmågan 

 

En problemlösningsuppgift är en uppgift som inte är av standardkaraktär och som inte 

kan lösas på rutin. I problemlösningsförmågan ingår att kunna tolka och analysera 

matematiska problem. Att använda problemlösningsstrategier så som att kunna ändra 

förutsättningar, införa beteckningar och att kunna förenkla ingår i 

problemlösningsförmågan. I förmågan ingår även att kunna värdera och föra 

resonemang angående giltighet och korrekthet av resultat. Själv och tillsammans med 

andra ska kunskaper i hur man formulerar och uppmärksammar egna matematiska 

problem erhållas. Problemlösningsförmågan kan användas som ett hjälpmedel för att 

lyfta de andra förmågorna (Skolverket, 2011). 

 

2.3 Bakgrund till förmågorna i Gy11 
 

Bakgrunden till de matematiska förmågor som idag finns med i läroplanen kommer från 

internationell forskning som berör matematisk grundkompetens. I forskningen har bland 

annat KOM-rapporten bidragit. KOM-rapportes kompetenser har varit med och 

inspirerat Skolverket i sitt framställande av de matematiska förmågorna som idag finns 

med i ämnesplanen för matematik (Juter, 2014).  

 

2.4 KOM- Rapporten  
 

KOM- rapporten är en dansk studie som syftar till att lyfta matematiska kompetenser. 

Här behandlas åtta kompetense som delas in i två grupper. Första gruppen innefattar 

tankegångskompetens, problemlösningskompetens, modelleringskompetens och 

resonemangskompetens och har namnet att fråga och svara i med och om matematik. 

Den andra gruppen inkluderar representationskompetens, symbol- och 
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formalismkompetens, kommunikationskompetens och hjälpmedelskompetens och har 

namnet att använda språk och redskap i matematik. Förmågorna är inte helt 

självständiga utan går till viss del in i varandra (Niss & Højgaard, 2011). De svenska 

namnen på kompetenserna är hämtade från Helenius (2006). 

 
2.4.1 Tankegångskompetensen 

 

En kompetens som innebär att vara medveten om vilka frågor och svar som 

kännetecknar matematik. Kompetensen innebär även att kunna ställa matematiska 

frågor och att ha en inblick i de typer av svar som kan förväntas komma av frågorna. 

Förstå, känna igen och hantera givna matematiska begrepp och veta deras ursprung 

ingår också i kompetensen. Det ingår även att kunna förstå meningen med att 

generalisera resultat och kunna generalisera resultat för större grupper av objekt. Att 

kunna urskilja olika typer av matematiska uttalanden, påståenden, satser, teorem, 

definitioner och gissningar grundat på insikt eller erfarenheter ingår också i 

tankegångskompetensen. Vikten i kompetensen ligger inte i om svaren är rätt utan det är 

karaktären på svaren och frågorna som är viktiga (Niss & Højgaard, 2011). 

 
2.4.2 Problemlösningskompetensen 

 

Kompetensen att kunna formulera, upptäcka och specificera både öppna, stängda, 

tillämpade och rena matematiska problem. Att kunna delvis lösa problem ställda av en 

själv och av andra och om nödvändigt lösa problemen på flera olika sätt ingår även i 

kompetensen. Ett matematiskt problem behöver inte vara samma för alla. Detta beror på 

att alla har med sig olika matematiska förkunskaper (Niss & Højgaard, 2011). 

 
2.4.3 Modelleringskompetensen 

 

Kompetensen innefattar att kunna läsa av och värdera färdiga modeller. Det innebär 

också att man ska kunna göra matematiska modeller av icke matematiska situationer. 

Vilket vidare innebär att kunna ordna och strukturera data och att kunna översätta 

relationer, objekt och problem till ett matematiskt problem vilket slutligen kan leda till 

en matematisk modell. Modelleringskompetensen innefattar även att kunna använda 

modellen och kunna lösa matematiska problem med hjälp av den, självständigt och i 

kommunikation med andra. I kompetensen ingår även att kunna kontrollera och bevaka 

processen med hjälp av användandet och konstruktionen av modellen (Niss & Højgaard, 

2011). 

 
2.4.4 Resonemangskompetensen 

 

Kompetensen innebär att kunna följa och bedöma matematiska resonemang från andra 

både skriftliga och muntliga med stöd från påståenden. Att förstå ett matematiskt bevis 

och veta att det skiljer sig från ett matematiskt resonemang och att kunna förstå om ett 

resonemang innehåller ett matematiskt bevis eller inte ingår även i kompetensen. I 

resonemangkompetensen ingår även att förstå grundidéerna bakom ett bevis och kunna 

skilja mellan grundidé och information mellan idéer och tekniker. Slutligen ingår att 

kunna tänka och lyfta ut informella och formella argument och kunna omvandla 

resonemang till bevis (Niss & Højgaard, 2011).  
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2.4.5 Representationskompetensen 

 

Kompetensen innefattar att kunna förstå och använda olika sorters representationer av 

matematiska objekt, fenomen och situationer i form av symboler, diagram, tabeller, 

algebraiskt, geometriskt och grafiskt, både skriftligt och muntligt. Att kunna förstå 

ömsesidiga relationen mellan två olika representationer av samma sak och veta om 

representationernas styrkor och svagheter ingår i kompetensen. Slutligen ingår att kunna 

välja en lämplig representation beroende på syfte och situation (Niss & Højgaard, 

2011). 

 
2.4.6 Symbol- och formalismkompetensen 

Att kunna förstå formler och symboler och att kunna översätta mellan vardagligt språk 

och matematiskt språk ingår i kompetensen. Kompetensen innebär även att kunna förstå 

och bearbeta formler och symboliska uttryck och förklaringar. Slutligen innefattar 

kompetensen att ha en inblick i grunden hos regler av matematiska system (Niss & 

Højgaard, 2011). 

 
2.4.7 Kommunikationskompetensen 

 

Kompetensen innefattar att kunna studera och tolka andras matematiska uttryck eller 

texter som kan vara muntliga, skriftliga samt visuella. Kompetensen innebär också att 

själv på olika sätt och nivåer av teoretisk och teknisk noggrannhet av matematiska fall 

kunna uttrycka sig skriftligt, muntligt och visuellt för olika typer av åhörare (Niss & 

Højgaard, 2011).  

 
2.4.8 Hjälpmedelskompetensen 

    

Kompetensen innebär att ha kunskap om relevanta verktyg som används i matematiken 

och om deras existens och egenskaper. Att kunna förstå verktygens möjligheter och 

begränsningar i olika situationer och att kunna använda sig av verktyget ingår också i 

kompetensen. I kompetensen ingår även användandet av både tekniska och andra 

hjälpmedel (Niss & Højgaard, 2011).   

 

2.5 Likheter och skillnader mellan Skolverkets och KOM-rapportens 
förmågor 
 

En skillnad som tidigare nämnts är att KOM-rapporten lyfter fram åtta matematiska 

kompetenser/förmågor emedan Gy11 enbart innehåller sju. Både Niss och Højgaard 

(2011) och Skolverket nämner dock att de matematiska förmågorna går in i varandra. 

Modelleringsförmågan är väldigt lik KOM-rapportens modelleringskompetens gällande 

definition vilket, gäller även för kommunikationsförmågan och 

kommunikationskompetensen. En annan förmåga som liknar KOM-rapportens 

definition är resonemangsförmågan som har likheter med resonemangskompetensen. 

Skolverket lyfter dock fram vad ett matematiskt resonemang är mer än vad Niss och 

Højgaard (2011) gör.  

 

Likheter finns även mellan problemlösningsförmågan och 

problemlösningskompetensen. I Skolverkets begreppsförmåga finns det delar från 

tankegångskompetensen och Symbol- and formalismkompetensen.  
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Procedurförmågan har vissa likheter med hjälpmedelskompetensen, i båda förmågorna 

nämns tekniska verktyg. Dock inriktar sig procedurförmågan till procedurer tillämpade 

på uppgifter av standardkaraktär emedan KOM-rapporten koncenterar sig på verktyg i 

matematiken. Niss & Højgaard (2011) nämner dock att ett verktyg kan vara en 

procedur. Procedurförmågan har likväl mer liknelser med NCTM-projektets procedural 

fluency (flytande färdighetshantering), vars definition återkommer senare i 

bakgrundskapitlet.  

 

Gällande relevansförmågan finns ingen motsvarande förmåga i KOM-rapporten. Det 

kan dock urskiljas viss hantering av relevans i modelleringskompetensen. 

Tankegångskompetensen kan tänkas att Skolverket har tagit med i både 

kommunikationsförmågan, resonemangsförmågan och delvis i begreppsförmågan.  

 

Representationskompetensen finns det inte en helt överensstämmande motsvarighet till i 

förmågorna i Gy11 dock finns nästan alla delar i förmågan med i skolverkets 

kommunikationsförmåga. I både KOM-rapportens och skolverkets matematiska 

förmågor så är kunskaperna som eleverna ska befästa till största del lika dock skiljer 

sammansättningen av förmågorna sig åt.   

 

2.6 Mathematical proficiency 

 

I NCTM-projektet berörs ett område som kan liknas med de matematiska förmågorna. I 

projektet beskrivs förmågorna som matematiska skickligheter eller färdigheter. 

Kilpatrick är en av forskarna som medverkat i projektet. Kilpatrick (2001) nämner att 

det finns fem olika sammanflätade klasser av matematisk skicklighet: adaptiv reasoning, 

strategic competence, conceptual understanding, productive disposition och procedural 

fluency.  

 

 Adaptive reasoning (Sv. Anpassningsbara resonemang) innefattar att ha 

färdigheter för logiskt tänkande, reflekterande, förklarande och motiverande.  

 

 Strategic competence (Sv. Strategisk kompetens) kan liknas med 

problemlösningsförmågan. Färdigheten innebär att kunna formulera, presentera 

och lösa matematiska problem.  

 

 Conceptual understanding (Sv. Begreppsförståelse) innebär att ha förståelse för 

operationer, relationer och idéer inom matematiken.  

 

 Productive disposition (Sv. Produktiv inställning) handlar om att kunna se 

matematik som någonting användbart, förståligt och värdefullt. Förmågan 

innebär även att eleven ska tro på flitighet och effektivitet i sitt arbete.  

 

 Procedural fluency (Sv. Flytande färdighetshantering) är en skicklighet i att 

kunna lyfta ut procedurer flexibelt, direkt och effektivt och att använda 

procedurer med lämplighet (Kilpatrick, 2001).  
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2.7 Problemlösning och problemlösningsstrategier  

 

Enligt Kantowski (1977) definieras problemlösning av det faktum att den som ställs 

inför problemet saknar tillgängliga metoder som kan leda till en lösning av problemet. 

Polya (1970) har forskat kring problemlösning och kommit fram till strategier som 

kommer till hjälp när eleverna ska angripa ett problem. Polya (1970) nämner ett 

problemlösningsschema som går ut på att först förstå problemet med hjälp av 

frågeställningar som: Vad är det som söks? Vad är det som är givet? Hur lyder 

förutsättningarna? Efter att eleven har förstått problemet går eleven vidare till att göra 

upp en plan, eleven ska försöka relatera till problem eleven har löst förut. Sedan ska 

eleven försöka genomföra planen med eftertanke i varje steg. Efter att ha genomfört 

planen ska eleven se tillbaka, granska sin uträkning och sitt svar. Steget kan göras med 

hjälp av följdfrågor som: Kan du kontrollera svaret? Kan du härleda resultatet på något 

annat sätt? Kan du använda din metod eller ditt resultat till något annat problem? 

(Polya, 1970). Även Kilpatrick (2001) har forskat kring problemlösning, han nämner 

vikten med att skapa en problemmodell, en mental modell över problemet för att 

strukturera upp problemet. 

 

2.8 Matematikundervisningens tre dimensioner 
 

Matematikundervisningen kan delas in i tre olika dimensioner. En didaktisk 

konfiguration är en sammanställning av undervisningsmiljön och de föremål som är 

inblandade i den. En liknelse med en musikalisk orkester kan göras där didaktisk 

konfiguration är att välja instrument som ska ingå i orkestern och sedan arrangera dem 

så att ljudet blir mångstämmigt. Vilket i matematikklassrum kan resultera i ett 

sammanstrålande matematiskt samtal. Den andra delen är en bearbetande metod vilket 

innebär hur läraren använder en didaktisk konfiguration för att genomföra sina 

didaktiska avsikter. Lärarens val av hur en uppgift ska introduceras och genomföras 

ingår och vilka system och tekniker som ska utvecklas hos eleverna. Den sista delen är 

didaktiskt framträdande som innefattar de beslut som tas under undervisning i en vald 

didaktisk uppbyggnad och bearbetning. I framträdandet övervägs vilka frågor som ska 

ställas, hur det ska reageras vid en elevs inlägg i undervisningen och vid oväntade 

infallsvinklar av exempelvis en aktivitet eller en uppgift (Drijvers m.fl.) 2010).        

 

2.9 Lektionsupplägg och lärarinsatser som ökar matematiska 
kunskaper  

 

Enligt Sidenvall, Lithner och Jäder (2014) lär sig elever det de ges möjlighet till att lära 

sig, alltså för att lära eleverna föra matematiska resonemang måste eleverna ges 

möjlighet till att träna på det. I artikeln av Martin och Speer (2009) lyfts punkter som 

observeras för att se om lärare bidrar positivt till lärandet av matematik. Punkterna 

innefattar saker som handlar om läraren väljer problem som bidrar till att eleverna 

utforskar viktiga matematiska koncept och som låter eleverna få en chans till att utöka 

och befästa sin kunskap. Punkterna berör även om läraren lyssnar på diskussioner och 

ber eleverna motivera sina svar och utifrån det bedöma elevernas förståelse. Fler 

punkter i artikeln belyser om läraren underlättar lärande och resonemang genom att 

bedöma frågeteknik. Vidare behandlas om läraren uppmuntrar till att utforska olika 

situationer och utmanar eleverna till att tänka djupare om problemen och ber dem göra 

kopplingar till andra delar inom matematiken. Det observeras om läraren belyser flera 

matematiska perspektiv genom att använda sig av olika representationer och om läraren 
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arbetar varierat så att det ges möjlighet till matematisk kommunikation genom 

exempelvis grupparbeten och klassrumsdiskussioner. Den sista observationspunkten 

belyser om läraren utformar ett lämpligt språk och strategier för att lösa matematiska 

problem av svårare karaktär (Martin & William, 2009). 

 

Sherrod, Dwye och Narayan (2008) menar att om eleverna enbart sitter och är passiva 

under en lektion och den kunskap de får till sig enbart kommer via genomgången från 

läraren så missar eleverna den djupare förståelsen för ämnet matematik. Den djupare 

förståelsen hjälper eleverna att nyttja sina matematikkunskaper i det verkliga livet. 

Vilket även Yuan (2013) stödjer i sin artikel. Skolinspektionen (2016) nämner att en 

social klassrumsmiljö där det förs diskussioner mellan elever och mellan elever och 

lärare utvecklas elevernas begreppsförståelse och elevernas matematiska tänkande. I 

uppgifter där elever ges möjligheten till att undersöka, beräkna och analysera och med 

stöd från läraren får eleverna självförtroende till att dra olika slutsatser. Vid användande 

av den här typen av uppgifter hamnar eleven i en miljö som uppmuntrar dem till en 

djupare kunskap i matematik som de sedan kan använda i det verkliga livet (Sherrod, 

Dwyer & Narayan, 2008). Att befästa matematikkunskap handlar även om att kunna 

använda de redskap som redan finns i minnet. Än oftare och än lämpligare användning 

av redskapen sker än bättre blir kunskapen (Sfard, 2001) 

 

2.10 Tidigare studier kring matematikundervisningen i den svenska 
gymnasieskolan 
 
2.10.1 När Lpo 94 gällde 

 

Skolinspektionen granskar skolor och utbildningen som bedrivs där. I en 

sammanställande rapport redovisas resultat av granskning i ämnet matematik. 

Granskningen genomfördes innan den nya läroplanen kom i bruk dock finns som 

tidigare nämnt de matematiska förmågorna med i viss utsträckning även i den gamla 

läroplanen. Skolinspektionen (2010) redovisar en samling av observationer av lektioner 

och intervjuer av lärare, skolledning och elever.  

 

Ett dominerande inslag bland observationerna är att upplägget på lektionen består av att 

läraren introducerar ett moment med en genomgång och sedan får eleverna räkna på 

momentet individuellt. Den här typen av arbetssätt stimulerar inte eller väldigt lite 

möjligheten till att utveckla problemlösning, förmågan att se samband, resonera och 

argumentera muntligt som skriftligt. När eleverna sitter och löser uppgifter individuellt 

är det svårt för läraren att hinna hjälpa alla, då hämtar eleverna ofta svaret från en 

klasskamrat eller från facit. Det resulterar i att eleverna inte sätter sig in i varför en 

uppgift blev fel utan kopierar enbart av svaret. Felen borde istället leda till en diskussion 

med läraren och till resonemang kring rimligheten i svaren eleverna fått fram.  

 

I rapporten lyfter många lärare fram vikten med de matematiska förmågorna men de har 

och andra sidan svårt att plocka ut var i sin undervisning de använder sig av 

förmågorna. Lärare tror ofta att de underlättar för elever som har svårt med matematik 

genom att arbeta på det här sättet emedan Skolinspektionen (2010) menar att eleverna 

ges sämre möjligheter till att utveckla centrala förmågor. Det kan i sin tur leda till 

utantill räkning och försvåra lärandet för eleverna på lång sikt.  

 

Skolinspektionen undersökte även vad som påverkar lärarnas planering av 

undervisningen. 64 % av de intervjuade lärarna menar att de påverkas av kursplanen. 44 
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% av dessa menar att det enbart är målen och betygskriterierna som påverkar deras 

undervisning, 37 % säger att de påverkas av strävansmålen och 17 % kan inte peka ut 

vad de har påverkats av i kursplanen. Det är 31 % av de intervjuade lärarna som inte 

nämner att kursplanen påverkar deras undervisning. Lärarna nämner även att de 

påverkas av faktorer som nationella proven, läroboken, kollegor, elever och egna 

erfarenheter. Den övergripande bilden över lärarnas påverkan av kursplanen i deras 

undervisning tycks vara svag eller obefintlig (Skolinspektionen, 2010).  

 

 
2.10.2 Efter att Gy11 införts 

 

En granskning utformad av Skolinspektionen efter att den nya läroplanen infördes 2011. 

Granskningen gjordes av 21 kommunala skolor och 12 friskolor med hjälp av intervjuer 

med elever, lärare och rektorer, observationer av lektioner och genomförande av 

enkätundersökningar. Syftet med undersökningen var att studera om undervisningen i 

matematik 3c gav eleverna möjligheten till att utveckla begrepps- och 

problemlösningsförmågan. Skolinspektionen har även kontrollerat om eleverna ges 

möjligheten till att resonera, diskutera och reflektera kring matematiken. 

Skolinspektionen kom fram till att i enbart hälften av de granskade skolorna ges 

eleverna möjligheten till det tidigare nämnda. I de skolor som inte lägger ner tid på 

diskussioner säger lärarna att de inte planerar för diskussioner utan tar det när det 

uppkommer en fråga från eleverna. Lärarna menar att diskussionerna tar mycket tid och 

en del menar att det inte finns några bra läromedel som tar upp ämnet. De lärare som 

ibland organiserar övningar där eleverna ges möjligheten till att diskutera är läraren 

sällan aktiv och lyfter inte fram det eleverna har diskuterat.  

 

Skolinspektionen har även under sina observationer kommit fram till att största delen av 

undervisningen består av så kallad tyst räkning där eleverna till största del berör 

procedurförmågan. Under den tysta räkningen arbetar eleverna med uppgifter som finns 

i läroboken. Av Skolinspektionens rapport framgår dock inte på vilket sätt eleverna 

arbetar om de inte utför tyst räkning. Vidare berörs problemlösningsförmågan i en 

tredjedel av de granskade skolornas undervisning. I de här skolorna är det också vanligt 

att lärarna inte pratar med eleverna om olika strategier för att lösa matematiska problem. 

I skolorna uppfattas även problemlösning som någonting som arbetas med om eleven 

hinner eller om eleven siktar mot ett högre betyg. Vidare när elever på en del skolor 

arbetar med problemlösning är det inte alltid säkert att problemen uppfyller de krav som 

Skolverket har satt upp för att en uppgift ska vara en problemlösningsuppgift. En 

lösningsmetod finns ofta tillgänglig när problemlösningsuppgifter behandlas och 

eleverna får därmed inte möjligheten till att prova alternativa metoder. 

 

Gällande begreppsförmågan tar många lärare upp och definierar olika begrepp dock 

sker inga vidare diskussioner kring begreppen och begreppen sätts inte heller in i olika 

sammanhang. Allmänt rörande de matematiska förmågorna menar skolinspektionen att 

två tredjedelar av skolorna måste arbeta mer med att konkretisera förmågorna. Många 

elever på de här skolorna har ingen klar uppfattning om vilken kunskap och vilka 

matematiska förmågorna de ska få möjlighet till att arbeta med och utveckla. Påföljden 

av detta kan bli att eleverna tappar motivationen och förståelsen för lärandet av delar 

inom matematiken. Detta framkom under intervjuer med eleverna på de granskade 

skolorna (Skolinspektionen, 2016).             
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2.10.3 En undersökning om förmågor påverkar 

 

I undersökningen gjord av Boesen, Helenius, Bergqvist, Bergqvist, Lithner, Palm och 

Palmgren (2013)  användes online enkäter, intervjuer av lärare och klassrums 

observationer. Undersökningens syfte var att undersöka påverkandet av införandet av en 

reform innehållande de matematiska förmågorna. 

 

I undersökningen nämns det att den förmåga som förekom i störst utsträckning i 

svenska matematikklassrum var procedurförmågan. 79 % av den observerade tiden gick 

åt till att utveckla procedurförmågan och 29-44 % av tiden gick åt till att utveckla de 

andra förmågorna. De aktiviteter som förekom i störst utsträckning under lektionerna 

var individuell räkning och räkning i mindre grupper. I den här typen av aktiviteter 

berördes procedurförmågan i störst utsträckning. Det visade sig att i nästan hälften av 

fallen av individuellt räknande och av räknade i mindre grupper så berördes enbart 

procedurförmågan.  

 

Vidare till hur läraren såg på införandet av förmågorna så hade många lärare en positiv 

inställningen till förmågorna. Lärarna tyckte också att deras egen undervisning stämmer 

överens med reformen, dock framgick inte detta i undervisningen. Undersökningen 

visar på att lärarna inte följer och att de inte förstår och har tillräckliga kunskaper om 

den nya reformen. Undersökningen visar även att trots uppmärksammandet och 

införandet av förmågorna är det fortfarande att lyfta fram procedurer som dominerar 

undervisningen (Boesen, Helenius, Bergqvist, Bergqvist, Lithner, Palm & Palmgren, 

2013). 
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3 Metod 
 

I kapitel behandlas valet av metod som användes för studien. Det som beskrivs i kapitlet 

är metodval, intervjumetod, observationsmetod, val av undersökningsgrupp, 

genomförande, sammanställning, analysmetod, tillförlitlighet och etiska aspekter. 

 

3.1 Val av metod 
 

Studien är baserad på en kvalitativ metod. Vid användning av en kvalitativ metod har 

forskaren som avsikt att främja individens tolkning av saker i deras naturliga miljö 

(Ryen, 2004). I studien är syftet att studera hur de matematiska förmågorna uttrycks i 

undervisningen. I föreliggande studie har det valts att göras en kvalitativ studie eftersom 

avsikten var att undersöka hur lärarna arbetar med de matematiska förmågorna och att 

studera deras tankar kring dessa. I undersökningen används intervjuer och observationer 

för att undersöka hur det lärarna säger i intervjun kommer till uttryck i undervisningen.  

 

3.2 Urval 
 

När gruppen som ska undersökas väljs ska det tas hänsyn till syftet med observationen 

och intervjun och till vilka personer som kan ge denna information (Krueger och Casey, 

2015). Syftet med undersökningen (intervjuerna och observationerna) var att besvara 

tidigare frågeställningar. För att studera syftet behövdes ett urval av lärare som 

undervisar i matematik i svenska gymnasieskolor. Att välja deltagare efter de personer 

som kan tänkas ge svar på studiens frågeställningar kallas för ett målstyrt urval. Vid ett 

av fallen var det en redan kontaktad lärare som vidarebefordrade kontaktuppgifter till en 

annan lärare som skulle kunna tänka sig medverka i undersökningen. Den här typen av 

urval kallas för snöbollsurval eller kedjeurval. Vid ett kedjeurval kontaktar forskaren 

först en liten grupp av människor relevanta för syftet och använder därefter gruppen för 

att komma i kontakt med andra personer som är relevanta för studien (Bryman, 2011).  

 

Kontakt med respondenterna etablerades via e-post. Syftet med undersökningen 

klargjordes i samband med detta. Forskaren presenterade även sig själv som 

intervjuare/forskare. Lärarna bestämde själva en tid och plats för intervju och 

observation. Lärarna som valdes hade olika lång erfarenhet av yrket och var i olika 

åldrar. Det valdes även lärare av båda könen och från två olika orter i Sverige. Även om 

det inte läggs någon vikt vid de här aspekterna så kan det tänkas bidra till ett varierat 

urval. 

 

I en kvalitativ undersökning är urvalet av intervjupersonerna ofta litet (Hartman, 2004).  

En risk med ett för stort urval är att kvaliteten på intervjuerna sjunker. Om urvalet 

däremot är för litet så finns risken att intervjuerna inte avspeglar vidden av kunskap som 

finns tillgänglig (Ryen, 2004). Till undersökningen valdes fyra matematiklärare från tre 

olika skolor och från två medelstora städer. Anledningen till att fyra lärare från två olika 

städer valdes var för att urvalet skulle få med bredden av tankar och idéer som 

matematiklärare kan tänkas erhålla. I undersökningen har även tidsaspekten haft en stor 

inverkan på urvalets storlek. Antalet medverkande bidrog till att underlaget inte blev för 

stort för att hinna bearbetas inom de tidsramar som fanns till förfogande.  
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3.3 Datainsamling 
 

Data som presenteras i rapporten kommer från intervjuer och från observationer. 

 
3.3.1 Intervju  

 

Vid en kvalitativ intervju finns det olika strategier att välja mellan. I den här 

undersökningen används en så kallad semistrukturerad intervju. I en semistrukturerad 

intervju har intervjuaren en relativt strukturerad lista över delar som ska beröras under 

intervjun. Intervjupersonen har dock utrymme till att svara på frågorna med sina egna 

ord. Om intervjuaren vill så ger en semistrukturerad intervju möjligheten till att ställa 

frågor som inte finns med i den förbestämda listan så länge frågorna berör någonting 

intervjupersonen uttryckt (Bryman, 2011). Anledningen till att en semistrukturerad 

intervju valdes i undersökningen var för att kunna få svar på frågeställningarna utan att 

styra intervjupersonernas svar. Frågorna till intervjun konstruerades i förväg och var 

samma för alla intervjupersoner, dock tillkom tidvis följdfrågor. Följdfrågorna ställdes 

för att få förtydligat någonting läraren sa eller för att se till att intervjun gav det svar 

som behövdes för att besvara studiens frågeställningar. Frågorna konstruerades med 

avseende på studiens frågeställningar. 

   

Som tidigare nämnts konstruerades frågor inför intervjuerna. Frågorna presenterades i 

en intervjuguide, se bilaga B. En intervjuguide i en semistrukturerad intervju kan vara 

en lista över de frågor som ska beröras under intervjun. Frågorna i guiden ska ge 

intervjuaren information om hur intervjupersonerna upplever sin omvärld och sina liv. 

Frågorna får inte vara så detaljerade att de hindrar olika idéer och uppfattning hos 

intervjupersonen (Bryman, 2011). Frågorna som erhölls i guiden gav lärarna 

möjligheten till att uttrycka sina egna tankar och känslor. Frågorna var dock så styrda så 

de med säkerhet skulle ge svar på studiens frågeställningar. I intervjuguiden presenteras 

även generella frågor exempelvis intervjupersonernas ålder, kön, utbildning och 

erfarenhet. Personuppgifter berörs ej i rapporten. De generella frågorna valdes för att 

öka intervjupersonernas bekvämlighet i intervjusituationen. Bryman (2011) nämner 

även att de generella frågorna kan vara till hjälp när intervjupersonens svar ska sättas in 

i ett samanhang. 

 
3.3.2 Observation 

 

Observationerna utfördes i ett matematikklassrum. Observatören hade en passiv roll 

under observationen och var inte med och interagerade med de personerna som 

observerades. Innan lektionen startade efterfrågade observatören en lektionsplanering 

från den ansvariga läraren. Det gjordes på grund av att observatören bättre skulle kunna 

förbereda sig på vad som skulle komma behandlas under lektionen. Lektionsplaneringen 

medförde även att det kunde urskiljas vilka händelser som var planerade och vilka som 

var spontana. 

 

Vid observationen användes ett observationsschema, se bilaga A. Ett 

observationsschema har i princip samma syfte som en intervjuguide (Bryman, 2011). 

Bryman tar upp olika punkter som ska vara inkluderade i ett observationsschema, han 

poängterar vikten med att förtydliga vad och vem eller vilka som ska observeras och 

vilken del av miljön. De olika punkterna eller kategorierna i schemat ska inte överlappa 

varandra. Scheman som används ska vara enkla att använda och om de olika 

kategorierna är svåra att skilja åt kan det behövas riktlinjer för hur kategorierna ska 
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tolkas (Bryman, 2011). Vid konstruktionen av observationsschemat togs Brymans 

punkter i beaktning. När observationsschemat konstruerades togs kategorier fram som 

besvarade studiens frågeställningar. Observationspunkterna skulle även överensstämma 

med de frågor som senare skulle ställas i intervjun. Observationsschemat var inte 

utformat så att det var tänkt att observatören skulle bedöma i hur stor utsträckning de 

olika punkterna förekom. En sådan bedömning kan annars göras i form av en 

sifferbedömning eller på en skala mellan lågt och högt. Anledningen till att denna 

metod inte valdes var för att observatören skulle ges utrymme till att kommentera vad 

som hände i klassrummet. Genom att ge observatören möjligheten till att kommentera 

kunde exempelvis vilken sorts uppgift som utvecklade förmågorna framkomma istället 

för att enbart konstatera att det fanns uppgifter som utvecklade förmågorna.  

 

3.4 Genomförande 
 

Undersökningen startade med att kontakta lärare som kunde tänka sig medverka i en 

intervju och låta sin lektion observeras. Lärarna kontaktades via e-post.  

 

Lärarna som deltog i undersökningen bestämde själva en lämplig tid och plats för 

intervjun och observationen. Intervjun och observationen utfördes av samma person. 

Vid observationen följdes observationsschemat och anteckningar gjordes utifrån det. 

Anteckningarna som gjordes var kortare meningar. Anledningen till den här 

anteckningstypen var att anteckningarna inte skulle bli allt för omfattande.  

Anteckningar skulle dock vara så omfattande att de skulle kunna ge den information 

som behövdes. Det är av vikt att skriva ner intryck och att skriva tydliga anteckningar 

(Bryman, 2011). Lektionerna var mellan 60-90 min långa. Observatören satt längst bak i 

klassrumet för minsta påverkan på undervisningen.  

 

Intervjuerna gjordes i en lugn miljö utan störningsmoment. Intervjuaren följde 

intervjuguiden men med inslag av följdfrågor. Följdfrågorna användes i syfte att 

förtydliga lärarnas svar eller för att få ut den information som fordrades för att besvara 

studiens frågeställningar. Under intervjun fördes anteckningar och intervjun spelades in. 

Anteckningarna som fördes var i form av stödord. Eventuella utmärkande ordval eller 

reaktioner skrevs ner i anteckningarna. Även andra intressanta aspekter som kunde vara 

till hjälp vid sammanställning av intervjun och när data skulle analyseras antecknades. 

Fördelarna med att spela in är att intervjupersonens känslor och ordval får komma fram 

och intervjuaren kan ordagrant skriva ner det intervjupersonen har sagt (Trost, 2005; 

Bryman, 2011). Anteckningar är även viktigt, dels på grund av att det kan bli fel vid 

inspelningen men också för att få med intressanta saker och tolkningar som intervjuaren 

upptäcker under intervjun (Trost, 2005; Ryen, 2004).  

 

3.5 Analys av data 
 

Analyseringen av insamlad data gjordes först efter att alla undersökningar var klara. 

Anledningen till detta var att tidigare insamlad data inte skulle påverka hur kommande 

intervjuer och observationer utformades. Hartman (2004) skriver att genom analys av 

data först när allt underlag är insamlat undviks det ändringar i hur personen intervjuar 

eller observerar, ändringar som kan speglas av analyser och idéer från tidigare 

intervjuer. Efter varje observation och intervju sammanställdes den information som 

framkommit. Observationsanteckningarna bestod av kortare meningar eller fraser. Om 

anteckningar gås igenom i anknytning till undersökningen är chansen större att 
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observatören förstår innebörden av sina anteckningar. Intervjuernas och 

observationernas sammanställningar presenteras senare i rapporten. Varje intervju och 

tillhörande observation presenteras först var för sig och sedan följer en analys av all 

insamlad data. Observationer och tillhörande intervjuer är benämnda med samma siffra 

för att lättare se vilka undersökningar som hör ihop. Anledningen till att intervjuerna 

och tillhörande observationer presenteras var för sig är för att läsaren ska få en tydlig 

uppfattning kring lärarnas tankar och idéer. Läsaren får även bilda sig en uppfattning 

kring hur det läraren säger uttrycker sig i lektionen. I och med att urvalet inte är så stort 

fungerar den här metoden då bearbetningen av data och läsningen av underlaget inte blir 

allt för omfattande.   

 

När insamlingen till undersökningen var klar startade analysarbetet. Både intervju och 

observationsanteckningar lästes igenom och intressanta faktorer och begrepp plockades 

ut. Metoden kallas för kodning av data och innebär att olika begrepp som är intressanta 

för syftet med studien väljs ut (Hartman, 2004; Bryman, 2011). Efter kodningen 

påbörjades analys- och tolkningsarbetet av underlaget utifrån de intressanta begrepp 

som tidigare valts.  

 

Som tidigare nämnts spelades intervjuerna in. Vid analys av data transkriberades inte 

intervjun. Anledningen till att en transkribering inte genomfördes var för att processen 

är väldigt tidskrävande vilket Bryman (2011) stödjer. Fördelarna med en transkribering 

är däremot att trovärdigheten på arbetet ökar och läsaren får möjlighet till att själv tolka 

underlaget (Bryman, 2011). Istället för en transkribering valdes det att göras en 

sammanfattning av intervjun där intressanta ordval och påståenden som sades av läraren 

lyftes fram. Det är viktigt att den som bearbetar intervjun inte läser mellan raderna i det 

som intervjupersonen säger. Då kan feltolkningar uppkomma och materialet skildrar 

inte lägre det intervjupersonen sa (Trost, 2005).  För att undvika feltolkningar användes 

till största del lärarnas egna ord och uttryck i sammanfattningarna av intervjuerna och i 

analysarbetet. 

 

3.6 Tillförlitlighet 
 

Det talas både om reliabilitet och om validitet i samband med kvalitativ forskning. 

Reliabilitet innebär graden av konsistens i en studie vilket innebär att om det finns 

samma resultat i liknade studier så ökar sannolikheten att resultatet i studien stämmer 

(Ryen, 2004). I bakgrundsdelen i rapporten presenteras tidigare undersökningar inom 

området matematiska förmågor i undervisningen som fått fram liknade resultat som i 

den här undersökningen vilket ökar tillförlitligheten till resultatet i studien. 

 

Intern validitet är hur väl det forskaren observerar stämmer överens med de idéer och 

begrepp som forskare skriver om (Bryman, 2011). Extern validitet handlar om hur 

utfallet på undersökningen gäller i andra miljöer (Ryen, 2004; Bryman, 2011). För att få 

en bra intern validitet så har enbart påståenden som kan grundas i anteckningar eller 

inspelningar används. Gällande den externa validiteten nämner Bryman (2011) att det 

kan vara ett problem för kvalitativa forskare på grund av att urvalet ofta är litet, vilket är 

fallet även i den här undersökningen. Det kan dock tänkas att studien lyfter fram tankar 

och idéer som stämmer överens med flera lärare runt om i landet.   

 

Anledningen till att det både utfördes en intervju och en observation var bland annat för 

att säkerhetsställa att lärarna inte anpassade sina svar till det syfte som intervjuaren 
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hade. Med observationen kunde det studeras hur det läraren sa speglades i 

undervisningen som bedrevs.  

 

Lärarna fick innan intervju reda på syftet med undersökningen vilket kan ses som 

negativt då läraren kan tänkas anpassa sin undervisning därefter. Dock vägdes detta 

över med att det troligtvis hade varit svårt att få lärarna att ställa upp i undersökningen 

om syftet inte presenterats. Under mailkontakten klargjordes det för lärarna att 

lektionerna inte skulle anpassas till syftet utan att lärarna skulle följa det 

lektionsupplägg som de tidigare planerat. Vid observationstillfällena nämnde lärarna 

antingen att de inte kom ihåg syftet med undersökningen eller förtydligade de att de inte 

har planerat en undervisning utifrån de matematiska förmågorna. Läraren bekräftade 

därmed att erhållen information beträffande undersökningens syfte inte hade inverkat på 

deras lektionsplanering. 

 

Intervjuerna och observationerna utfördes på samma sätt i alla undersökningarna och 

följde samma intervjuguide och observationsschema vilket ökar tillförlitligheten på 

undersökningen. Tidigare nämndes även att intervjuerna spelades in vilket gjordes för 

att säkerhetsställa att det var intervjupersonens egna tankar och ord som fick komma till 

uttryck utan påverkan från intervjuaren.  

 

Valet av analysmetod gjordes för att säkerhetsställa tillförlitligheten. Som tidigare 

nämnt så valdes data att analyseras efter att alla undersökningar genomförts. Det gjordes 

för att säkerhetsställa att intervjuerna inte påverkades av resultat och analyser från redan 

genomförda intervjuer.  

 

 

3.7 Etiska aspekter  
 

När undersökningar i form av intervjuer och observationer används är det viktigt att 

tänka på att skydda deltagarnas intresse. Medverkan i undersökningen kan komma att 

påverka deltagarnas liv därför har forskaren en plikt att arbeta på ett sätt som minskar 

risken för påverkan på de medverkande (Denscombe, 2012). Även Bryman (2011) 

nämner att det är viktigt för forskaren att vara medveten om etiska principer och att göra 

etiska överväganden i forskarens undersökningar. 

 

Vetenskapsrådet informerar om fyra etiska krav som den som utför undersökningen ska 

förhålla sig till. Informationskravet är det första kravet och innefattar att de 

medverkande i undersökningen ska informeras om deras roll i undersökningen. De 

medverkande ska även informeras om att undersökningen är frivillig och om syftet med 

undersökningen. Att informera om syftet med undersökningen kan dock övervägas i de 

fall informationen kan påverka exempelvis observationer (Vetenskapsrådet, 2002). Vid 

det första kontaktillfället med undersökningens medverkande lärare tillfrågades lärarna 

om de var villiga att medverka. Det framgick tydligt i e-postmeddelandet att det fanns 

möjlighet till att tacka nej. I det första mejlet presenterades även studiens syfte. 

Diskussion kring varför syftet valdes att presenteras har tidigare behandlats under rubrik 

3.6.  

 

Samtyckeskravet är det andra kravet som Vetenskapsrådet (2002) nämner. Kravet 

innefattar att personerna som medverkar i en undersökning själva får bestämma över sin 

medverkan. De medverkande ska ha möjlighet till att avbryta undersökningen när de vill 

utan att deras avbrott medför negativa följder för den medverkande. 



  
 

16 

Undersökningsdeltagarna ska inte utsättas för påtryckningar från forskaren 

(Vetenskapsrådet, 2002).  Inför observationerna och intervjuerna informerades lärarna 

att medverkan var frivillig och att undersökningen kunde avbrytas när som hels om 

läraren inte längre vill medverka. Under observationerna informerades eleverna att det 

var läraren och de aktiviteter som behandlades under lektionen som observerades och 

inte eleverna själva. 

 

Tredje kravet är konfidentialitetskravet. Kravet innefattar omhändertagandet av 

uppgifter som kan identifiera en person som deltagit i undersökningen. Uppgifter som 

kan medföra att medverkande personer kan identifieras ska bevaras så att utomstående 

ej kan få tag i uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002). Matematiklärarna informerades om 

att studien inte kommer att innehålla personuppgifter eller uppgifter som kan leda till 

identifiering av medverkande lärare. Personuppgifter och inspelat material raderades 

efter att studien färdigställts vilket matematiklärarna informerades om.  

 

Nyttjandekravet är det sista kravet och innebär att de uppgifter som samlats in rörande 

enskilda personer enbart får användas till forskningsändamål. Uppgifter som samlats in 

får inte brukas vid beslut eller åtgärder som direkt berör den medverkande 

(Vetenskapsrådet, 2002). Medverkande lärarna informerades om att det enbart var den 

som genomförde undersökningen som hade tillgång till material från intervjuer och 

observationer. Som tidigare nämnt informerades lärarna om att inspelningar från 

intervjuer raderas efter studiens färdigställande. Lärarna fick även information om att 

materialet enbart skulle komma att användas för forskningsändamål. 
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4 Resultat  
 

I kapitlet presenteras resultatet från intervjuer och observationer. Det presenteras även 

en sammanfattning efter varje observation och tillhörande intervju. Sammanfattningen 

behandlar hur väl det läraren säger speglas i undervisningen. 

 

4.1 Observation 1 
 

Observation 1 utfördes i matematikkurs 1c på en skola i en medelstor svensk stad. 

Klassen var en blandklass med natur- och teknikelever.  

 
4.1.1 Lektionsplanering och genomförande  

 

Inför lektionen hade läraren planerat att fråga eleverna om de ville repetera någonting 

inför provet nästa vecka. Läraren hade även förberett att eleverna skulle arbeta med ett 

övningsprov. Lektionen startade med att eleverna tillfrågades om de hade någonting 

särskilt de ville gå igenom. Eleverna ville arbeta med övningsprovet istället för att låta 

läraren hålla i en genomgång. Arbete med provet pågick enskilt till lektionens slut. 

 
4.1.2 Vad ligger i fokus? Förmågorna eller det centrala innehållet? 

 

Lektionen var planerad utifrån det centrala innehållet. Även om flera av uppgifterna 

berörde de matematiska förmågorna så var uppgifterna framtagna för att låta eleverna 

öva på det centrala innehållet till provet kommande vecka. Detta bekräftades även av 

läraren när lektionsplaneringen diskuterades innan lektionen. 

 
4.1.3 Är uppgifterna eller aktiviteterna som behandlas under lektionen framtagna 
så att eleverna får möjligheten till att utveckla de matematiska förmågorna? 

 

Uppgifterna som eleverna arbetade med tog upp ett flertal av de matematiska 

förmågorna. Som tidigare nämnts arbetade eleverna med ett övningsprov, provet var 

konstruerat av en kollega till den undervisande läraren. Provet bestod av två delar, första 

delen där endast svar efterfrågades och den andra delen där fullständig redovisning av 

uppgifterna krävdes. Sammanlagt innehöll provet 10 uppgifter som behandlade 

områden inom geometri, grafer och funktioner, se bilaga C. 

I den första delen av provet testades framförallt elevernas begrepps- och 

procedurförmåga. Ett exempel på en sådan uppgift var uppgift 5. 
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I uppgiften behandlades symbolen f(x). Användandet av symboler ingår i skolverkets 

begreppsförmåga. Uppgiften var av standardkaraktär och krävde inga längre 

uträkningar. Eleven skulle välja den procedur som på effektivaste sätt löste uppgiften. 

Uppgifterna i den första delen fokuserade enbart på svaret och inte på uträkningen.  

I den andra delen höjdes svårighetsnivån på uppgifterna och fokus flyttas från svaret till 

lösningen. I andra delen redovisades punkter över vad läraren skulle ha kollat på om 

övningsprovet hade bedömts. Eleverna uppmuntrades till att redovisa sina beräkningar, 

motivera sina slutsatser, redovisa sitt arbete och använda ett matematiskt språk. 

Uppgifterna i del två gav eleverna möjligheten till att exempelvis utveckla 

problemlösnings-, resonemang-, relevans- och kommunikationsförmågan. Ett exempel 

på en sådan uppgift är uppgift 9. 

 

 
 

Uppgiften innehöll ingen klar lösningsstrategi vilket gjorde uppgiften till en 

problemlösningsuppgift. I uppgiften förutsattes det att eleverna kände till formeln för 

klotets volym. Uppgiften innehöll även ett bevis och eleven uppmuntrades till att 

resonera kring sina svar vilket medförde att resonemangsförmågan berördes. I 

inledningen av del 2 uppmuntrades även eleven till att redovisa sina uträkningar och 

använda ett matematiskt språk vilket berörde kommunikationsförmågan. Uppgiften 

behandlade även relevansförmågan då en anknytning mellan matematiken och 

samhällslivet gjordes. För att ta del av fler uppgifter se bilaga C.  

 
4.1.4 Arbetar läraren på ett sätt som främjar de matematiska förmågorna?  

 

Läraren gick runt i klassrumet och svarade på frågor från eleverna. Elevernas frågor till 

läraren handlade till största del om symboler, eleverna hade svårigheter med att förstå 

hur uttrycket f(x) skulle hanteras. Läraren uppmanade eleverna till att alltid motivera 

sina svar och uträkningar vilket gav eleverna möjligheten till att utveckla sin 

kommunikations- och resonemangsförmåga. Eleverna ombads även att rita bilder till en 

del av uppgifterna för att få en bättre förståelse för problemet och för att förtydliga sina 

uträkningar vilket utvecklade elevernas kommunikationsförmåga. När eleverna frågade 

läraren hur en uppgift skulle beräknas bad läraren eleverna att tänka lite till på 

problemet. Dock gav läraren i ett fall nästan hela lösningen till en elev på uppgift 9. 

Eleven får i detta fall inte själva tänka utan får svaret av läraren och utvecklar därför 

inte sin problemlösningsförmåga. Läraren tog fram svaren till uppgifterna efter att 

eleverna hade räknat en stund vilket medförde att eleverna först fick försöka själva. 

Eleverna hämtade därmed inte svaren i svarshäftet direkt när det var någonting som var 

svårt. Många elever saknade en problemlösningsstrategi vilket ledde till att de hade 

svårigheter med att lösa problemlösningsuppgiften. Läraren gick inte igenom en strategi 

för hur eleverna skulle går till väga för att lösa ett matematiskt problem. Läraren 

förklarar enbart hur eleverna skulle göra för att lösa den specifika uppgiften.  
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Ett flertal elever diskuterade med varandra om uppgifterna. Enligt läraren var det 

någonting som de hade haft med sig från sina högstadieskolor och ingenting han hade 

introducerat. Han uppmanade dem dock till att fortsätta med diskussionerna. I och med 

att vissa av eleverna diskuterade med varandra utvecklas deras kommunikationsförmåga 

och resonemangsförmåga. 

 
4.1.5 Hur visar de matematiska förmågorna sig i undervisningen? 

 

De matematiska förmågorna visade sig framförallt i de uppgifter som eleverna arbetade 

med. Förmågorna gjordes däremot inte tydliga för eleverna. Förmågor som begrepps-, 

resonemangs- och kommunikationsförmågan visade sig även i elevernas diskussioner 

med varandra.  

 

4.2 Intervju 1 
 

Läraren som intervjuades undervisade i matematik och fysik. Läraren hade undervisat i 

ca 7år. 

 
4.2.1 Har ni någon gemensam planering av den matematikundervisning som ska 
bedrivas under terminen? Vad ligger i fokus vid den här planeringen? 

 

Läraren förklarade att de har en gemensam planering inför varje termin. Under 

planeringstillfället utgår de från en lärobok. De följer bokens kapitel men tar upp om det 

är något som saknas eller behövs kompletteras och hur lång tid de ska lägga på varje 

kapitel. De tar även upp hur många prov de ska ha och när proven ska placeras.   

 
4.2.2 Hur ser du som lärare på de matematiska förmågorna? Är de en viktig del i 
undervisningen och i lärandet av matematikämnet? Vad har fått dig att resonera 
så? 

 

Läraren nämnde att det är bra att lyfta förmågorna då de får en att tänka på att variera 

undervisningen och inte enbart ta med standarduppgifter. Läraren menar dock att det 

ibland kan bli lite fyrkantigt med förmågorna och att det är svårt att hinna med att tänka 

på förmågorna.  

 
4.2.3 Tycker du att förmågorna hjälper eller begränsar dig i din undervisning? På 
vilket sätt uttrycker sig det? 

 

”Både och” (Lärare 1). Läraren sa att förmågorna hjälper honom att tänka mer på att 

inte enbart behandla standarduppgifter. Han tyckte dock att förmågorna ökar kraven på 

läraren och att de är otydliga.   

 
4.2.4 I hur stor utsträckning tänker du på de matematiska förmågorna när du 
planerar din undervisning? Exempelvis gällande uppgifter, aktiviteter och 
genomgångar.  

 

Läraren förklarade att han inte tänker så mycket på förmågorna. Förmågorna är ofta 

underförstådda i b.la. uppgifter och de är med hela tiden, menade läraren. 
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4.2.5 Hur arbetar du som lärare för att hjälpa eleverna att utveckla förmågorna? 

 

Läraren förklarade att han inte arbetar så mycket med utvecklandet av förmågorna. Han 

tyckte att det är svårt att avgöra vilka uppgifter som utvecklar en viss förmåga. 

Förmågor som läraren menar att han till största del arbetar med är begrepps-, procedurs- 

och problemlösningsförmågan. 

 
4.2.6 Hur stor del av din undervisning idag syftade till utvecklandet av de 
matematiska förmågorna? 

 

Läraren menar att det var eleverna som fick bestämma dagens undervisning och att 

undervisningen till största del behandlade problemlösnings- och procedurförmågan. 

Eleverna fick även öva på olika lösningsstrategier och på deras kommunikation enligt 

läraren.   

 
4.2.7 Varför ser din planering och undervisning ut som den gör? Vad kan tänkas 
ha påverkat dig? Dina kollegor, rektorer, elever, skolverket, läroböcker etc.   

 

Läraren påstod att planeringen såg ut som den gjorde på grund av att det togs hänsyn till 

att det skulle vara ett lagom tempo för eleverna och för att alla områden skulle hinnas 

med att behandlas. Erfarenheter från tidigare år som lärare och boken har även påverkat 

planering, menade läraren. Läraren nämnde även att kollegorna samtalar mycket med 

varandra. Kollegorna ger varandra tips och upplägget som gjordes vid terminsstart styr 

planeringen. Angående påverkan från lärarutbildningen ansåg läraren att VFU: n hjälpte 

honom en del. Han hade dock velat ha mer konkreta förslag från lärarutbildningen på 

lektionsupplägg som han hade kunnat använda i sitt kommande yrkesliv.  

 
4.2.8 Resultatdiskussion 1 

 

Lärarens undervisning speglade till största del hans intervjusvar. Han nämnde att han 

inte tänkte så mycket på förmågorna när han planerade undervisningen utan att de 

kommer in av sig själva. Detta speglades även i undervisningen som bedrevs. 

Uppgifterna läraren gav till eleverna gav möjligheten till att öva på det centrala 

innehållet. Förmågorna fanns dock med underförstådda i uppgifterna. Angående frågan 

som berörde undervisning som bedrevs under observationen svarade läraren att den till 

största del behandlade problemlösnings- och procedurförmågan. Det observerades att 

problemlösningsförmågan behandlades enbart i två uppgifter emedan procedurförmågan 

behandlades i samtliga. Begreppsförmågan nämnde inte läraren men den berördes i stor 

utsträckning i uppgifterna på övningsprovet.    

 

4.3 Observation 2 
 

Observation 2 utfördes i en blandklass med natur- och teknikelever. Eleverna arbetar 

med matematikkursen 1c.  

  
4.3.1 Lektionsupplägg och genomförande 

 

Lektionen var tänkt att innehålla repetition inför kommande prov men också en 

introduktion till kapitlet sannolikhetslära och statistik, förklarade läraren innan 

lektionen. Lektionen startade med att läraren frågade om eleverna hade några uppgifter 
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som de vill att han skulle ta på tavlan. Eleverna tog fram några uppgifter som läraren 

gick igenom. Läraren gick sedan vidare med att introducera det nya kapitlet. Det nya 

kapitlet introducerade läraren med hjälp av att behandla uppgifter på tavlan. Lektionen 

avslutades med 10 min individuell räkning på det nya kapitlet.  När lektionsplaneringen 

diskuterades med läraren nämnde han det höga tempot i matematikkursen och att han 

måste hinna gå igenom alla delar till det nationella provet.  

 
4.3.2 Vad ligger i fokus? Förmågorna eller det centrala innehållet? 

 

Det var det centrala innehållet som låg i fokus och förmågorna fanns med i bakgrunden. 

När läraren höll i genomgången så togs uppgifter upp som eleverna hade svårt för. 

Läraren förklarade vid genomgången av lektionsplaneringen att syftet med upplägget 

var att hjälpa eleverna med de kunskaper som kommer tas upp på provet. Provet skulle 

komma att ta upp delar från det centrala innehållet.   

 
4.3.3 Är uppgifterna eller aktiviteterna som behandlas under lektionen framtagna 
så att eleverna får chansen till att utveckla de matematiska förmågorna? 

 

Hälften av uppgifterna var det eleverna själva som tog fram, uppgifterna fanns dock 

med i läromedlet som läraren har valt. Uppgifterna var av svårare karaktär och 

problemlösningsförmågan behandlas i stor del av uppgifterna. En uppgift handlade om 

en upp och ner vänd kon som var fylld till 25 % med vatten. Höjden på konen var 96cm 

och radien 16cm. Eleverna skulle beräkna hur högt vattnet i konen nådde. Den här 

uppgiften kan räknas som en problemlösningsuppgift då det inte fanns någon klar 

strategi för hur uppgiften skulle angripas. Eleverna fick även utveckla sin 

resonemangsförmåga då de diskuterade fram en relevant lösningsstrategi och alternativa 

lösningar till uppgiften. Eleverna valde även en uppgift där de hade en ekvation och de 

skulle beräkna f(5). I den här uppgiften fick eleverna öva på procedurförmågan men 

också lära sig olika symboler vilket ingår i begreppsförmågan. De uppgifter som läraren 

sedan gick igenom i sin introduktion till sannolikhetslära och statistik var till största del 

proceduruppgifter. Läraren tog upp exempel på tärningar och mynt, exempelvis hur stor 

är sannolikheten att jag får en sexa om jag kastar en tärning? I uppgifterna kom även 

relevansförmågan in då läraren knöt sannolikheten till någonting som finns i elevernas 

vardag.    

 
4.3.4 Arbetar läraren på ett sätt som främjar de matematiska förmågorna?  

 

I lärarens genomgångar ritade läraren och gjorde tydliga uträkningar. I uträkningarna 

berördes exempelvis procedur- och begreppsförmågan. Läraren valde dock att rikta sina 

uträkningar mot att utveckla kommunikationsförmågan. Det gjorde han genom att 

påpeka vikten med att vara tydlig och kunna förklara hur man tänker i sina uträkningar. 

Eleverna frågade om de alltid måste rita upp och förklara så mycket som läraren gjorde. 

Läraren menade att det är bättre att vara för tydlig i sina uträkningar än tvärt om. 

Läraren ställde ibland frågor till eleverna. En del frågor startade en diskussion där 

eleverna uppmanades till att föra matematiska resonemang. Exempelvis hur gör man om 

det är hundra tärningar? Hur räknar man ut det på det mest effektivaste sättet? De här 

frågorna är exempel på en diskussion som uppkom i klassrumet. Även om frågorna 

läraren ställde inte alltid ledde till en diskussion så fick det eleverna till att ta en mer 

aktiv roll i genomgången. Detta kunde i sin tur utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga. 
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4.3.5 Hur visar de matematiska förmågorna sig i undervisningen? 

 

De matematiska förmågorna visade sig främst i lärarens genomgångar då genomgången 

utgjorde större del av lektionen. I genomgången var det till största del begrepps-, 

procedurs- och kommunikationsförmågan som var framträdande. I enstaka fall kom 

även resonemangs- och problemlösningsförmågan in. I introduktionen av det nya 

avsnittet yttrade sig även relevansförmågan. Läraren framställde flera olika modeller 

som kunde användas inom sannolikhetslära men på grund av att eleverna gavs färdiga 

modeller och själva inte behövde komma på och tillämpa modellerna räknas inte detta 

till modelleringsförmågan.  

 

4.4 Intervju 2 
 

Den intervjuade läraren har varit verksam som lärare i ca 14år och undervisade i 

matematik och fysik.  

 
4.4.1 Har ni någon gemensam planering av den matematikundervisning som ska 
bedrivas under terminen? Vad ligger i fokus vid den här planeringen? 

 

Läraren nämnde att så är fallet. De har en planering inför varje matematikkurs där de tar 

upp när de ska lägga proven, hur många prov de ska ha och när de ska arbeta med olika 

områden. Lärarna utgår från en lärobok och kompletterar om det behövs. 

 
4.4.2 Hur ser du som lärare på de matematiska förmågorna? Är de en viktig del i 
undervisningen och i lärandet av matematikämnet? Vad har fått dig till att 
resonera så? 

 

Läraren sa att han tycker om förmågorna i teorin men inte i praktiken. Han menade att 

alla har olika definitioner på förmågorna. Läraren sa att förmågorna är bra på grund av 

att uppgifterna blir varierade när man tänker på förmågorna. Läraren nämnde att han 

försöker använda dem som han ska men att det blir ”flummigt”( Lärare 2).   

 
4.4.3 Tycker du att förmågorna hjälper eller begränsar dig i din undervisning? På 
vilket sätt uttrycker sig det? 

 

Läraren menar att förmågorna har fått dem att tänka lite mer och att det har gett dem en 

knuff. Det har lett till att läraren upplevde att de är lite mer variation på prov och i 

planeringen.   

 
4.4.4 I hur stor utsträckning tänker du på de matematiska förmågorna när du 
planerar din undervisning? Exempelvis gällande uppgifter, aktiviteter och 
genomgångar.  

 

Läraren sa att han tänker på de matematiska förmågorna för att få fram en så varierad 

undervisning som möjligt.   
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4.4.5 Hur arbetar du som lärare för att hjälpa eleverna att utveckla förmågorna? 

 

Läraren sa att han arbetar mycket med procedurs-, begrepps- och 

problemlösningsförmågan i sina genomgångar. Han försöker även få in par- eller 

gruppuppgifter en till två gånger i veckan. Läraren tyckte att läroboken i matematik 1c 

innehåller väldigt tydliga kommunikationsuppgifter.    

 
4.4.6 Hur stor del av din undervisning idag syftade till utvecklandet av de 
matematiska förmågorna? 

 

Läraren menade att dagens undervisning innehöll mycket procedurförmåga då det var 

introduktion till ett nytt kapitel. Däremot i de uppgifter som eleverna valde ut ingick 

även problemlösningsförmågan.  

 
4.4.7 Varför ser din planering och undervisning ut som den gör? Vad kan tänkas 
ha påverkat dig? Dina kollegor, rektorer, elever, skolverket, läroböcker etc. 

   

Den intervjuade läraren menar att det nationella provet och betygskriterierna styr 

undervisningen. Han nämnde även att läroboken är med och påverkar. Läraren tog 

också upp att högre kurser inom kommande studier är med och påverkar exempelvis 

den matematik som behandlas på högskolan.  

 
4.4.8 Resultatdiskussion 2 

 

Läraren nämnde att hans undervisning som observerades berörde till största del 

procedurförmågan. Anledningen till det var att ett nytt kapitel introducerades, menade 

läraren. I de uppgifter som eleverna valde ut var en del problemlösningsuppgifter, vilket 

även läraren bekräftade.  

 

Läraren nämnde att de nationella proven, betygskriterierna och läroboken är med och 

påverkar undervisningen. De här aspekterna gjorde sig tydliga även under hans lektion. 

Eleverna valde under lektionen uppgifter från läromedlet, betygskriterierna kom i fokus 

när läraren redovisade lösningsförslag till uppgifterna och det nationella provet nämnde 

läraren då lektionsplaneringen studerades. Läraren berättade att han måste hinna med 

alla delar inför nationella proven i december och att det var därför han la in 

sannolikhetslära och statistik innan de hade hunnit göra provet på den gamla delen. Det 

kan tänkas att det höga tempot och att nya delar inom matematiken ständigt måste 

introduceras medför att tiden till att behandla de matematiska förmågorna inte räcker 

till.   

 

Läraren anser att förmågorna bidrar till en varierad undervisning. Den varierade 

undervisningen är svår att bekräftas av observationen då det enbart var en lektion som 

observerades. Läraren nämnde dock att han försöker lägga in gruppuppgifter två gånger 

i veckan. 

 

4.5 Observation 3 
 

Observationen utfördes på en skola i en medelstor stad.  Klassen var en teknikklass som 

läste matematik 1c. 
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4.5.1 Lektionsupplägg och genomförande 

 

Lektionen startade med att läraren introducerade området statistik. Eleverna arbetade 

sedan med uppgifter i boken på området. Genomgången innehöll olika sorters tabeller 

och diagram och en introduktion på hur man kan göra mätningar. Slutligen gick läraren 

igenom olika lägesmått.  

 
4.5.2 Vad ligger i fokus? Förmågorna eller det centrala innehållet? 

 

Det var det centrala innehållet som låg i fokus men förmågorna fanns med i 

bakgrunden. Relevansförmågan gjorde sig tydlig i lärarens genomgång och fick därav 

nästan lika mycket fokus som statistikområdet. Läraren bekräftade detta vid 

genomgången av lektionsplaneringen. Han sa att tanken var att han skulle gå igenom 

statistik men nämnde även att han ville tydliggöra en verklighetsanknytning. 

 
4.5.3 Är uppgifterna eller aktiviteterna som behandlas under lektionen framtagna 
så att eleverna får chansen till att utveckla de matematiska förmågorna? 

 

Även om det var lärarens genomgång som täckte större delen av lektionen fick eleverna 

stor möjlighet till medverkan och därav möjligheten till att utveckla en del förmågor. 

Eleverna fick vara med och räkna och lär sig olika procedurer men framförallt begrepp 

inom statistiken. I uppgifterna som berördes i genomgången var eleverna delaktiga och 

fick resonera kring exempelvis de olika modellernas användande och kring deras 

tillförlitlighet. När eleverna sedan fick arbeta med uppgifterna i boken var det till största 

del uppgifter av standardkaraktär. Uppgifterna innehöll ett flertal färdigkonstruerade 

modeller. Eftersom eleverna inte själva fick möjligheten till att skapa egna modeller och 

tillämpa dessa behandlas inte modelleringsförmågan. Skolverket (2011) menar att 

modelleringsförmågan innebär att konstruera egna modeller och använde dem. Under 

lektionen diskuterade eleverna ett fåtal uppgifter med varandra dock var det inga 

djupare diskussioner vilket medförde att eleverna inte utvecklade förmågor som 

resonemangs- och kommunikationsförmågan.  

   
4.5.4 Arbetar läraren på ett sätt som främjar de matematiska förmågorna?  

 

Läraren höll i en genomgång som tog upp ett flertal förmågor. Relevansförmågan 

berördes när läraren startade lektionen med att visa en bild på ett flygblad som innehöll 

två diagram. Läraren frågade eleverna vad de såg i diagrammet. En elev upptäckte att x- 

och y-axeln på de olika diagrammen är olika graderade och ger därav en missvisande 

bild till läsaren. Läraren poängterade att det är bland annat för att kunna avgöra 

tillförlitligheten i en mätning som eleverna ska kunna statistik. Genom att behandla 

saker som eleverna kan tänkas stöta på i samhällslivet anknöt läraren till 

relevansförmågan. Läraren ställde frågor under genomgången till eleverna som 

exempelvis vad är statistik? Vad är frekvens? Vad är median för någonting? Läraren 

inledde en mätning tillsammans med eleverna som undersökte hur många syskon 

eleverna hade.  Tillsammans med eleverna gjorde läraren en tabell och räknade ut hur 

stor andel som exempelvis hade ett syskon. I sin genomgång använde läraren ett 

matematiskt språk innehållande ett flertal matematiska begrepp. Genomgången bjöd 

också in till klassrumsdiskussioner där eleverna fick kommunicera och resonera kring 

matematiken. Diskussionerna startade exempelvis när läraren talade om lägesmått. 

Läraren tog ett exempel med ett företags olika löner. Han frågade sedan eleverna vilket 

lägesmått som gav den bästa bilden av verkligheten och av frågan startade en 
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diskussion. När läraren gick runt och hjälpte eleverna ställde läraren ofta ledande frågor 

till eleverna vilket inte bjöd in eleverna till att resonera kring uppgiften. 

 
4.5.5 Hur visar de matematiska förmågorna sig i undervisningen? 

 

Ett flertal av de matematiska förmågorna visade sig som tidigare nämnt i genomgången. 

Eleverna fick i genomgången lära sig olika procedurer och begrepp men också att 

kommunicera och resonera kring matematiken. Det var främst i diskussionen som 

skedde mellan lärare och elev som förmågorna gjorde sig tydliga. Relevans- och 

procedurförmågan gjorde sig tydliga i bokens uppgifter och i de uppgifter som läraren 

gick igenom.  

 

4.6 Intervju 3 
 

Läraren hade arbetat som lärare i 1år och hade behörighet i matematik och fysik.  

 
4.6.1 Har ni någon gemensam planering av den matematikundervisning som ska 
bedrivas under terminen? Vad ligger i fokus vid den här planeringen? 

 

Läraren berättade att de matematiklärare som håller i samma kurs i arbetslaget 

sammarbetar. De försökte ha en lektion i veckan som låg på samma tid i alla 

parallellklasser. Detta på grund av att klasserna skulle ha möjlighet till att göra saker 

tillsammans. På den här tiden lades även alla prov för att minimera risken för fusk. 

Läraren nämnde även att de har gemensamma prov och att de försöker ligga i fas med 

varandra. Det är kunskapskraven och det centrala innehållet som ligger i fokus vilket 

läraren menade beror på tidspress. Förmågorna kommer med när de pratar om hur de 

ska lägga upp provet och när feedback ges till eleverna, menar läraren.  

 
4.6.2 Hur ser du som lärare på de matematiska förmågorna? Är de en viktig del i 
undervisningen och i lärandet av matematikämnet? Vad har fått dig till att 
resonera så? 

 

Läraren nämnde i intervjun att han är kluven och att han tycker att det både är bra och 

dåligt med förmågorna. Han nämnde även att förmågorna ibland kan ta fokus från 

ämnet. Läraren sa att han har uppfattat det som att förmågorna inte har någonting med 

vad som ska ingå i kursen att göra utan att det ska vara en vägledning för hur man ska 

behandla olika områden. Läraren menade att han använder förmågorna för att föra en 

diskussion med eleverna och förklara för eleverna vad som ingår i en bedömning. 

Läraren sa att det är egna erfarenheter som har påverkat hans resonemang.  

 

 
4.6.3 Tycker du att förmågorna hjälper eller begränsar dig i din undervisning? På 
vilket sätt uttrycker sig det? 

 

Läraren sa att han tycker både och. Han menar att när man utgår från förmågorna så tar 

allting mycket längre tid. Läraren nämnde att han upplever att det material som finns ute 

inte utgår från förmågorna. Han menade att förmågorna istället har lagts ovanpå vilket 

han upplevde var fallet även gällande lärarnas arbete med förmågorna. Läraren ansåg att 

strukturen och proven behöver göras om från grunden för att förmågorna ska bli en del i 

undervisningen och inte någonting extra som tar tid.  
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4.6.4 I hur stor utsträckning tänker du på de matematiska förmågorna när du 
planerar din undervisning? Exempelvis gällande uppgifter, aktiviteter och 
genomgångar.  

 

Lärarenen nämnde att han tänker på förmågorna mycket vid genomgångarna och när 

han tar fram uppgifter som ska användas till dessa. Han nämnde även att han använder 

förmågorna i uppgifter som tas fram för att visa hur han vill se en lösning på en uppgift. 

I de här fallen talar läraren mycket om kommunikationsförmågan med eleverna.  

 
4.6.5 Hur arbetar du som lärare för att hjälpa eleverna att utveckla förmågorna? 

 

Läraren sa att han tycker att det är svårt att få eleverna att haka på och att förmågorna 

blir någonting nytt för eleverna. Det skulle krävas flera aktiviteter för utvecklande av 

förmågorna. Läraren har haft ett flertal idéer kring det men han menar att han inte 

hinner. Han sa även att han arbetar med utvecklandet i sina genomgångar och att han 

försöker benämna de matematiska förmågorna så ofta han kan så är det inte blir okända 

begrepp för eleverna. Nästa mål menade läraren var att hans elever själva skulle kunna 

använda förmågorna exempelvis när de bedömer varandra.   

 
4.6.6 Hur stor del av din undervisning idag syftade till utvecklandet av de 
matematiska förmågorna? 

 

Läraren nämnde att han tycker att dagens lektion till viss del syftade till utvecklandet av 

förmågorna. Målet vid den observerade lektionen var enligt läraren att förtydliga en 

verkligetsanknytning. I det anser läraren att även modellerings- och 

resonemangförmågan kom in. Relevansförmågan såg inte läraren som en förmåga utan 

som ett kursmoment och menade att relevansförmågan står med i vissa dokument men 

inte i andra. En mindre del av undervisningen syftar till utvecklandet av förmågorna. 

Läraren uppskattade det till ca 30 % av undervisningen men han hoppades på att det 

kunde bli mer när han samlat på sig mer material.  

 
4.6.7 Varför ser din planering och undervisning ut som den gör? Vad kan tänkas 
ha påverkat dig? Dina kollegor, rektorer, elever, skolverket, läroböcker etc. 
   

Läraren menade att undervisningen ser till stor del ut som den gör på grund av tidskrav, 

man ska hinna med allt på kort tid. Han sa också att det är första gången som han håller 

i kursen. Läraren försöker pröva nya saker men menar att tiden inte alltid räcker till, 

dock försöker han göra mindre förändringar i undervisningen. Läraren nämnde även att 

han påverkas lite av läroboken i den mening att han går igenom saker så att eleverna får 

den kunskapen som krävs för att räkna i boken. Dock tar läraren aldrig med uppgifter 

från boken i sina genomgångar. Om ett avsnitt i läroboken inte är bra görs arbetshäften 

från ett hjälpmedel som hette kunskapsmatrisen. Kollegorna delar även olika övningar 

och tips med varandra, nämnde läraren.  

 
4.6.8 Resultatdiskussion 3 

 

Läraren bedrev en undervisning där relevansförmågan till stor del berördes dock 

nämnde läraren att han inte räknade relevansförmågan som en förmåga. Läraren menade 

istället att det var resonemangsförmågan och modelleringsförmågan som berördes i 

undervisningen. Det nämndes tidigare att de tabeller och diagram som fanns med i 

lektionen gavs färdigkonstruerade till eleverna. För att modelleringsförmågan ska 



  
 

27 

utvecklas så ska eleverna själva konstruera och använda sig av modeller till uppgiften. 

Därav berördes inte modelleringsförmågan i den utsträckning läraren menade. Läraren 

nämner i intervjun att han tänker på förmågorna när han håller i genomgångar. Svaret 

från läraren kan bekräftas av observationen där genomgången behandlade ett flertal 

förmågor vilket nämns ovan. 

 

4.7 Observation 4 
 

Observationen utfördes på en skola i en medelstor svensk stad. Eleverna läste kursen 

matematik 3b och hade valt kursen som individuellt val. Klassen bestod av elever från 

samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet med inriktning mot juridik och elever från 

estetiska programmet.  

 
4.7.1 Lektionsupplägg och genomförande 

 

Lektionen startade med att läraren repeterade deriveringsregler som klassen hade gått 

igenom föregående lektion. Sedan introduceras eleverna till hur derivering går till när x 

står i exponenten. Efter genomgången räknade eleverna på uppgifter som läraren tagit 

fram från läroboken. Emedan eleverna räknade gick läraren runt och delade ut ett test 

som eleverna hade gjort. Läraren gick sedan runt och hjälpte eleverna med uppgifterna. 

 
4.7.2 Vad ligger i fokus? Förmågorna eller det centrala innehållet? 

 

Det centrala innehållet låg i fokus under lektionen. Eleverna skulle lära sig att derivera 

olika ekvationer och att förstå derivata.  

 
4.7.3 Är uppgifterna eller aktiviteterna som behandlas under lektionen framtagna 
så att eleverna får chansen till att utveckla de matematiska förmågorna? 

 

Uppgifterna som läraren behandlade på tavlan var procedursuppgifter. I sina 

förklaringar till uppgifterna behandlade även läraren olika begrepp. Uppgifterna som 

eleverna arbetade med i boken berörde till största del procedur- och begreppsförmågan. 

Enstaka uppgifter anknöt även till samhällslivet vilket inkluderar relevansförmågan. En 

uppgift av de utvalda var ett bevis vilket ingår i resonemangsförmågan. Om eleverna 

blev klara med de uppgifter som läraren rekommenderade arbetade eleverna vidare med 

det som skulle göras nästa lektion, ett avsnitt som hette tillämpningar och 

problemlösning. I avsnittet behandlades problemlösningsförmågan i största grad men 

förmågor som kommunikation och resonemang fanns också med. Uppgifterna i detta 

kapitel var av svårare karaktär och derivata tillämpades i vardagliga sammanhang.   
4.7.4 Arbetar läraren på ett sätt som främjar de matematiska förmågorna? 

 

I sin genomgång använde läraren ett flertal symboler som exempelvis y' och f'(x). Ett 

flertal matematiska begrepp berördes också i lärarens genomgång. Lärarens presentation 

av uppgifter var väldig tydlig och visade många mellanled som motiverade hur hon 

hade tänkt när hon löste uppgiften. Det här kan tänkas bidra till att eleverna gör på 

liknande sätt när de själva löser uppgifter vilket utvecklar kommunikationsförmågan. 

När läraren gick runt och hjälpte eleverna gav hon tips på hur de kunde tänka när de 

deriverade vilket effektiviserade elevernas procedurshantering. Det bidrog i sin tur till 

utveckling av procedurförmågan. Läraren använde ett matematiskt språk när hon hjälpte 

eleverna, vilket kan tänkas utveckla elevernas kommunikations- och begreppsförmåga.  
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4.7.5 Hur visar de matematiska förmågorna sig i undervisningen? 

 

De olika förmågorna visade sig främst i lärarens genomgång och i uppgifterna eleverna 

arbetade med individuellt. I och med att lektionen enbart innehöll ett fåtal diskussioner 

mellan elever och lärare och elever emellan så blev inte förmågorna lika påtagliga i 

dessa sammanhang. De förmågor som till största del behandlades i undervisningen var 

procedur- och begreppsförmågan.     

 

4.8 Intervju 4 
 

Läraren som intervjuades hade arbetat som lärare i ca 6år. Läraren undervisade i 

matematik och franska. 

  
4.8.1 Har ni någon gemensam planering av den matematikundervisning som ska 
bedrivas under terminen? Vad ligger i fokus vid den här planeringen? 

 

Läraren menar att så är fallet. De som har samma kurs planerar vissa delar tillsammans 

exempelvis när de ska ha prov och vad som ska ingå i proven. Planeringen gör att 

klasserna ligger i fas med varandra, menade läraren.  

 
4.8.2 Hur ser du som lärare på de matematiska förmågorna? Är de en viktig del i 
undervisningen och i lärandet av matematikämnet? Vad har fått dig till att 
resonera så? 

Läraren svarade både ja och nej på frågan om hon tycker att förmågorna är en viktig del 

i undervisningen. Hon menade att förmågorna ofta kommer in naturligt i 

undervisningen. Sedan upplevde läraren att många av hennes elever kämpar för att klara 

kurserna och att det är sällan hon går in och diskuterar med eleverna var de ligger 

betygsmässigt i de olika förmågorna. Hon nämnde att hon försöker framföra till 

eleverna att det är viktigt med kommunikation och resonemang på exempelvis prov. 

Läraren nämner att förmågorna hänger ihop. De arbetar mycket med problemlösning 

men för att kunna lösa ett problem måste kunskap i de andra förmågorna också finnas, 

menar läraren. En tidigare kollega gjorde bedömningsmatriser innehållande förmågorna. 

Kollegan slutade dock med det då det tog för mycket tid och gav inga resultat hos 

eleverna, berättade läraren. När läraren gör prov tänker hon mycket på de matematiska 

förmågorna. Det är till stor egna erfarenheter som påverkat hennes resonemang.  

 

 
4.8.3 Tycker du att förmågorna hjälper eller begränsar dig i din undervisning? På 
vilket sätt uttrycker sig det? 

 

Ingenting av det, menar läraren. Hon menade att i bedömningen kan de vara bra som 

hjälp när man vill visa vad eleverna behöver arbeta mer på.   

 
4.8.4 I hur stor utsträckning tänker du på de matematiska förmågorna när du 
planerar din undervisning? Exempelvis gällande uppgifter, aktiviteter och 
genomgångar.  

 

Läraren nämnde att hon inte alls tänker på dem så mycket. Hon tänker dock på 

förmågorna i uppgifterna, att hon får med allt men hon tänker inte på att alla förmågor 

alltid ska vara representerade.   
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4.8.5 Hur arbetar du som lärare för att hjälpa eleverna att utveckla förmågorna? 

 

Läraren menar att hon använder förmågorna när hon ger feedback och som hjälp i olika 

uppgifter både vid prov och när eleverna frågar om hjälp. Ibland använder läraren de 

olika förmågorna när hon förklarar för eleverna vad hon själv har visat i sin lösning av 

en uppgift. Läraren nämnde att hon ofta ber sina elever att utveckla och resonera kring 

sina svar.   

 
4.8.6 Hur stor del av din undervisning idag syftade till utvecklandet av de 
matematiska förmågorna? 

 

Allt de gör berör egentligen förmågorna, menar läraren. Lektionen som observerades 

innehöll till största del procedurs- och begreppsförmågan enligt läraren. Läraren 

nämnde att man ofta måste börja med procedur och begrepp för att kunna få med de 

andra förmågorna. 

 
4.8.7 Varför ser din planering och undervisning ut som den gör? Vad kan tänkas 
ha påverkat dig? Dina kollegor, rektorer, elever, skolverket, läroböcker etc.   

 

Läraren nämnde att hon påverkas mycket av hur det var när hon själv gick i skolan. Till 

största del styr hennes egna erfarenheter men även läromedlet. Läromedlet har valts 

med det nationella provet, centrala innehållet och kunskapskraven i åtanke. Forskning 

kring matematikundervisningen är också med och påverkar hennes undervisning, 

menade läraren.  

 
4.8.8 Resultatdiskussion 4 

 

Läraren nämnde att hon till största del använder förmågorna vid bedömning och när hon 

hjälper eleverna. Under observationstillfället skedde ingen bedömning därför kan inte 

lärarens påstående bekräftas. Att läraren använder sig av förmågorna när hon hjälper 

eleverna kan till viss del motiveras med observationen. Läraren använde sig av ett 

matematiskt språk och bad sina elever att resonera kring rimlighet i svar vilket 

uppmanar till användande av en del av de matematiska förmågorna. Läraren nämnde att 

läromedlet är med och styr undervisningen vilket kan bekräftas under observationen då 

eleverna arbetade med uppgifter från boken. Läraren menade att hon inte tänker på 

förmågorna när hon planerar sin undervisning. Detta kan bekräftas av den observerade 

lektionen då den syftade till att lära eleverna om derivata och förmågorna hade en mer 

passiv roll i undervisningen. 
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5 Analys  
 

I kapitlet analyseras det resultat som tidigare presenterats. 

 

5.1 Det centrala innehållet i fokus 
 

Under samtliga observationer är det centrala innehållet i fokus och de matematiska 

förmågorna spelar en mer passiv roll i undervisningen. Observationerna stämmer även 

bra överens med det lärarna säger under intervjuerna då de menar att de inte planerar 

sina lektioner efter förmågorna. Förmågorna kommer som lärarna även nämner in i 

undervisningen omedvetet. Vid introduktion av nya områden menar både lärare 1 och 4 

att det ofta är procedur- och begreppsförmågan som gör sig synliga. Lärarna är i 

undersökningen medvetna om sin användning av förmågorna. Detta skiljer sig från det 

resultat som Lithner m.fl. (2013) presenterar. Lärarna anser i Lithners m.fl. (2013)  

studie att de följer skolreformen dock speglas inte det i observationerna av lektionerna.  

 

5.2 Undervisningen består till största del av individuell räkning 
 

Det som framkom under observationerna var att individuell räkning tar upp en stor del 

av undervisningen. I den individuella räkningen är det framförallt procedur- och 

begreppsförmågan som behandlas. Analys av liknande undersökningar av 

Skolinspektionen (2010) och av Lithner m.fl. (2013) visar på samma sak. De förmågor 

som kommer i bakgrunden är till största del resonemang- och 

kommunikationsförmågan. Dock arbetar läraren under lektion 3 på ett sätt som får 

eleverna att resonera och kommunicera under genomgången. Vidare leder det till att 

kommunikations- och resonemangsförmågan synliggjordes. Enligt Skolinspektionen 

(2010) ansåg lärarna att arbetssättet med genomgång och individuell räkning hjälpte de 

elever som var svaga i ämnet matematik. Det här påståendet kan liknas med det lärare 4 

nämner om att hon anser att det inte är någon mening att gå igenom hur de svaga 

eleverna kan utveckla de olika förmågorna. Utebliven bearbetning och konkretisering av 

förmågorna kan tänkas leda till minskad motivation och förståelse för lärandet av ämnet 

matematik hos eleverna. Detta påstående kan stödjas i de intervjuer Skolinspektionen 

(2016) utförde på elever i de granskade skolorna.  

 

5.3 Oklarheter i de matematiska förmågornas definition/innebörd  
 

Vid samtliga intervjuer upplevs en irritation kring de matematiska förmågorna. Lärare 1 

och 2 upplever att definitionen av förmågorna är aningen otydliga. Lärare 3 nämner 

osäkerhet kring relevansförmågan vilket bekräftar otydligheten i förmågorna som lärare 

1 och 2 upplever. Lärare 3 nämner även att han berör modelleringsförmågan i sin 

undervisning. Enligt Skolverket (2011) berörs modelleringsförmåga när eleverna får 

skapa egna modeller och använda dem vid lösning av en uppgift. Eleverna i observation 

3 ges dock inte möjligheten till att skapa egna modeller vilket medför att 

modelleringsförmågan ej berörs i uppgifterna. Däremot berör uppgifterna KOM- 

rapportens modelleringskompetens. I förmågan ingår att kunna använda sig av färdiga 

modeller (Niss & Højgaard, 2011).   
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5.4 En tidskrävande process 
 

Tidsbristen tas upp i Skolinspektionens (2016) undersökning som bland annat studerar 

om eleverna ges möjligheten till att resonera, diskutera och reflektera kring matematik. 

Dessa delar ingår i arbetet med de matematiska förmågorna (Skolverket, 2011). I 

undersökningen lyfts att diskussioner tar tid och att det inte finns något material som är 

anpassat till detta arbete (Skolinspektionen, 2016). Samtliga lärare berättar att de anser 

att de matematiska förmågorna är en tidskrävande process. Lärarna anser att det är 

tidskrävande att bedöma eleverna med avseende på förmågorna och att skapa uppgifter 

som behandlar förmågorna. Lärare 4 berättade att hennes kollega gjorde 

bedömningsmatriser innehållande förmågorna. Det var dock väldigt tidskrävande och 

läraren tyckte inte att det gav eleverna någonting. Lärare 3 tycker att det inte finns något 

bra material som är anpassat efter förmågorna vilket stämmer överens med det 

Skolinspektionen (2016) nämner i sin undersökning. Läraren menar att strukturen och 

proven behöver göras om från grunden för att förmågorna ska bli en del i 

undervisningen och inte någonting extra som tar tid.  

 

5.5  Utveckling av matematikkunskaper och förmågor hos elever 
 

Martin och Speer (2009) syftar till att belysa lärarinsatser som ökar matematiska 

kunskaper. I studien radas ett flertal observationspunkter upp, punkter som läraren ska 

behandla för att öka elevernas kunskaper. En punkt innefattar att läraren ska lyssna på 

diskussioner och utifrån det bedöma elevernas förståelse. Vidare ska läraren underlätta 

lärande och resonemang genom att bedöma frågeteknik (Martin & Speer, 2009). 

Punkterna kan liknas med delar i Skolverkets (2011) definition av kommunikations- och 

resonemangsförmågan. Vidare till hur lärarna i undersökningen behandlar punkterna i 

sin undervisning finns det skillnader mellan lärarna. Under observation 1 fördes 

diskussioner mellan eleverna men läraren var dock inte aktiv och lyssnade till 

diskussionerna. Lärare 2 uppmuntrade eleverna till att föra resonemang. Lärare 3 

uppmuntrade eleverna till att vara aktiva i genomgången och till att diskutera. När 

elever är aktiva och diskuterar skapas en social klassrumsmiljö som bidrar till att 

utveckla elevernas begreppsförståelse och matematiska tänkande (Skolverket, 2016). 

 

En punkt i artikeln behandlar om läraren väljer problem som bidrar till att eleverna 

utforskar viktiga matematiska koncept och låter eleverna få chans till att utöka och 

befästa sin kunskap (Martin & Speer, 2009). Punkten kan liknas med 

observationspunkten i den här studien som berör om läraren väljer uppgifter som ger 

eleverna möjligheten till att utveckla de matematiska förmågorna. Samtliga lärares 

uppgifter innehåller de matematiska förmågorna däremot skiljer sig bredden av 

förmågor åt i de olika uppgifterna läraren valt. Lektion 1 innehöll ett övningsprov där 

ett flertal av förmågorna var representerade i uppgifterna. Under observation 4 

representerades nästan enbart begrepps- och procedurförmågan i de uppgifter eleverna 

arbetade med. Detta var fallet även under observation 2. Dock fanns fler förmågor 

representerade i de uppgifter eleverna bad läraren gå igenom på tavlan. 

 

Vidare till hur läraren uppmuntrar till att utforska olika situationer, utmanar till att tänka 

djupare kring problemen och ber eleverna göra kopplingar till andra delar inom 

matematiken (Martin & Speer, 2009). Punkten kan innefattas i delar som ingår i 

problemlösningsförmågan. I undersökningen arbetade enbart två lärare med 

problemlösningsförmågan, lärare 1 och 2. Lärare 1 uppmanar även några elever att 
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tänka mer på problemet innan han hjälper dem. Lärare 2 uppmanar eleverna till att tänka 

djupare på problemet då han tillsammans med eleverna undersöker fler lösningsmetoder 

till problemlösningsuppgifterna.  

  

Det observeras även i punkterna om läraren belyser flera matematiska perspektiv genom 

att använda sig av olika representationer och om läraren arbetar varierat så att det ges 

möjlighet till matematisk kommunikation genom exempelvis grupparbeten och 

klassrumsdiskussioner (Martin & Speer, 2009). Lärare 3 bedriver en undervisning som 

främjar klassrumsdiskussioner. Läraren använder sig även av olika 

representationsformer då han visar tabeller, diagram och använder tekniska hjälpmedel. 

Lärare 2 använder även han olika representationsformer då han ritar bilder, använder 

symboler och olika begrepp. Ett varierat arbetssätt var svårt att undersöka då enbart en 

lektion av respektive lärare observerades. Alla lektioner utom lektion 1 bestod av en 

genomgång på ett moment och av individuell räkning på momentet. Lektion 1 bestod 

enbart av individuell räkning. Lärarna nämner dock att förmågorna bidrar till en mer 

varierad undervisning med olika typer av uppgifter. Lärare 2 berättar att han försöker 

lägga in gruppmoment i undervisningen för att eleverna inte enbart ska räkna 

individuellt. 

 

Den sista observationspunkten belyser om läraren utformar ett lämpligt språk och 

strategier för att lösa matematiska problem av svårare karaktär (Martin & Speer, 2009). 

Samtliga lärare använde ett matematiskt språk i sin undervisning. Dock behandlar inte 

alla läraren en strategi för att lösa problem av svårare karaktär. Det är enbart lärare 1 

och 2 som berör problemlösningsförmågan i sin undervisning. Lärare 1 hjälper eleverna 

med problemlösningsuppgiftena dock ger han inte eleverna någon strategi för hur de 

kan gå tillväga i en problemlösningsuppgift. Lärare 2 går igenom en 

problemlösningsuppgift på tavlan där han ger eleverna förslag på hur eleverna kan gå 

tillväga i en problemlösningssituation.  

 

Enligt Sfard (2001) handlar kunskap om att använda sig av de verktyg som finns i 

minnet. Desto mer verktygen används än mer befästs kunskapen (Sfard, 2001). Under 

samtliga lektioner ger lärarna sina elever möjligheten till detta. Lärare 4 låter 

exempelvis eleverna befästa proceduren vid derivering av olika uttryck och lärare 3 låter 

eleverna befästa proceduren vid uträkning av medelvärde. Eleverna får under 

lektionerna verktyg i form av strategier och formler som de sedan får använda på de 

uppgifter de arbetar med. Proceduruppgifter har i Skolinspektionens (2016) studien en 

negativ framställning men enligt Sfard (2001) är det viktigt att använda de verktyg som 

finns i minnet. Om eleverna inte ges möjligheten till att träna på procedurerna finns det 

en risk att de inte befäst i minnet och därmed finns inte procedurskunskapen när 

uppgifter av svårare karaktär innehållande procedurer ska behandlas. Det är därför av 

vikt att belysa att även procedursförmågan behöver få utrymme till att utvecklas hos 

eleverna.  
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6 Diskussion 
 

Kapitlet behandlar diskussion kring metod, resultat och vidare forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod. Både intervjuer och 

observationer användes till underlag för studien. En kvalitativ metod passade bra till 

studien då det var lärarens tankar som studien hade som syfte att belysa. I en kvalitativ 

metod har forskaren som avsikt att främja individens tolkning av saker i deras naturliga 

omgivning (Ryen, 2004). Vid genomförande av intervju framgick lärarnas tankar och 

åsikter. Lärarnas tankar förtydligades och bekräftades av intervjuerna. Observationerna 

och intervjuerna kompletterade därmed varandra på ett bra sätt. Undersökning i form av 

intervjuer och observationer medförde även att studiens frågeställningar blev besvarade.  

 

Under intervjuerna spelades inte enbart intervjuerna in utan det fördes även 

anteckningar. I och med att intervjuerna inte transkriberades var anteckningarna ett bra 

stöd när underlaget bearbetades. Anteckningarna innehöll väsentliga ord för studien och 

idéer som intervjuaren erhölls under intervjuns genomförande. Det antecknades även 

saker som inte framgick av inspelningarna exempelvis ansiktsuttryck eller gester hos 

lärarna. 

  

Ett målinriktat urval visade sig bra i studien då urvalet som valts gav svar på studiens 

frågeställningar. Urvalet kan anses litet då enbart fyra lärare valdes. I studien anses dock 

urvalet få med ett omfång av olika tankar och idéer. På grund av att lärarna kommer 

från två olika städer kan det tänkas att fler synvinklar och aspekter behandlades. 

Resultaten från de olika lärarna speglar ett omfång av idéer som kan tänkas finnas hos 

andra svenska matematiklärare men på grund av studiens omfång kan inte detta 

bekräftas.  

    

6.2 Resultatdiskussion 
 

Nedan diskuteras den tidsbrist och otydlighet bland de matematiska förmågorna som 

samtliga lärare uttrycker, varför procedurs- och begreppsförmågan är vanligast 

förekommande. Det sker även en diskussion kring KOM-rapportens förmågor. 

 
6.2.1 Varför är begrepps- och procedurförmågan vanligast förekommande? 

 

Individuell räkning dominerade som tidigare nämnt lektionerna som observerades. I den 

individuella räkningen berördes framförallt procedur- och begreppsförmågan. 

Anledningen till den stora andelen individuell räkning och därmed avsaknad av ett 

flertal matematiska förmågor kan bero på olika saker. En anledning kan tänkas vara den 

tidsbrist som samtliga lärare uttrycker. En tidsbrist i att göra bedömningsmatriser till 

förmågorna och att konstruera uppgifter som berör specifika förmågor. Lärare 3 säger 

att han upplever att det inte finns något material som är anpassat till de matematiska 

förmågorna. Det tar tid att ta fram uppgifter som berör förmågorna och att det arbetet 

läggs ovanpå arbetet som lärarna gjorde innan förmågorna infördes.  

 

En annan anledning till att det till största del är begrepps- och procedurförmågan som 

berörs kan vara att nya områden inom matematiken ofta introduceras. Lärare 2 och 4 
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menar att när nya områden inom matematiken introduceras berörs till största del 

begrepps- och procedurförmågan. Det kan vidare tänkas att tiden inte räcker till att 

fördjupa sina kunskaper i uppgifter som berör fler förmågor på grund av att ett nytt 

område måste introduceras. Utvecklandet av de matematiska förmågorna stannar 

därmed i begrepps- och procedurförmågan. 

 

Samtliga lärare anser att förmågorna kommer underförstått in i undervisningen. 

Påståendet kan anses riktigt då minst en förmåga alltid finns uttryckt i uppgifterna. 

Risken kan dock vara med resonemanget att lärarna inte kontrollerar så att alla förmågor 

blir berörda. Uppgifterna kan då enbart tänkas beröra ett fåtal förmågor vilka ofta blir 

procedur- och begreppsförmågan. Undersökningen visar att lärarna resonerar att 

förmågorna kommer in underförstått i undervisningen när de planerar lektioner men när 

lärarna konstruerar prov tänker de på att alla matematiska förmågor ska finnas 

representerade.  

 
6.2.2 Svårtolkade matematiska förmågor 

 

Det upplevdes en frustration kring de matematiska förmågorna hos lärarna. Lärarna 

upplever förmågorna något svårtolkade. Skolverket ger i sin ämnesplan möjlighet för 

tolkningsutrymme. I undersökningen framkom dock att lärarna inte alltid är överens om 

vilka matematikdelar som ingår i de olika förmågorna. Det kan tänkas skapa en skillnad 

i lärarnas undervisning och en osäkerhet kring förmågorna, vilket bekräftas av intervjuer 

och observationer. Det kan även medföra svårigheter för eleverna i att förstå innebörden 

av de matematiska förmågorna när det finns olika tolkningsmöjligheter. Att eleverna 

förstår innebörden av förmågorna är en viktig del i elevernas utveckling av de 

matematiska förmågorna. Tidigare nämndes att om eleverna inte har en insikt och ett 

förstående i sitt matematiklärande kan det medföra att eleverna tappar motivation och 

förståelse för ämnet. Förmågorna upplevs även som tidskrävande. Det kan tänkas bero 

på att lärarna lägger tid på att försöka bilda sig en förståelse för vad som innefattas i de 

olika matematiska förmågorna.  

 
6.2.3 En varierad undervisning 

 

Den positiva aspekten som ett flertal lärare lyfter fram är att de matematiska förmågorna 

medför en varierad undervisning. Förmågorna uppmuntrar lärarna att experimentera och 

utforska nya lärandemöjligheter. Lärarna får genom förmågorna exempelvis arbeta med 

tekniska hjälpmedel, använda sig av gruppdiskussioner och arbeta med grupparbeten. 

Dock kommer tidsaspekten även in i det här sammanhanget. Lärare 3 nämner att han 

har många idéer men att det inte finns tid till att genomföra dem.  

 

Vidare kan Skolverket tänkas uppmuntra till en mångsidig och varierad undervisning 

med hjälp av de matematiska förmågorna. Dock finns det inte möjlighet till att bedriva 

den här sortens undervisning inom de tidsramar som lärarna har till sitt förfogande. En 

diskussion kan föras kring om det är lärarna som behöver mer tid för att kunna anpassa 

sin undervisning till de matematiska förmågorna eller om det är Skolverket som 

behöver förändra ämnesplanen till den tid lärarna har till sitt förfogande. Oavsett 

framkom det tydligt i studien att en förändring måste ske för att de matematiska 

förmågorna ska bli en betydande del i den svenska gymnasieskolans 

matematikundervisning.   
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6.2.4 Användande av KOM-rapportens förmågor 

 

Gymnasielärarna i matematik ska enligt Skolverket använda sig av de matematiska 

förmågor som beskrivs i Gy11. I studiens bakgrund beskrivs KOM-rapportens 

förmågor. Det är bland annat från dessa förmågor Skolverket hämtat inspiration till 

förmågorna i Gy11. Vidare kan diskussion föras kring hur matematikundervisningen i 

den svenska gymnasieskolan förhåller sig till KOM-rapportens förmågor. Kan det 

exempelvis tänka sig att lärarna hade upplevet KOM-rapportens förmågor som mer 

tydliga och att det även hade funnits mer material att använda sig av i undervisningen. 

Dessa aspekter blir svåra att studera i denna studie och innefattas inte av studiens syfte. 

Någonting som kan studeras närmare är dock hur resultatet hade blivit om observationer 

hade skett utifrån KOM-rapportens förmågor.   

 

Under observation 3 menar läraren att han behandlade modelleringsförmågan i sin 

undervisning. Tidigare diskussion visa att på grund av att eleverna gavs färdiga 

modeller berördes inte modelleringsförmågan vilket läraren menade. Det kan istället 

tänkas att läraren berör KOM-rapportens modelleringskompetens då det ingår i 

förmågan att läsa av färdiga matematiska modeller. Så blir fallet även under lektion 1 då 

läraren ger sina elever färdiga matematiska modeller. 

  

Representationskompetensen som innefattar kompetensen att kunna använda olika 

matematiska representationsformer behandlas under alla lektioner som observerades. 

Förmågan arbetade lärare 3 med under hans lektion då han med eleverna diskuterade för 

och nackdelar med olika uträkningar och representationsformer. Lärare 2 visade även 

olika lösningsförslag i in genomgång.  

 

Tankegångskompetensen innefattar arbetet med matematiska begrepp, någonting som 

behandlas under samtliga lektioner. Förmågan nämner även att eleven ska kunna ställa 

matematiska frågor någonting som dock inte observerades under lektionerna.  

 

Problemlösningskompetensen som innefattar kompetensen att lösa matematiska 

problem har stora likheter med Skolverkets problemlösningsförmåga. Både under 

lektion 1 och 2 behandlas denna förmåga dock berörs den inte alls under de två 

resterande. Likheter finns även som tidigare nämnt hos resonemangskompetensen och 

resonemangsförmågan. Förmågorna innefattar att kunna föra matematiska resonemang. 

Skillnaden mellan observation av Skolverkets förmågor och KOM-rapportens förmågor 

blir där av ytterst liten. 

 

Symbol- and formalismkompetensen behandlas ytterst lite under lektionerna det 

uppmärksammades dock att eleverna hade svårigheter med denna förmåga. 

Kompetensen behandlar kunnandet i matematisk symbolhantering. Eleverna hade 

svårigheter med betydelsen och användandet av vissa metematiska symboler som 

exempelvis f(x).  

 

Kommunikationskompetensen har likheter med kommunikationsförmågan. Både 

kommunikationskompetensen och kommunikationsförmågan innefattar kunnande i att 

kommunicera matematik. Som tidigare nämnt kommer förmågan in vid enstaka 

tillfällen under lektionerna, främst i lärarnas genomgångar. Under lektion 1 uppmanas 

dock eleverna till att motivera sina svar och uträkningar vid räkning av andra delen av 

övningsprovet.  
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Hjälpmedelskompetensen innefattar olika hjälpmedel som används i 

matematikundervisningen. Under observation 3 använder läraren sig av sin dator under 

genomgången. Vidare använder eleverna sig enbart av miniräknare som hjälpmedel. 

Skolverkets procedurförmåga kan även tänkas ingå i denna förmåga då grundläggande 

procedurer räknas som ett verktyg. Som tidigare nämnt behandlas matematiska 

procedurer under samtliga observationer.   

 
6.2.4.1 Slutsats vid användande av KOM-rapportens förmågor 

 

Vid studie av KOM-rapportens förmågor framkom att tankegångskompetensen och 

hjälpmedelskompetensen behandlades i störst utsträckning under lektionerna. De två 

förmågorna påminner om begrepps- och procedursförmågan vilket tidigare framgick var 

de två förmågor som behandlades i störst utsträckning under de observerade lektionerna. 

Dock behandlades både modelleringskompetensen och representationskompetensen i 

stor utsträckning då observation utifrån KOM-rapportens förmågor genomförs. 

Representationskompetensen ingår i bland annat Skolverkets kommunikationsförmåga. 

Det kan tänkas att delarna i representationskompetensen inte får en lika framträdande 

roll i Skolverkets förmågor som i KOM-rapportens. 

 

 

6.3 Framtida forskning 
 

I studien framkom intressanta aspekter som inte innefattades i studiens syfte och som 

det inte gavs tid till att studera närmare. Det uppmärksammandes under observation 3 

att eleverna arbetade med lägesmått. Lägesmått introduceras för första gången i 

mellanstadiets matematikundervisning. Det kan väcka funderingar och frågor angående 

om svenska gymnasieelever inte har utvecklats mer i sina matematikkunskaper än att 

arbeta på mellanstadienivå. Ett intressant forskningsområde hade därav varit att studera 

matematikinnehållet i ämnesplanen för matematik i gymnasieskolan. En infallsvinkel 

kan vara att studera om det kan tänkas påverka svenska elevers nivå i olika 

undersökningar gällande matematikkunskaper.   

  

I bakgrundskapitlet behandlades Skolverkets matematiska förmågor och KOM-

rapportens och NCTM- projektets motsvarigheter till de matematiska förmågorna. 

Skolverket har i sina matematiska förmågor inspirerats av internationell forskning kring 

matematiska förmågor/kompetenser (Juter, 2014). En intressant aspekt hade varit att 

studera varför Skolverket valde de sju förmågorna som presenteras i Gy11. Lärarna 

nämner att Skolverkets definition av de matematiska förmågorna är otydlig. Hade 

exempelvis definitionerna varit tydligare om Skolverket valt att använda sig av KOM- 

rapportens matematiska kompetenser?   

 

 

 



  
 

37 
 

Referenser 
 

Boensen, J. Helenius, O. Bergqvist, E. Bergqvist, T. Lithener, J. Palm, T. & Palmgren, 

B. (2014). Developing mathematical competence: from the intended to the enacted 

curriclum. Journal Of Mathematical Behavior. p. 72.  

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga Metoder. (2. uppl.). Malmö: Liber AB. 

 

Drijvers,P. Doorman, M. Boon, P. Reed, H. & Gravemeijer, K (2010). The teacher and 

the tool: instrumental orchestations in the thechnology-rich mathematics classroom. 

Education Studies in Mathematics. 2. p. 213. 

 

Denscombe, M. (2012). Forskningens grundregler Samhällsforskarens handbok i tio 

punkter. Malmö: Studentlitteratur. 

 

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. 

(2.uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Helenius, O. (2006). Kompetenser och matematik. Nämnaren nr. 3, pp. 11-15. 

 

Juter. (2014). Skolverket. Lärportalen för matematik gymnasieskolan. De matematiska 

förmågorna. Från: www.skolverket.se Hämtad: 8 november 2016 

 

Jäder, J. Sidenvall, J. & Lithner, J. (2015). Students Resoning in Mathematics Textbook 

Task- Solving. International Journal Of Mathematical Education In Science And 

Technology. 46, 4, pp. 533-552. 

 

Kantowski, MG. (1977). Processes Involved in Mathematical Problem Solving. Journal 

for Research in Mathematics Education 3, p. 163. 

 

Kilpatrick, J. Findell, B. & Swafford, J. (2001). Adding it up- helping children learn 

mathetmatics. Washington DC : National Academy Press. 

 

Krueger, R. & Casey, M, A. (2015). Focus Groups- A Parctical Guide for Applied 

Research. (5. uppl.). SAGE Publications. University of Minnesota. 

 

Niss, M. & Højgaard, T. (2011). Competencies and Mathematical Learning. Ideas and 

inspiration for the development of mathematics teaching and learning in Denmark. 

IMFUFA. Roskilde University. Denmark. English edition. Från: 

http://pure.au.dk/portal/files/41669781/THJ11_MN_KOM_in_english.pdf Hämtad: 8 

november 2016  

 

Niss, M., & Højgaard, T. (2002). Kompetencer og matematiklæring. Ideer og 

inspiration til udvikling af matematikundervisning i Danmark. Från: 

http://static.uvm.dk/Publikationer/2002/kom/hel.pdf Hämtad: 8 november 2016  

 

Polya, G. (1970). Problemlösning en handbok i rationellt tänkande. Berlingska 

boktryckeriet. Lund.  

 

Ryen, A. (2004). Kvalitativ Intervju- från vetenskapsteori till fältstudier. Malmö: Liber 

Ekonomi.  

http://www.skolverket.se/
http://pure.au.dk/portal/files/41669781/THJ11_MN_KOM_in_english.pdf
http://static.uvm.dk/Publikationer/2002/kom/hel.pdf


  
 

38 

 

Sherrod, S. Dwyer, J. & Narayan, R.( 2009). Developing Science and Math Integrated 

Activities for Middle School Students. International Journal Of Mathematical 

Education In Science And Technology. 40, 2, pp. 247-257. 

 

Skolinspektionen (2010). Kvalitetsgranskning. Rapport 2010:13. Undervisning i 

matematik i gymnasieskolan. Från: 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/matte-

gymnasie/kvalgrmagy2-slutrapport.pdf. Hämtad: 13 november 2016  

 

Skolinspektionen (2016). Senare matematik i gymnasieskolan (matematik 3c). Från: 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/planerade-pagande-

granskningar/matematik3c/senare-matematik-i-gymnasiesko-lan-matematik-3c.pdf 

Hämtad: 16 november 2016  

 

Skolverket (2011). Alla kommentarer. Om ämnet matematik. från: www.skolverket.se 

Hämtad: 9 november 2016. 

 

Skolverket (2000). Kursplan före HT 2011. Ämne- Matematik (ej gällande). Från: 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-

2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=MA&courseCode=MA1201&lang=sv&tos=gy

2000#anchor_MA1201 Hämtad: 9 november 2016. 

 

Sfard, A. (2001). There is more to discourse than meets the ears: Looking at thinking as 

communicaticating to learn more aboutmathematical learning. Educational Studies in 

Mathematics. 45, 1/3 pp.13 

 

Martin, T. & Speer, W. (2009). Mathematics Teaching Today. Teaching Children 

Mathematics. National Council of Teachers of Mathematics. 15, 7 pp. 400-403.  

 

Trost, J. (2005). Kvalitativa Intervjuer. (3.uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Från: 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

Hämtad: 8 december 2016. 

 

Yuan, S. (2013). Incorporating Polya’s Problem Solving Method in Remedial Math. 

Journal Of Humanistic Mathematics. 3,1, pp. 96-107. Academic Serch Preminer. 

 

 

 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/matte-gymnasie/kvalgrmagy2-slutrapport.pdf
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/matte-gymnasie/kvalgrmagy2-slutrapport.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/planerade-pagande-granskningar/matematik3c/senare-matematik-i-gymnasiesko-lan-matematik-3c.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/planerade-pagande-granskningar/matematik3c/senare-matematik-i-gymnasiesko-lan-matematik-3c.pdf
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=MA&courseCode=MA1201&lang=sv&tos=gy2000#anchor_MA1201
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=MA&courseCode=MA1201&lang=sv&tos=gy2000#anchor_MA1201
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=MA&courseCode=MA1201&lang=sv&tos=gy2000#anchor_MA1201
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=MA&courseCode=MA1201&lang=sv&tos=gy2000#anchor_MA1201
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf


  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A Observationsschema 
 

 

 

Tid?  

Plats?  

Matematikkurs? 

 

 

Lektionsupplägg 

 

 

Vad ligger i 

fokus? 

De matematiska 

förmågorna eller 

det centrala 

innehållet? 

 

Får eleverna 

chansen att 

utveckla 

förmågorna? 

Exempelvis 

gällande 

aktiviteter eller 

uppgifter. 

 

Hur arbetar 

läraren med 

utvecklingen av 

förmågorna? 

Exempelvis 

gällande 

genomgångar och 

förklaringar till 

elever. 

 

Hur visar sig de 

matematiska 

förmågorna i 

undervisningen? 

Är det 

exempelvis i 

uppgifter, 

elevdiskussioner 

eller i 

diskussioner med 

lärare? 

 

 

  



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide  
 

Allmänna frågor: 
 

Namn: 

Ålder: 

Utbildning: 

Hur många år har du arbetat som lärare? 

 

Intervjufrågor 
 

Har ni någon gemensam planering av den matematikundervisning som ska bedrivas 

under terminen? Vad ligger i fokus vid den här planeringen? 

 

Hur ser du som lärare på de matematiska förmågorna? Är de en viktig del i 

undervisningen och i lärandet av matematikämnet? Vad har fått dig till att resonera så? 

 

Tycker du att förmågorna hjälper eller begränsar dig i din undervisning? På vilket sätt 

uttrycker sig detta? 

 

I hur stor utsträckning tänker du på de matematiskaförmågorna när du planerar din 

undervisning? Exempelvis gällande uppgifter, aktiviteter och genomgångar.  

 

Hur stor del av din undervisning syftar till utvecklandet av de matematiska förmågorna? 

På vilket sätt arbetar du? Hur menar du? Kommer alla förmågor kommer till uttryck, 

vilka förmågor? 

 

Hur trycker du de matematiska förmågorna kom till uttryck i den undervisning du 

bedrev idag? 

 

Varför ser din planering och undervisning ut som den gör? Vad kan tänkas ha påverkat 

dig? Dina kollegor, rektorer, elever, skolverket, läroböcker, egen lärarutbildning, 

lärare, förebilder, forskare etc.   

 

 

  



  
 

III 

Bilaga C Övningsprov 

 
 

 



  
 

IV 

 

 



  
 

V 

 



  
 

 

 

Fakulteten för teknik 

391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

teknik@lnu.se 

Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


