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Inledning 

Förändringarna inom gymnasieskolan som börjar gälla för de utbildningar som startar 

höstterminen 2011 är omfattande på flera plan. När det gäller de nya ämnesplaner som 

presenterats så sticker ämnet matematik ut lite extra eftersom beslutsfattarna har valt en särskild 

konstruktion med tre parallella nivåer just för ämnet matematik. I bakgrundsmaterial till besluten 

inför gymnasiereformen kan man se att en anledning är svenska grundskole- och 

gymnasieelevers sjunkande resultat i internationella studier, särskilt inom matematik och 

naturvetenskap. Jag tycker det är intressant att ta reda på hur matematiklärare på gymnasiet 

problematiserar kring svårigheter i matematikundervisningen och vilka åtgärder de anser behövs 

för att höja gymnasieelevernas kunskapsnivå i matematik, för att sedan jämföra det med 

intentionerna i de nya styrdokumenten. 

 

Att genomföra denna studie innan de första eleverna har börjat i den reformerade 

gymnasieskolan ger kunskaper om hur nuläget ser ut och resultatet kan sedan användas som 

utgångspunkt i kommande studier där man på olika sätt undersöker hur matematiklärare 

beskriver matematikundervisningen. 

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet med studien är att med en hermeneutisk utgångspunkt undersöka vad gymnasielärare i 

ämnet matematik anser vara de största svårigheterna med undervisningen i sitt ämne. Jag vill 

också undersöka vad matematiklärarna anser att de gör och kan göra utifrån nuvarande 

förutsättningar för att komma till rätta med eller minska de angivna svårigheterna och vilka 

andra förändringar de anser skulle behövas. Undersökningen baseras på intervjuer med 7 

matematiklärare som arbetar inom gymnasieskolan under vårterminen 2011. 

 

Hermeneutiken fokuserar på förståelse och tolkning av mänskliga handlingar och den 

hermeneutiska spiralen beskriver ett arbetssätt som är vanligt när man använder sig av en 

kvalitativ metod. Den hermeneutiska spiralen börjar med en första problemformulering och 

arbetar sig sedan processinriktat inåt i snävare och snävare område som till sist ringar in den 

slutliga problemformuleringen. Hur detta arbetssätt har påverkat min studie beskrivs närmare i 

metoddelen, avsnittet undersökningsmetod.  

 

Vid intervjuerna började jag med fyra inledande frågor: 

- Vilka matematikkurser undervisar du i under vårterminen 2011?  

- Vilket gymnasieprogram ingår respektive kurs i? 

- Hur många elever är det i varje kurs? 

- Vilken utbildning har du? 

 

Syftet med de inledande frågorna var dels att jag skulle få en nulägesbild av den 

undervisningssituation som den intervjuade läraren befinner sig i samt att inleda intervjun med 

några frågor som är relativt enkla att besvara för läraren för att skapa trygghet i början av 

intervjun. Genom att ställa följdfrågor utifrån de svar lärarna gav på de fyra första frågorna 

skapade jag en bild av läraren som jag sedan delvis använde i tolkningen av svaren på de tre sista 

frågorna som är undersökningens huvudfrågor: 

– Vilka svårigheter/problem upplever du (läraren) med undervisningen i matematik på 

gymnasieskolan? 

– Vilka åtgärder/förändringar anser du (läraren) att du själv genomför/kan genomföra för att 

komma till rätta med eller minska de angivna svårigheterna? 

– Vilka andra åtgärder/förändringar anser du (läraren) måste genomföras för att komma till rätta 

med eller minska de angivna svårigheterna? 
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Begreppen svårigheter och problem är närliggande och kan vara svåra att skilja på. Ett sätt att se 

på begreppen är att problem kan lösas med hjälp av olika åtgärder eller förändringar, de är inte 

bestående. Ett problem kan också ses som en synonym till svårighet. Ordet problem förekommer 

ofta i samband med ett substantiv, problem med …  

Svårigheter är bestående men konsekvenserna av dem kan minskas genom olika åtgärder eller 

förändringar. En svårighet kan också vara synonymt med ett besvär eller en olägenhet. Ordet 

svårighet förekommer ofta i samband med ett verb, svårighet att … 

I min frågeställning har jag till att börja med använt båda begreppen för att fånga upp alla 

möjliga betydelser oavsett vilken tolkning informanten lägger i respektive begrepp. Senare under 

intervjuerna har jag övergått till att oftast bara använda begreppet svårighet eftersom det blir 

tungt och störande att under intervjun hela tiden upprepa båda begreppen. Vidare i rapporten 

används begreppet svårighet som synonym för både svårighet och problem. 

 

Jag analyserade lärarnas synpunkter utifrån de förändringarna i styrdokumenten som genomförs 

från och med höstterminen 2011 i reformerna för grundskolan (LGr11) och för gymnasieskolan 

(Gy11) för att belysa i vilken grad de nya styrdokumenten överensstämmer med lärarnas åsikter 

om nödvändiga och önskvärda förändringar. Genom att använda styrdokumenten LGr11 och 

Gy11 som analysverktyg kunde jag se om det fanns någon motsvarighet i de kommande 

förändringarna, till de beskrivningar av svårigheter och önskvärda åtgärder som lärarna uppgav. 

Analysen kom således att besvara frågan: 

 

– På vilket sätt motsvarar de nya styrdokumenten för matematik, på grundskolan och 

gymnasieskolan, lärarnas åsikter om problem/svårigheter med matematikundervisningen och de 

åtgärder/förändringar som lärarna anser måste genomföras? 

 

Jag har valt att använda en kategoriseringsmodell som utgår från tre nivåer; individnivå, 

gruppnivå och organisationsnivå. Individnivån delas in i två undergrupper; elevindividnivå och 

lärarindividnivå dessa nivåer definieras i nästa kapitel. Kategoriseringen görs dels för att 

undersöka på vilka nivåer som lärarna placerar problem och svårigheter samt på vilka nivåer som 

lärarna anser att åtgärder och förändringar kan eller bör ske. Det ger en bild av vart och hos vem 

lärarna anser att problem och svårigheter ligger samt på vilka sätt och på vilka nivåer de anser att 

detta kan förändras och åtgärdas. Genom att granska de nya skolreformerna ur samma 

kategoriseringsperspektiv kan en jämförelse göras som visar om det finns en överensstämmelse 

med lärarnas åsikter och de kommande förändringarna. Det är intressant eftersom det är viktigt 

att förändringarna i styrdokumenten uppfattas av lärarna som meningsfulla och nödvändiga om 

gymnasiereformen ska få genomslagskraft inom en rimlig tid. Om däremot lärarnas syn på 

problem inom matematikundervisningen och vilka åtgärder som behöver vidtas inte stämmer 

överens med de nya styrdokumenten så är risken stor att reformen inte kommer att leda till de 

förbättrade resultat av elevernas kunskaper som regeringen hoppas på. 

 

För att omfattningen av det insamlade materialet ska bli hanterbart inom kursens ram valde jag 

att utgå från lärarnas åsikter och begränsade min undersökning till en lärare per skola på 

maximalt 16 skolor i Sverige. Jag anser att förändring och utveckling av till exempel elevernas 

kunskaper i matematik till allra största delen måste ledas av läraren i klassrummet. Naturligtvis 

finns det många andra faktorer som har avgörande betydelse, som samspel med eleverna, 

styrning och stöd från skolledning, rådande samhällsvärderingar, ny forskning både nationellt 

och internationellt med mera. Läraren som arbetar med eleverna i klassrummet har sin erfarenhet 

och sin utbildning som grund men påverkas också av dessa externa faktorer och på så sätt ger 

lärarnas åsikter, en bild bland många, av summan av alla dessa delar. Jag har därmed valt att inte 

undersöka andra intressenters åsikter till exempel elever, specialpedagoger, skolledare med flera. 
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Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en definition av de tre kategoriseringsnivåer som används i 

undersökningen; individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Därefter följer en beskrivning av 

några olika sätt att se på vad matematisk kunskap är och vad som påverkar 

matematikundervisningens utformning i svensk skola. Detta resonemang leder vidare till frågan 

om det finns någon skillnad på matematisk kunskap ur ett akademiskt/vetenskapligt perspektiv 

och ur ett skolperspektiv. Lamperts (1990) studie beskriver de skillnader hon anser finns mellan 

den formella eller akademiska matematiken och skolmatematiken. De resultat hon pekar på är 

intressanta och ger ytterligare perspektiv på hur informanternas svar i min undersökning kan 

analyseras och tolkas.  

 

Med utgångspunkt i de tre kategoriseringsnivåerna belyses därefter olika aspekter som kan ha 

betydelse för de beskrivningar som informanterna i denna studie ger. På organisationsnivån 

redogörs för de likheter och skillnader som finns för matematik på gymnasienivå i de nuvarande 

styrdokumenten jämfört med de nya styrdokumenten och därefter följer ett avsnitt om faktorer på 

den kommunala organisationsnivån som påverkar lärarens undervisning. På gruppnivå ligger 

fokus på undervisningens innehåll och utformning samt de grupprocesser som sker i 

klassrummet mellan lärare och elever. Individnivån tar först upp den emotionella och 

psykologiska kopplingen som många elever har till matematik och sedan beskrivs andra 

individuella faktorer som kan orsaka svårigheter för eleven. Avsnittet avslutas med en 

beskrivning av undervisningens utformning utifrån ett lärarperspektiv.  
 

Kategoriseringsmodellen, definition av organisations-, grupp- och 

individnivå. 

Organisationsnivån behandlar bland annat styrdokument, schemaläggning, undervisningstimmar 

i kurser, ekonomiska faktorer som tillgång till material och möjligheter till särskilt stöd för elever 

samt faktorer och beslut på övergripande skol-, kommun- eller riksnivå.  

 

Gruppnivån innefattar faktorer som innefattar en klass eller grupp, till exempel lärarens 

didaktiska överväganden på gruppnivå, lärare och elevers samarbete och interaktion med andra, 

lärarens val av gruppindelning och gruppstorlek, särskilt stöd och anpassningar för en grupp 

elever.  

 

Individnivån handlar om faktorer som är direkt knutna till en enskild elev eller lärares personliga 

förutsättningar till exempel förkunskaper, utbildning, erfarenhet, funktionshinder, individens 

fysiska-, psykiska-, sociala- och intellektuella förmågor och oförmågor, enskilda hjälpmedel och 

andra individinriktade stöd insatser. 

 

Enligt Skolverket (2008a) är det vanligt att skolor i alltför hög utsträckning utgår från att 

problem och svårigheter ligger på individnivå hos den berörde eleven. Skolverket menar att om 

skolan ska nå framgång i sitt arbete med stöd elever som har svårigheter i skolan så måste även 

andra faktorer beaktas. 

  

 De arbetssätt och arbetsformer som en skola väljer och skolans 

 sätt att organisera undervisningen påverkar elevers behov av särskilt stöd.  

 (A.a. s.8)  

 

Skolverket skriver vidare att orsaker till elevers svårigheter i skolan i första hand ska sökas i 

deras möte med undervisningens innehåll och lärandemiljö. Det handlar såväl om skolans 
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kunskap om att anpassa undervisningens innehåll och arbetssätt som om lärarens kompetens att 

möta eleven och om den enskilde elevens förmågor. I dessa formuleringar kan man se att 

Skolverket tydligt pekar på vikten av att kunna kartlägga och beskriva elevers svårigheter i 

skolan på olika nivåer.  

 

 … att skolan i sin utredning tar hänsyn till omständigheter på skol-, grupp- 

 respektive individnivå när man beskriver elevens svårigheter (A.a. s.12) 
 

Genom att presentera teoretiska utgångspunkter samt resultat och analys på organisations-, 

grupp- och individnivå kan jag se om liknande mönster framträder i denna undersökning eller 

om andra slutsatser kan skönjas. Skolverket(2008a) använder ordet skolnivå, vilket i min 

undersökning innefattas i organisationsnivån. 

 

Matematisk kunskap och matematikundervisning 

Att matematik är en självklar del i svensk skola, från förskola till forskarutbildning, är ett 

obestridligt faktum. En intressant fråga är vad som ligger till grund för matematikens orubbliga 

ställning i dessa sammanhang. Niss (2001a) beskriver hur synsättet på matematik och 

matematiska kunskaper har förändrats i ett historiskt perspektiv. Författaren lyfter fram tre motiv 

eller bevekelsegrunder vilka framträder som de basala orsakerna till att den allmänna 

matematikundervisningen har och har haft en så stark ställning inom skolväsendet i Sverige och i 

många andra länder i Norden, i Europa och även i övriga delar av världen. Tolkat på 

organisations-, grupp- och individnivå kan dessa motiv beskrivas som:  

 

-utveckling på organisationsnivån som inbegriper ett politiskt, ideologiskt och kulturellt 

sammanhang.  

-utveckling på gruppnivå, en slags kollektiv kompetens för att främja utveckling inom främst 

yrkeslivet och utbildnings/forskarvärlden inom till exempel ekonomi och teknikvetenskap. 

-utveckling hos individen, både som en ren matematisk kompetens för att kunna hantera olika 

skeden och situationer livet men även som en mer allmän kompetens som handlar om att 

utveckla logiskt tänkande och mentala förmågor. 

 

Niss (2001a) visar med flera exempel hur man i olika länder har sett matematikundervisningen 

som ett sätt att befästa eller understödja rådande politiska och ideologiska värderingar samt 

stärka den kulturella gemenskapen i samhället. Hur stor vikt som lagts vid de olika motiven eller 

bevekelsegrunderna har förstås varierat både geografiskt och under tid. Till exempel har rådande 

samhällsstrukturer; bondesamhälle, industrisamhälle och så vidare påverkat synen på 

matematikundervisningens berättigande och användningsområden, men även andra händelser 

som handlar om maktbalansen i samhället, både nationellt och internationellt, har påverkat. 

Författaren beskriver också att ett motiv till att matematikämnet har så stark ställning kan vara att 

den allmänna uppfattningen är att matematik är viktigt, alla andra anser att matematik är viktigt 

och det har alltid varit så. Detta synsätt blir en cirkelreferens -matematik är viktigt för att alla 

anser att det är viktigt. En sådan uppfattning där påståendet i sig är beviset för att påståendet är 

sant har inte någon vetenskaplig grund men tycks ändå i mångas medvetanden bli en sanning. 

 

I min undersökning har jag ställt frågan om vilka svårigheter och problem som lärarna upplever 

med undervisningen i matematik. För att kunna besvara den frågan måste läraren ha en 

uppfattning om vad undervisning i matematik innebär. För de flesta lärare är det självklart att de 

vet vad undervisning innebär även om det i stora delar är en intuitiv kunskap. Utifrån min egen 

utbildning, erfarenhet och de många diskussioner jag har haft med lärarkollegor och andra om 

undervisning är min uppfattning att det finns många olika definitioner som innefattar såväl 

innehåll, målsättning, metoder och önskvärda resultat. I ämnesplaner och kursplaner har 
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regeringen beskrivit dessa olika delar och i proposition 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i 

den nya gymnasieskolan, sägs att dokumenten ska vara ett tydligt stöd för lärarens undervisning 

och på så sätt verka för likvärdighet i undervisningen på olika skolor i landet. Målsättningen 

beskrivs i styrdokumenten på elevnivå som ämnesspecifika förmågor, samt i betygskriterierna. 

Målsättningen med undervisningen ur ett samhällsperspektiv är inte lika tydlig. I föregående 

stycke har matematikundervisningens beskrivits som viktig, ja rent av nödvändigt för individens, 

kollektivets och samhällets utveckling. Om målet är att öka de matematiska kunskaperna hos 

individerna, i kollektivet och i samhället blir naturligtvis nästa fråga, vad är matematiska 

kunskaper? Vilka matematiska kunskaper är viktiga att förmedla och utveckla? Vad ska de 

användas till? Svaren är långt ifrån självklara. Niss (2001a) visar att även i detta avseende har 

synen på vad matematik och matematiska kunskaper är varierat under tid och varit beroende av 

det politiska läget och samhällsutvecklingen. Olika aktörer, till exempel universitet, forskare, 

ledande industriutvecklar, militär, politiker, har tidvis haft stort inflytande över vad som ansetts 

vara viktiga matematikkunskaper och därigenom kunnat påverka målformuleringar i till exempel 

olika styrdokument. De rådande värderingarna i samhället har också påverkat synen på vem som 

ska få tillgång till matematiken och på vilket sätt. Till exempel har jämställdhets- och 

jämlikhetsaspekter haft inverkan på matematikundervisningens utformning. Granström (2007) 

säger att grundskolan har genomgått påtagliga förändringar under senare år. Det handlar 

framförallt om att elevens individuella arbete i klassrummen har ökat på bekostnad av helklass- 

och gruppaktiviteter. Från en skola som dominerades av katederundervisning och där klassen 

hölls samlad har vi fått en skola som alltmer gynnar det individuella arbetet. Tid för 

gemensamma upplevelser och samtal tycks ha blivit allt mindre i dagens skola. Även innehållet i 

det individuella arbetet har förändrats från individuellt arbete baserat på lärarstyrda 

gemensamma uppgifter för alla elever, till ett ökat inslag av eget arbete. Det innebär att eleverna 

själva planerar sitt arbete i allt högre utsträckning och denna utveckling mot ett mer 

individualistiskt och i viss mening egoistiskt synsätt speglar den tidsanda som finns i samhället 

enligt Granström (2007).  

 

Lampert (1990) har genomfört en studie om matematikundervisningen i en 5:e klass i USA. 

Författaren undersöker och jämför skolmatematiken med hur man ser på matematisk kunskap 

inom den egna disciplinen. Lampert beskriver hur matematisk kunskap och matematiska 

landvinningar har utvecklats historiskt. Drivkraften bakom utvecklingen av den matematiska 

kunskapen och kompetensen har utgått från en hypotes eller kvalificerad gissning som har 

granskats och ifrågasatts av både andra och av den som presenterat hypotesen. Ifrågasättandet 

har ibland lett fram till att den första hypotesen måste revideras eller helt förkastas för att ersättas 

med en ny eller förfinad hypotes. Författaren beskriver detta sätt att föra kunskapen vidare är det 

som är den matematiska kunskapens kärna, den matematiska kompetensen. Att arbeta på det 

sättet kräver mod och anspråkslöshet eftersom presentationen av en ny teori eller ett nytt 

matematiskt bevis omedelbart innebär att bli granskad och ifrågasatt av andra företrädare inom 

disciplinen, vilket kan vara en obekväm situation för den enskilde men absolut nödvändigt för att 

utveckla sin matematiska kompetens. Författaren menar att i den vetenskapliga matematiska 

disciplinen är detta inget nytt eller främmande men i skolans värld ser man på matematisk 

kunskap på ett helt annat sätt. Där är det läraren och läroboken som utgör auktoriteten i 

klassrummet. Det är lärarens genomgångar och förklaringar som tillsammans med lärobokens 

facit ger den rätta matematiken. Läraren talar om för eleven vad som är rätt och vad som är fel. 

Lärarens genomgångar blir ett sätt att demonstrera för eleverna vad som är det rätta sättet att lösa 

en viss matematisk uppgift, eleverna inbjuds inte att delta i processen utan blir oftast passiva 

mottagare i klassrummet. Även i den alltmer individfokuserade skolan, med elever som arbetar 

aktivt men på individnivå, som Granström(2007) beskriver, blir resultatet att utveckling av 

matematisk kunskap och matematiska landvinningar inte längre sker i klassrummen på samma 

sätt som tidigare. Skolans arbetssätt speglar och förbereder eleverna för ett mer individualistiskt 

samhälle och mindre för ett samhälle som grundar sig på kollektiva och gemensamma lösningar. 
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Det avspeglar sig också i den begränsade träning som eleverna får i att arbeta i grupp. De 

arbetssätt som Lampert (1990) beskriver, där presentation av en hypotes och kritisk granskning 

av denna är grunden för utveckling, är mycket sällsynt inom svensk grundskola och 

gymnasieskola. Den form av matematikutveckling som beskrivs i Lamperts (1990) undersökning 

återfinns bara inom högre utbildning i svenskt skolväsende. Här syns en tydlig skiljelinje mellan 

skolmatematik och vetenskaplig matematik eller matematikforskning. 

Denna praxis stämmer inte med styrdokumenten som på alla nivåer i skolsystemet betonar att 

eleverna ska ställa frågor, göra antaganden eller hypoteser, förklara och rimlighetsbedöma sina 

påståenden. Eleverna ska också kunna ifrågasätta och granska sina egna och andras 

föreställningar om matematik. Lamperts (1990) studie har som syfte att undersöka vad som 

händer i klassrummet om matematiklektionerna inte följer den klassiska modellen för hur 

skolmatematik ska genomföras utan istället läggs upp enligt den vetenskapliga metoden. Hon 

fann i sin studie att eleverna förändrade sitt sätt att arbeta med matematik och att de i slutet av 

året hade ett nytt förhållningssätt till matematisk kunskap som i mycket högre grad liknade det 

vetenskapliga sättet att betrakta matematisk kunskapsutveckling. Lampert (1990) visade att det 

går att förändra elevers attityd och förhållningssätt genom att lägga upp undervisningen på ett 

annorlunda sätt. 

 

Niss (2001a) och Bergqvist (2007) säger att under de senaste årtiondena tycks det som om 

samhällsutvecklingen i allmänhet och arbetslivet i synnerhet förändras snabbare än någonsin 

vilket ställer andra krav på individen. Villkoren för lärares och elevers arbete har förändrats 

radikalt. I ett modernt, komplext och mångkulturellt samhälle med ett accelererande 

informationsutbud är det inte längre självklart och för alltid givet vilka kunskaper som ska 

förmedlas. Nu handlar det inte längre om att lära in ”rätt” kunskap vid ett tillfälle för att sedan 

tillämpa kunskapen på det privata planet och i yrkeslivet livet igenom. Faktorer som nu lyfts 

fram är istället förståelse, flexibilitet, anpassning till nya situationer, problemlösningsförmåga, 

abstraktion och generalisering. I det sammanhanget blir den väl beprövade modellen med 

lärarstyrda lektioner i samlad klass svår att upprätthålla.  

 

 Någon form av individualiserad undervisning blir, liksom när enhetsskolan en 

 gång infördes, ett sätt att lösa pedagogiska och praktiska problem i klassrum med 

 stor variation vad gäller elevers erfarenheter och förutsättningar. Följaktligen 

 arbetar elever i hög grad enskilt, var och en med sin agenda. De förväntas ta ett 

 större ansvar för sitt skolarbete och ges samtidigt inflytande över vilken uppgift de 

 väljer att arbeta med. Lärarens uppdrag blir att fungera som handledare, 

 tillhandahålla arbetsmaterial och ha kontroll över enskilda elevers utveckling, 

 snarare än att förmedla kunskap till en samlad åhörarskara. (Bergqvist 2007 s.95) 
 

Matematiken har också breddats på flera områden, till exempel har ”en skola för alla” blivit ett 

förankrat begrepp inom svensk skola. Det har gjort att nya begrepp som differentierad 

undervisning, delaktighet och individualisering blivit en del av lärarens vardag.   
 

Organisationsnivå. 

Styrdokument 

Skolmatematikens innehåll och delvis dess utformning, definieras på grundskolenivå av 

kursplanen och betygskriterier och på gymnasienivå av ämnesplaner, kursplaner och 

betygskriterier. Samuelsson (2007) menar att även i styrdokumenten kan man se att det finns 

olika uppfattningar om vad skolmatematik är.  
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 Skillnaderna i hur man uttrycker sig kan bero på vad som uppfattas som viktig 

 kunskap i matematik vid en viss tidpunkt – kort sagt vilken ideologi som är 

 förhärskande. (A.a s.248) 

 

Vidare säger författaren  

 

 Olika uppfattning av vad ämnet ska innehålla kommer därför alltid att finnas i 

 såväl samhälle som skola. Att vara medveten om skolmatematikens olika 

 ansikten är därför en viktig utgångspunkt för matematikundervisningen(A.a. s.250) 

 

Hur styrdokumenten påverkar undervisningen beror på flera faktorer. I forskningsrapporten 

Matematikutbildningens mål och undervisningens ändamålsenlighet (Bergqvist m fl 2010), 

belyses fyra aspekter: 

-Lärares tolkning av styrdokumenten, är målen tillräckligt tydligt formulerade och har lärarna 

tillräcklig kompetens att tolka målen? 

-Lärares värdering av styrdokumenten, anses målen angelägna och genomförbara? 

-Lärares intentioner att förverkliga målen i styrdokumenten. 

-Lärares bearbetning av sin tolkning av styrdokumenten. 

 

Bergqvist m fl (2010) redovisar i sin undersökning att det finns en stor grupp lärare som 

upplever att kursplanen i matematik är svår att förstå. Lärarna i undersökningen anger att de är 

osäkra på hur det som står i kursplanen ska användas och att vissa formuleringar är svåra att 

förstå och tolka. Vidare sägs att det är väl belagt att lärares förställningar om matematik, 

undervisning och lärande påverkar hur nya reformer implementeras. Undersökningen visar också 

att det är stor spridning i lärarnas uppfattning. Ett av syftena i de nya styrdokumenten är en ökad 

tydlighet och likvärdighet, både för elever och för lärarna. 

 

I ett pressmeddelande skriver Skolverket (2009a), att det skett en kraftig försämring av 

gymnasieelevers kunskaper i matematik och fysik. Mätningen är gjord i den internationella 

TIMSS-advanced studien 2008 och jämfört med föregående mätning som gjordes 1995 har 

svenska gymnasieelevers kunskaper markant försämrats. I matematik presterar de svenska 

eleverna långt under det internationella genomsnittet. Skolverket menar att svenska elever har 

mindre undervisningstid i fysik och matematik jämfört med övriga länder i studien. I matematik 

ägnas lektionstiden främst åt individuellt arbete och de svenska eleverna lägger allt mindre tid åt 

matematik utanför lektionstid, till exempel läxläsning. Några tänkbara orsaker till de försämrade 

resultaten som nämns i pressmeddelandet är: 

 

 Eleverna har sämre kunskaper med sig från grundskolan. Därmed måste undervisningstid 

i gymnasieskolan läggas på repetition av grundskolekunskaper.  

 

 Svenska elever ägnar mycket tid åt individuellt arbete på lektionerna.  

 

 Studier tyder på att undervisningen är mer procedurinriktad och att det ägnas mindre tid 

åt begreppslig förståelse.  

 

I TIMSS (IAE 2007) och TIMSS Advanced (IEA 2008) visas att de länder som lyckas bäst i 

mätningarna har en undervisning som i större utsträckning baseras på problemlösning jämfört 

med svensk undervisning. Enligt Skolverket (2008b och 2009a) visar internationell forskning att 

förutsättningarna för eleverna att utveckla matematiskt kunnande ökar om målen med 

undervisningen är uttryckta som ämnesspecifika förmågor. Detta är två områden som betonas 

och skrivs om i de nya styrdokumenten för matematik både på grundskole- och gymnasienivå. 
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Till skillnad från tidigare kursplaner anges i ämnesplanen i Gy11 inriktningen på 

undervisningens utformning, till exempel:  

Undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt, där undersökande 

aktiviteter utgör en del. När så är lämpligt ska undervisningen ske i relevant praxisnära miljö.  

Att formuleringar av det här slaget finns med i ämnesplanen utgör en tydlig skillnad mot tidigare 

kursplan. Avsikten är att formuleringarna ska leda till att en ensidig matematikundervisning 

motverkas. 
 

I de nya kursplanerna
1
 på grundskolenivå och nya ämnesplanen

2
 på gymnasienivå för ämnet 

matematik, framträder nuvarande regerings syn på hur matematik ska definieras, vad 

skolmatematiken ska innehålla och vilka kunskaper och färdigheter som ska utvecklas hos 

eleverna. Skolverket (2011b) beskriver i den inledande texten i kursplanen för matematik i 

grundskolan att matematiken ska vara nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska 

utvecklingen och att ett av målen är att eleverna ska utvecklas till goda samhällsmedborgare som 

kan ta kloka beslut. I kunskapskraven kan man se en tydlig markering redan från åk 3 att eleven 

ska kunna uppskatta rimligheten i de resultat de får samt att eleven ska kunna föra och följa 

matematiska resonemang. Det finns liknande skrivningar i den nuvarande kursplanen 

(Skolverket 2000) men i de nya styrdokumenten skrivs det fram mer kraftfullt och med en tydlig 

progression upp till årskurs 9 betygssteg A (högsta möjliga betyg i kursen). För att få betyg A i 

matematik åk 9 ska eleven kunna föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om 

tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet, samt kunna ge förslag på alternativa 

tillvägagångssätt. Vidare kan man läsa att eleven ska kunna föra välutvecklade resonemang om 

hur begrepp är relaterade till varandra samt kunna föra och följa matematiska resonemang genom 

att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och 

fördjupar eller breddar dem. Detta överensstämmer med de resultat Lampert (1990) visar. 
 

I Prop. 2008/09:199 (SOU 2008:27) görs en tydlig markering att regeringen avser att både 

omfattning och innehåll i matematikkurserna på olika nationella program i gymnasieskolan ska 

variera för att anpassas till examensmålen för respektive utbildning. I propositionen anges att 

anledningen är att det ökar elevernas motivation och förståelse av ämnets betydelse. I kursplanen 

för matematik i Gy11 finns även flera andra nya skrivningar som är tydligt influerade av 

resultaten från internationella studier och mätningar. Till exempel betoningen på användning av 

hjälpmedel som används inom karaktärsämnena, för yrkesprogrammet handlar det till exempel 

om yrkesspecifika hjälpmedel som mätinstrument, manualer och handböcker. Nytt är även 

skrivningar att matematiken ska innehålla omfångsrika problemsituationer som är relevanta för 

programmet samt att matematisk argumentation ska finnas med i vardagliga och yrkesmässiga 

sammanhang.  

 

Skolverket (2009b) föreslår utifrån regeringens direktiv att matematikämnet på gymnasienivå 

ska delas in i tre spår så att kurs 1 och 2 finns i tre parallella spår; 1a, 1b, 1c samt 2a, 2b och 2c. 

Kurs 3 finns i två parallella spår 3b och 3c. Spår a ska finnas för yrkesprogrammen, spår b för 

ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och 

samhällsvetenskapsprogrammet samt spår c för naturvetenskapsprogrammet och 

teknikprogrammet. Därutöver kommer det att finnas kurs 4 och kurs 5 samt matematik – 

specialisering, för fördjupning i matematik. Alla tre spåren tillhör samma ämnesplan och har en 

gemensam beskrivning vad undervisningen syftar till och vilken inriktning undervisningen ska 

ha. Målen är skrivna som förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla och de är 

också gemensamma för alla tre spåren. I kurserna 1a och 2a uppmärksammas kopplingen till 

                                                           
1
 Utdrag från kursplanen finns i Bilaga 3 

2
 Utdrag från ämnesplanen finns i Bilaga 4 
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karaktärsämnena och det centrala innehållet fördjupar grundskolans matematik i ett mer 

komplext sammanhang, dvs. karaktärsämnenas och yrkeslivets. Kurserna 1b, 2b och 3b betonar 

statistik, estetiska aspekter av matematiken samt matematik som är relevant för 

samhällsvetenskapliga och ekonomiska frågeställningar. I kurserna 1c, 2c, 3c, 4 och 5 fördjupas 

funktionsbegreppet, aritmetiken och algebran och bevisföring inom olika områden kopplas till 

varandra genom att samband och skillnader mellan olika begrepp eller områden inom 

matematiken har skrivits fram. I kursplanerna regleras vilka matematiska moment som ska ingå i 

kursen och Skolverket (2009b) gör bedömningen att momenten som tas upp i kurs 1a ligger på 

en lägre abstraktionsgrad jämfört med kurs 1b och 1c. 

 

I de nya styrdokumenten kan man utläsa två huvudsakliga skäl för att använda modellen med tre 

parallella spår. Skolverket (2009b) skriver att indelningen är gjord dels utifrån att det ska var en 

tydlig skillnad mellan högskoleförberedande program och yrkesprogram och dels är indelningen 

gjord utifrån omfattningen av obligatorisk matematik på respektive program. De pekar också på 

att det stämmer väl överens med den tydliga uppdelningen mellan högskoleförberedande 

program och yrkesprogram i reformen Gy11 som helhet. Tanken är att denna uppdelning ska 

leda till att matematiken ska bli mer anpassad och infärgad av det program där kursen/kurserna 

ingår så att eleverna tydligare ska se matematiken som ett redskap i arbeten och uppgifter knutna 

till programmets karaktärsämnen.  

 

En ny betygsskala införs både på grundskolan och på gymnasieskolan. (Skolverket 2011e, 

Skolverket 2011f). Det innebär att fler betygssteg införs, skalan blir sexgradig med fem 

godkända betygssteg, A-E och ett icke godkänt betygssteg, F. För betygen A, C och E finns 

nationella kunskapskrav. Kunskapskraven innehåller en fullständig beskrivning av vad som 

krävs för respektive nivå. En elev måste uppfylla alla kunskapskrav i sin helhet för betygssteget 

för att få det betyget. En annan nyhet är att terminsbetyg införs från och med höstterminen i 

årskurs 6 på grundskolan. 

 

Utbildningsdepartementet (2011) har beslutat om en förordning som reglerar behörighet att 

undervisa och krav för legitimation för lärare och förskollärare. Denna förordning syftar till att 

endast lärare med en adekvat utbildning och erfarenhet ska få bedriva undervisning samt att 

endast legitimerade lärare ska sätta betyg på elever i grundskola och gymnasium. Eftersom betyg 

nu ska sättas redan i grundskolans årskurs 6 enligt de nya styrdokumenten kan leda det till en 

ökning av lärare som har en utbildning med fokus på matematik i grundskolans årskurs 4-6. 

Läsåret 2009/2010 hade endast cirka 25% av lärarna i grundskolan en sådan examen enligt 

Skolverkets statistik. Av dessa kan man anta att de flesta arbetar i årskurserna 7-9 vilket skulle 

innebära att andelen lärare med matematik som huvudämne är betydligt lägre i årskurserna 1-6. 

 

Skolans planering och resurser 

Beslut om styrdokumentens utformning ligger på statlig nivå. Men även på kommunal nivå fattas 

många beslut som direkt eller indirekt påverkar undervisningen och elevernas resultat. En 

övergripande faktor är ekonomi. De ekonomiska resurserna har stor påverkan på många beslut 

som till exempel inköp av läromedel, gruppstorlekar och möjlighet till extra stöd för elever. 

Andra viktiga faktorer på kommunal- eller skolnivå som påverkar lärarnas och elevernas arbete 

är schemaläggning, antal lektioner i kursen, lokalernas utformning och möjlighet till fortbildning 

för lärarna. I Berqvist mfl (2010) studie säger 64 % av lärarna att läroboken i matematik 

påverkar vilka mål som läraren sätter upp för elevernas lärande. Valet av läromedel beror till 

största del på bokens innehåll, tillbehör och upplägg men ekonomi är också en viktig faktor i 

sammanhanget. Även skolans fördelning av elever i klasser och grupper liksom elevernas 
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arbetsschema är faktorer som påverkar förutsättningarna och som därför kan behöva ses över. 

Skolverket (2008a). 

Gruppnivå. 

Undervisningens utformning, samspelet mellan läraren och elevgruppen. 

Granström (2007) skriver att de tre vanligaste arbetsformerna som beskrivs i läroplaner är 

helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbete. Helklassundervisningen har sin tradition 

långt tillbaks och bygger på att i en tid då läromedel var kostsamma och en bristvara, var läraren 

det enda möjligheten att överföra kunskap till eleverna. Läraren hade de rätta svaren, kände till 

de rätta metoderna och värderingarna. Helklassundervisningen hade också som syfte att med en 

hierarkisk struktur upprätthålla ordningen i klassrummet och minska möjligheten till interaktion 

mellan eleverna. 
 

Vidare menar Granström (2007) att individuellt arbete är en arbetsform som kommit att få ett allt 

större inslag i elevernas vardag. Under grundskolan första decennier innebar individuellt arbete 

att eleverna, var för sig, samtidigt arbetade med likalydande uppgifter. Dessa bestod ofta av 

övningar där eleverna fick besvara förproducerade frågor eller uppgifter. Färdiga läromedel fick 

genom detta arbetssätt en stark styrande effekt, och läraren blev mer en administratör av 

läromedelsproducenternas material och uppgifter. Eleverna arbetade med samma uppgifter och 

läraren samlade regelbundet ihop arbetsböckerna och rättade. Under senare år har denna variant 

av individuellt arbete ersatts av eget arbete vilket innebär att läraren anvisar ett antal uppgifter 

som eleverna skall genomföra. Eleverna strukturerar sedan själva arbetet och planerar när de 

skall genomföra uppgifterna inom de tidsramar som läraren anvisat. Båda arbetssätten bygger på 

att det är läraren som har bestämt uppgifterna men det finns en skillnad som handlar om elevens 

möjlighet att själv styra och fördela tiden till de uppgifter som ska utföras.  

Löwing (2006); Wermeling (2008) och Ström (2008) menar att ett problem med den svenska 

skolan idag är det egna arbetet, eleverna sitter oftast själva och räknar i sin bok, utan någon 

kommunikation med läraren. Många av dagens lärare har blivit passiva i klassrummet. Istället för 

att undervisa har de låtit barnen arbeta på egen hand i en lärobok. Lärarna har i stort sett blivit 

beroende av läromedel i sin undervisning, vilket lett till en brist av variation i undervisningen. 

Det förekommer därför inte någon anpassning till elevernas förkunskaper och förmåga, vilket 

enligt Löwing (2006) har lett till inlärningsproblem. Även Bergqvist m fl (2010) finner att enskilt 

arbete med matematikuppgifter är den vanligaste arbetsformen i klassrummet. När eleven arbetar 

med uppgifter matematikboken är det framförallt procedurer som tränas utifrån en given regel 

eller en presenterad algoritm. Studien visar också att undervisningen är otillräcklig i fråga om att 

utveckla andra matematiska kompetenser hos eleverna som till exempel problemlösning, 

resonemang och argumentation samt kommunikation.  

 

Ett av de många didaktiska överväganden som läraren måste göra handlar om arbetsmetoder i 

klassrummet. Det innefattar vad läraren gör i klassrummet, vad eleverna gör i klassrummet och 

vilka verktyg som används. Samuelsson (2007, s.252) menar att  

  

 ... det är lärarens uppfattning av vad matematik är som styr vad som ska uppnås 

 och hur det ska gå till.   

 

Att ge elever läxor innebär att vi i större utsträckning lägger ansvaret för inlärningen på eleverna 

och deras föräldrar. Samtidigt är det också så att elever med de svagaste studieresultaten också är 

de som hemma har svårast att få lugn och ro. De ingår även i den grupp som får minst hjälp av 

sina föräldrar enligt Westlund (2007).  
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När läraren har bestämt vad som ska undervisas och på vilket sätt det ska göras så blir nästa steg 

att mäta elevernas framsteg. Att mäta kunskaper i matematik är lika komplext som att definiera 

vad matematik är. Det beror till stor del på att för att kunna mäta kunskap med hög reliabilitet 

och validitet måste man först veta vad som ska mätas. Vad är matematisk kunskap? Det finns tre 

huvudmodeller för att mäta matematisk kunskap i skolan.  

1. Läraren/lärarna på skolan utformar själv test och andra kontrollmetoder. 

2. Läraren använder prefabricerade test och kontrollmetoder, vanligtvis utformade av det 

läromedelsförlag som ger ut det läromedel som läraren använder. 

3. Nationella prov som utformats lika för alla skolor i Sverige. 

 

Burkhart (Schoenfeld 2007 s.78) menar att utformningen av och metod för att testa elevers 

kunskap kan påverka elevernas lärande och inställning till matematik. Läraren kan använda sig 

av en eller flera av dessa modeller för att bedöma elevernas kunskaper. Lärarens kompetens, 

erfarenhet och föreställningar kommer att vara av betydelse för vilken/vilka modeller hon/han 

använder och vilken vikt som läggs vid de olika modellerna. Men även den sociala kontexten har 

betydelse. Läraren kan påverkas av elevgruppen eller den rådande meningen på skolan vid just 

det tillfället. Wilson och Cooney (Wedege & Skott 2006 s.32), säger att forskning om lärares 

matematiska föreställningar (belief research) traditionellt har varit baserad på ett antagande att 

lärares föreställningar om matematik i hög grad styr undervisningens innehåll och utformning i 

klassrummet och i och med det även vad eleverna lär sig. Wedege & Skott (2006) pekar dock på 

att under senare år har detta antagande blivit ifrågasatt och en del av de grundläggande 

förutsättningarna i ”belief research” har kritiserats.  

 

Enligt Pehkonen & Hannula (2004) finns en osäkerhet och till viss del oenighet i definitionen av 

matematisk förställning (belief), även bland internationella specialister på området. Begreppet 

(matematisk) föreställning har nära koppling till känsla, attityd, synsätt och värdering. 

Föreställning beskrivs ibland som en ofta omedveten kunskap som vi fattar beslut och agerar 

utifrån. Föreställningen bygger på vår samlade kunskap och erfarenhet och kan förändras utifrån 

nya kunskaper och erfarenheter som vi möter och som på något sätt utmanar vår tidigare 

föreställning. Författarna (A.a) säger att föreställningar ligger i ”twilight zone” (s.24) mellan 

förnuft och känsla och innefattar komponenter från båda sidorna. Begreppet (matematisk) 

föreställning har i vidare forskning förfinats och beskrivits i underkategorier och deltas upp i 

föreställning om olika matematiska områden som geometri eller problemlösning.  

Även McLeod (Wedege & Skott 2006 s.36) nämner föreställning, attityd och känsla som 

närliggande begrepp som till viss del överlappar varandra. Författaren beskriver en modell där 

han använder sig av en stabilitetsskala och en intensitetsskala med avseende på känslomässig 

reaktion. Föreställningar beskrivs som stabila och lågintensiva medan känslor är mycket instabila 

och kan ändras snabbt samt är högintensiva. Attityder ligger någonstans mitt mellan. 

 
Skott (Wedege & Skott 2006 s.35) ifrågasätter benägenheten att använda lärares matematiska 

föreställningar som förklaringsmodell till lärarens praktik i klassrummet. Författaren menar att 

sambandet mellan matematisk föreställning och praktisk handling i klassrummet verkar vara mer 

av ett antagande i forskningen och inte ett resultat av den. Skott (Wedege & Skott 2006) hävdar 

också att ett socialt perspektiv måste finnas med i forskningen. Lärarens agerande och 

beslutsfattande i klassrummet beror inte bara på lärarens föreställningar om matematik utan 

beror även på och påverkas av interaktionen med den elevgrupp som undervisas i en viss 

situation. Det innebär att olika elevgrupper eller samma elevgrupp men i olika situationer kan få 

läraren att agera på olika sätt.  
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Individnivå. 

Elevens möte med skolmatematiken. 

De flesta människor har en känslomässig relation till skolämnet matematik. Skolmatematiken 

tycks vara starkt förknippad med intelligens och förmåga till logiskt tänkande på så sätt att den 

som har haft svårt med skolmatematiken anser sig vara dum eller ointelligent och det finns ofta 

en känsla av skam eller sorg. De som däremot har haft lätt med skolmatematiken beskrivs ofta 

med termer som smart eller intelligent och deras förhållande till skolmatematiken kännetecknas 

av glädje och god självkänsla. Samuelsson (2007, s.258) skriver  

 

 Elever som upplever matematiken som något intressant och glädjefyllt uppfattas 

 förmodligen inte som särskilt problematiska av lärarna. Även om de har krav på 

 läraren att bli stimulerade. Mer arbete är det antagligen med dem som har 

 negativa känslor för matematiken och i värsta fall ängslan i relation till ämnet. 

 

Adler (2007) menar att känslomässiga blockeringar är en orsak och den mest betydelsefulla faktorn 

till att elever får matematiksvårigheter. Om en elev har misslyckats flera gånger i matematik kan 

det bli en negativ förväntan hos eleven som innebär att eleven inte tror att hon eller han kan lära 

sig matematik och eleven bestämmer sig för att hon eller han inte är bra på matematik. Detta kan 

leda till en känslomässig blockering som kan bli ett stort hinder för den enskilde eleven. I 

nuvarande kursplan i matematik för grundskolan (Skolverket 2000) finns skrivningar i 

strävansmålen för ämnet som kopplar ihop matematik med det egna tänkande vilket kan tolkas 

som en koppling mellan matematik och elevens intellekt. Elever som sitter fast i en känslomässig 

blockering kan då se sig själv som lågbegåvad utan att det finns någon medicinsk grund för det. 

Det kan också leda till minskad lust till lärande och brist på motivation. Motivation är en viktig 

faktor i lärandet och det är lättare att minnas det man lärt sig i ett känslomässigt positivt 

sammanhang. Elevens känslomässiga relation till skolmatematiken kan vara grundlagd tidigt i 

skolgången och därefter befästs under många år innan eleven kommer till gymnasieskolan.  

 

Elever i behov av särskilt stöd 

I Bergqvist m fl (2010), redovisas att 25% av gymnasielärarna nämner att de anser det viktigt att 

arbeta med lust till lärande, motivation, självtillit och trygghet, så kallade affektiva mål. Lärarna 

menar att det är en grundförutsättning för ett effektivt matematiklärande. Andra faktorer som 

indirekt kommer att påverka elevens möjlighet till kunskapsutveckling kan vara en otrygg social 

situation, till exempel mobbning eller droganvändning. Det kan också vara en mer odefinierad 

skoltrötthet eller ovilja att delta i undervisning som visar sig i hög frånvaro vilket leder till 

svårigheter för eleven att klara målen i kursen. En enskild elev kan också ha ett eller flera 

funktionshinder som gör inlärningen svårare. Det kan till exempel vara låg begåvning, dyslexi, 

dyskalkyli, ADHD eller andra neuropsykiatriska och mediciniska funktionshinder.  

 

I skollagen (Skolverket 2010), 3 kap 9§ finns bestämmelser om att åtgärdsprogram ska utarbetas 

för en elev som är i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektor och ska visa 

vilka behov eleven har och hur de ska tillgodoses så att eleven ges möjlighet att uppnå 

kunskapskraven. I lagtexten finns också bestämmelser om att rektors beslut om åtgärdsprogram 

kan överklagas. Skollagen 2 kap 25§ reglerar bestämmelser om Elevhälsa. Både på 

grundskolenivå och gymnasienivå ska det finnas en Elevhälsa som omfattar medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser som ska stödja elevernas utveckling 

mot utbildningens mål. Bestämmelsen gäller både för kommunala skolor likväl som för friskolor. 

I 26 kap regleras Skolinspektionens tillsynsansvar och sanktionsmöjligheter för skolor som inte 

uppfyller kraven i skollagen. 
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Undervisningens utformning utifrån lärarindividnivå 

Läraren som ska förstå och hantera de olika svårigheter med matematikundervisningen som 

uppstår på organisationsnivån, gruppnivån och elevindividnivån har olika bakgrund, erfarenhet 

och föreställningar vilket till stor del kommer att avgöra vad som upplevs som svårigheter med 

undervisningen och vilka metoder läraren kommer att använda för att komma till rätta med det. 

Det finns alltså en möjlighet att läraren upplever att svårigheter i undervisningen har sin grund i 

lärarens egna bristande kunskaper och förutsättningar, det vill säga på lärarindividnivå. Men som 

Wedege & Skott (2006) påpekar så måste man även ta hänsyn till den sociala kontexten vid varje 

undervisningstillfälle så det kan vara svårt att hävda att lärarens agerande enbart ska analyseras 

utifrån individnivå, processer på gruppnivå och organisationsnivå måste också finnas med som 

faktorer. Läraren befinner sig i ett sammanhang och påverkas där bland annat av faktorer som 

ekonomi, arbetsmiljö och pedagogiskt ledarskap. Läraren interagerar med andra; personal, elever 

och föräldrar i olika situationer och utifrån sin förförståelse bildar läraren den helhet som ligger 

till grund för undervisningens utformning i den aktuella situationen.  

 

Enligt Hartman (1995 s.203-208) finns tre perspektiv som beskriver hur lärares kunskap har 

utvecklats. Det första perspektivet är beprövad erfarenhet vilket innebär att läraren efter många 

års undervisning vet vilka arbetssätt och metoder som passar en själv och olika elever i de flesta 

situationer. Kunskapen är svår att generalisera eftersom den är starkt personbunden till en 

specifik lärare och även situationsbunden till en viss elev, en viss klass, ett visst arbetsmoment 

och så vidare. Den är ofta av intuitiv karaktär och är svår för en annan lärare att ta till sig men 

trots det är praktik och praktiska övningsinslag mycket uppskattade delar i lärarutbildningen. Det 

andra perspektivet som författaren beskriver är värdegrund vilket innefattar kunskapssyn, 

människosyn och samhällssyn. Värdegrundsperspektivet har oftast religiös eller politisk 

förankring. Denna kunskap kan förmedlas eller motiveras i ideologiska diskussioner där 

vanligtvis utbildningens mål och medel står i fokus. Den värdegrundsbaserade kunskapen kan 

också ses som en reflekterande del av lärarkunskapen. 

 

Det tredje perspektivet är det vetenskapliga. Kunskap som utvecklats inom 

vetenskapsperspektivet bygger på vetenskap och är därmed generell till sin natur. Denna kunskap 

är inte direkt kopplad till den enskilda lärarens praktik och värdegrund men när det gäller 

tolkningen av den vetenskapligt utvecklade kunskapen så spelar dessa faktorer roll.  

 

Metod 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av undersökningsgruppen. Undersökningen bygger på 

intervjuer med 7 olika lärare och tillvägagångssättet beskrivs i detalj i avsnitten 

undersökningsmetod, datainsamling och bearbetning av data. Begreppen fenomenologisk 

beskrivning samt hermeneutisk tolkning och analys förklaras och därefter beskrivs hur dessa 

begrepp har kopplats till min undersökning. Sedan följer en kort redogörelse för de etiska 

överväganden som jag gjort i samband med denna undersökning. Kapitlet avslutas med en 

genomgång av bortfall, reliabilitet och validitet. Utfallet av varje intervju redovisas i detalj i 

kapitlet Resultat. 

 

Undersökningsgrupp, population 

Min undersökning riktade sig till matematiklärare som arbetar i kommunal gymnasieskola eller 

gymnasial friskola under våren 2011. Det finns idag enligt Skolverket (2011d) 505 kommunala, 

489 fristående och 21 landstingskommunala gymnasieskolor.  Läsåret 2009/2010 undervisade 

drygt 5000 gymnasielärare i matematik/NO ämnen
 
enligt Skolverket (2011c). 
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Urval 

För att komma i kontakt med möjliga informanter använde jag en lista över alla Sveriges 

gymnasieskolor som publicerats på Skolverkets hemsida 2011-02-15. Listan bestod av 1121 

gymnasieskolor. Jag gjorde sedan ett systematiskt urval från listan där jag plockade ut var 70:e 

skola med start från ett bestämt startnummer på listan. Startnumret lottades fram slumpmässigt. 

Efter urvalet hade jag en lista med 16 skolor. Jag ringde upp varje skola i mitt urval för att få e-

postadresser till matematiklärarna på skolan. Eftersom jag bara ville intervjua 1 matematiklärare 

på varje utvald skola, så lottade jag bland lärarna på de skolor där det fanns mer än en 

matematiklärare. Därefter skickade jag ett e-postbrev, bilaga 1, direkt till den lärare jag ville 

komma i kontakt med för en intervju.  

Jag valde att ta den första kontakten med varje skola via telefonsamtal för att öka chansen att få 

kontakt med matematiklärarna. Om jag skulle skicka ett brev utan att ha namn på den lärare jag 

vill nå så finns en risk att berörd lärare inte nås av brevet. Jag tror också att ett e-postbrev direkt 

ställt till berörd lärare ökar chansen att läraren ska känna sig personligt utvald och därmed vara 

mer positiv till att delta i intervjun. Om läraren tackade ja till att delta i undersökningen 

bestämdes en tidpunkt för genomförandet av intervjun och i samband med det skickade jag en 

intervjuguide med information som mer noggrant förklarade syfte och utförande av intervjun, 

bilaga 2. Om läraren valde att tacka nej till att delta i en intervju så bad jag den läraren 

vidarebefordra mitt e-postbrev och medföljande bilagor till en annan matematiklärare på skolan 

som skulle kunna tänka sig att delta istället. Jag valde den modellen främst för att minska 

bortfallet och för att spara tid. Bristerna med detta förfaringssätt diskuteras mer utförligt under 

rubriken Reliabilitet och validitet. Cirka två veckor efter första e-postkontakten skickade jag ett 

påminnelsebrev till de som inte svarat på något sätt.  

 

Undersökningsmetod 

Min utgångspunkt var att belysa enskilda lärares uppfattningar utifrån en fenomenologisk 

beskrivning med en hermeneutisk tolkning och analys men också att kunna göra en 

fenomenologisk beskrivning av likheter och skillnader mellan informanternas svar. Enligt Starrin 

& Svensson (1994) bygger hermeneutiken på följande fem förutsättningar:  

-förståelse sker i ett sammanhang eller en kontext,  

-tolkningen eller förståelsen är delar som beroende av helheten och tvärtom och samspelet 

mellan delar och helhet bildar den hermeneutiska spiralen,  

-varje förståelse bygger på en bestämd förförståelse som kommer att utgöra referensram för dem 

tolkning som görs,  

-varje tolkning bygger på förväntningar,  

-det finns en nivå i tolkningsprocessen där man inte helt kan skilja på kunskapssubjekt och 

kunskapsobjekt. 

 

Kunskapsobjektet är det som studeras och kunskapssubjektet är den som studerar objektet. I 

diskussioner om kunskapssyn kan frågan ställas vad det är man får kunskap om i en 

undersökning. Är det kunskap om objektet eller är det endast kunskap om den egna (subjektets) 

föreställningen om objektet? Hermeneutiken menar att det inte går att särskilja detta till 100 

procent, det gäller särskilt i studiet av människan. Vidare skriver Starrin & Svensson (1994) att 

hermeneutikern söker kunskap om innebörder och intentioner hos unika människor. Kunskapen 

om en enskild unik människa kan ge större förutsättningar att förstå och förhålla sig till andra 

människor. Hermeneutikern menar dock att även om samma svar eller samma resultat erhålls hos 
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två olika personer måste de tolkas utifrån den unika personens situation och förutsättningar. 

Tolkningen måste prövas så att resultatet ger kunskap och inte godtyckliga slutsatser och 

fördomar. Starrin & Svensson (1994) menar att fenomenologin bygger på medvetenhet om den 

egna förförståelsen och de fördomar man har så att man i så stor utsträckning som möjligt ska 

bortse från dessa för att kunna förhålla sig förutsättningslöst i forskningen. 

 

I denna studie innebär det att jag startade med en övergripande problemformulering som hade 

den nya gymnasiereformen som grund och med ämnesplan och kursplaner för matematik i fokus. 

Utifrån de nya kunskaper jag fick och den dialog jag hade med handledaren förändrade jag syfte 

och frågeställningar till viss del. Jag valde en kvalitativ undersökningsmetod med intervjuer av 7 

gymnasielärare. Intervjuerna spelades in på band. Under tiden intervjuerna genomfördes fick jag 

ny kunskap vilket ledde till att jag gjorde ytterligare kartläggning av tidigare forskning och annat 

bakgrundsmaterial för att få en bättre förståelse inför tolkning av intervjuerna. Jag hade en egen 

förförståelse inom området som grundar sig på min tidigare utbildning och erfarenhet. Min 

utbildning utgörs av gymnasiestudier inom vård och omsorg, lärarexamen för  

åk 4-9 inom Matematik NO, vidareutbildningar inom matematik och fysik för gymnasielärare, 

magisterexamen i specialpedagogik samt en mängd mindre utbildningar främst inom matematik, 

naturvetenskap, IT och pedagogik. Min erfarenhet är lång men kan sammanfattas med att jag är 

45 år, har två vuxna barn, har arbetat inom vård och omsorg i cirka 6 år och inom skola och 

utbildning i cirka 16 år, varav 7 år på gymnasiet som lärare i matematik, fysik samt som 

specialpedagog. Jag har periodvis arbetat mycket med skolutveckling och kvalitetsarbete och 

vikarierat som rektor under några läsår. Mitt ämnesval och det sätt jag bestämde mig för att ta 

mig an undersökningen grundade sig på den förförståelse som jag hade.  Den nya 

gymnasiereformen var aktuell på den skola där jag arbetar och det gjorde att jag till en början 

fokuserade på den.  I ett tidigt skede av läsning och bearbetning av bakgrundsmaterial, efter 

diskussion och synpunkter med handledaren, bestämde jag mig för att inte utgå från 

styrdokumenten utan istället skulle jag använda dem som analysverktyg. Mitt huvudsyfte var att 

undersöka gymnasielärarnas uppfattning och jag ville inte styra deras tankar och åsikter till 

gymnasiereformen. Min mening var att fånga upp lärarnas åsikter utifrån den verklighet de 

befann sig i just då utan att jag påverkade dem genom att ta med frågor som pekar på ett visst 

område. Jag har medvetet försökt att ställa öppna frågor som inte styr lärarens tankar åt något 

särskilt håll. Lärarna kunde tänkas att själva ta upp gymnasiereformen under intervjun eftersom 

det borde vara ett aktuellt ämne på alla gymnasieskolor men det kunde också tänkas att de inte 

särskilt nämnde den. Mitt syfte blev att fokusera på lärarnas berättelser och åsikter utifrån den 

vardag de upplever på sin arbetsplats och de erfarenheter de har som matematiklärare på 

gymnasieskolan. Genom att använda styrdokumenten som analysverktyg istället så kunde jag 

göra en tolkning av dem för att se om de svarar mot informanternas uppfattningar. Under 

arbetets gång insåg jag att undervisningen på gymnasieskolan och förutsättningarna för 

gymnasieläraren även är beroende av den undervisning i matematik som genomförs på 

grundskolan. Det visade sig vara en av de viktigaste faktorerna för de gymnasielärare som jag 

intervjuade så därför valde jag att även granska de förändringar som sker i grundskolans 

styrdokument, med särskilt fokus på ämnet matematik. 

 

Varje intervju analyserades och tolkades utifrån sitt speciella sammanhang och blev en 

ögonblicksbild av den verksamhet som läraren befann sig i just då och där lärarens unika 

förutsättningar bildade referensram för tolkning av resultatet. Under intervjuerna hade jag som 

mål att lyssna till informanten och fånga upp det som hon ansåg viktigt i anslutning till mina 

frågor. Jag försökte också att inte låta min tolkning ta överhand och bli överordnad informantens 

avsikt. Detta hade jag som fokus under intervjuerna men i ännu högre grad när jag lyssnade på 

inspelningarna och när jag gjorde de skriftliga sammanfattningarna av intervjuerna. När jag 

upptäckte att jag omedvetet hade dragit en slutsats som enbart grundade sig på min egen 

förförståelse eller om jag hade andra tveksamheter, så återkopplade jag till informanten som fick 
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möjlighet att förtydliga sitt svar. Att kunna återkomma till informanten med uppföljande frågor 

är en viktig del av ”den hermeneutiska cirkeln” eftersom de ursprungliga frågeställningarna 

bygger på en förförståelse hos den som genomför undersökningen och tolkningen av det 

insamlade materialet ger upphov till en ny förförståelse som i sin tur kan ge ett behov av fler, 

annorlunda eller förtydligande frågor enligt Starrin & Svensson (1994). 

 

I det fall där inspelningen hade misslyckats gjorde jag en återkoppling till informanten där hon 

fick ta del av och möjlighet att kommentera eller ändra hela den skriftiga sammanfattningen av 

intervjun. Hermeneutikens mål är att beskriva kvalitativa egenskaper utifrån en helhetssyn på de 

data som insamlats och samspelet mellan dem i det sammanhang där personen eller handlingen 

ingår, enligt Starrin och Svensson (1994). 

 

 Det rör sig med andra ord om … kvalitativ analys (A.a. s.77). 

 

Med utgångspunkt från de definitioner som presenteras av Starrin och Svensson (1994), samt 

Davidsson och Patel (2001), så är min intervjuundersökning en kvalitativ metod och resultaten 

tolkas med hjälp av en kvalitativ analys. Även Backmans (1998) tolkning av begreppet kvalitativ 

metod och analys stämmer in på min undersökning. 

 

Datainsamling, bearbetning av data 

Som datainsamlingsmetod valde jag en halvstrukturerad intervjuundersökning som utgick från 

en intervjuguide
3
 med fyra inledande frågor av kartläggande natur och tre huvudfrågor som 

under intervjuerna kunde följas upp med ytterligare följdfrågor med anknytning till huvudfrågan. 

Detta innebar att jag ställde samma inledande frågor och huvudfrågor till alla informanter men 

följdfrågorna kunde bli olika beroende på de svar informanterna gav.  

 

Via e-post eller telefonkontakt bestämdes dag och tidpunkt för intervjuerna med respektive lärare 

som tackat ja till att delta. Jag försökte inför och under alla intervjuer att använda mig av Kvales 

(1997) kvalitetskriterier för intervjuaren (s.138-139). Före varje intervju läste jag igenom 

kvalitetskriterierna och gjorde en överläggning med mig själv om vilka delar som är viktiga och 

vilka delar jag själv är medveten om att jag ofta brister i.  

 

Alla intervjuer genomfördes som telefonintervjuer där varje samtal spelades in på band. Enligt 

Bell (2006), är det bra för att kunna ägna full koncentration åt det som sägs för att direkt kunna 

ställa följdfrågor och så vidare. Bandinspelningen är också bra om man vill kontrollera den 

exakta ordalydelsen i ett citat (Bell 2006 s.165). Jag har valt att spela in alla intervjuer på band 

för att inte riskera att missa viktiga delar av informanternas svar. Att dels kunna gå tillbaks och 

lyssna på mina frågor och kommentarer och dels lyssna på svaren och utsagorna i den faktiska 

intervjusituationen anser jag vara mycket viktigt för undersökningens validitet. På 

bandinspelningen kan jag uppfatta tankepauser, tvekan, omformuleringar med mera som kan han 

betydelse för min tolkning.  

 

Varje samtal började med en kort inledning där informanten också kunde ställa frågor innan 

intervjun startade och därefter slogs bandspelaren på och intervjun genomfördes enligt den 

frågeguide som fanns med i intervjuguiden. I de tre sista frågeställningarna hade jag med båda 

begreppen problem och svårigheter men i följdfrågorna använde jag oftast bara begreppet 

svårigheter. Intervjuerna avslutades med en kort sammanfattning av de frågor som berörts och 

alla informanter gavs tillfälle att ta upp ytterligare synpunkter och frågor innan intervjun 

                                                           
3
 Bilaga2 
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avslutades. Både inledning och avslut är viktiga delar av intervjun för att skapa trygghet och 

öppenhet hos informanten (Kvale 1997 s.120).  

 

Under intervjuerna gjorde jag korta anteckningar av nyckelord eller fraser, dels som stöd för 

minnet i fall att något skulle inträffa med inspelningen och dels som hjälp att ställa relevanta 

följdfrågor. Jag kontrollerade också möjligheten att få återkomma med uppföljande frågor om 

det skulle visa sig nödvändigt och gjorde en överenskommelse med respektive informant om hur 

detta då skulle ske.  

 

Efter avslutad intervju lyssnade jag igenom varje inspelning en gång i sin helhet och därefter 

minst en gång där jag pausade under intervjuns gång och gjorde anteckningar av informantens 

svar. Jag lyssnade även efter hur jag ställt frågor och följdfrågor. Hade jag använt ledande 

frågor? Signalerat positivt eller negativt på något sätt?  Starrin och Svensson (1994) påpekar att 

det är viktigt att gå tillbaks till dokumentationen och se efter i vilket sammanhang ett svar eller 

en utsaga kom till innan man tolkar och analyserar den. När det gäller den intervju som inte kom 

med på band så skrev jag ner detaljerade minnesanteckningar med hjälp av de stödord och 

meningar som jag hade gjort under samtalet. Det gjordes så snart jag upptäckte att inspelningen 

hade misslyckats. Jag skickade därefter mina minnesanteckningar till berörd informant för att 

bekräfta om jag hade uppfattat allt rätt och att jag hade fått med de viktiga delar hon hade tagit 

upp. Därefter gjorde jag en summering av varje intervju som ska ge en helhetsbild av och 

förförståelse för varje informants situation och åsikter. 

 

Informanternas svar tolkades och kategoriserades därefter med avseende på tre olika nivåer; 

organisations-, grupp- och individnivå, uppdelat på problem och svårigheter samt åtgärder och 

förändringar. Eftersom informanterna inte själva hade funderat över och beskrivit sina svar i 

form av olika nivåer så blev det en omsorgsfull process som krävde stor inlevelseförmåga. Varje 

kategorisering förutsatte noggranna överväganden där jag omsorgsfullt lyssnade på varje ord och 

mening för att förstå vad informanten ville beskriva eller förklara. Förändringar och intentioner i 

styrdokumenten för de nya reformerna för grundskolan och gymnasieskolan granskades och 

kategoriserades också på de tre nivåerna; organisations-, grupp- och individnivå.  I analysen 

speglades informanternas svar mot de nya styrdokumenten för att se i vilken grad de 

sammanfaller med de beskrivningar som informanterna gett. En del av bearbetningen av det 

insamlade materialet innebar att jag översatte informanternas svar till de olika 

kategoriseringsnivåerna. Denna process innebar att jag tolkade svaren ur ett 

kategoriseringsperspektiv och presenterade dem på de olika nivåerna. Att jag valde att bearbeta 

materialet på detta sätt innebar samtidigt att jag valde att inte ta med några längre citat från 

intervjuerna eftersom det är det kategoriserade resultatet som jag vill lyfta fram i undersökningen 

och i analysen. 

Bortfall 

Externt bortfall 

Jag skickade förfrågningar om deltagande i intervjuer till 16 skolor. Av dessa fick jag svar med 

godkännande att delta i undersökningen från 7 lärare. Alla dessa 7 intervjuer genomfördes.  

 

Av de skolor som inte svarade visade sig en inte ha någon verksamhet under vårterminen 2011. 

Två skolor lyckades jag inte få personliga e-postadresser till utan jag fick vända mig till annan 

kontaktperson på skolan. En skola med endast en matematiklärare tackade nej till deltagande. 

Övriga 5 skolor har jag skickat e-post direkt till en matematiklärare men inte fått någon respons 

alls fram till dags dato. Det innebär att det externa bortfallet är 9 av 16, det vill säga 56 %. Det är 

ett stort bortfall men min utgångspunkt var maximalt 16 intervjuer och i förhållande till de ramar 

jag har för denna undersökning så är det egentligen lite för många. När jag tog beslut om 
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maximalt 16 intervjuer räknade jag med ett visst bortfall och jag hoppades på att ha kunnat 

genomföra 6 – 10 intervjuer inom ramen för examensarbetet. Jag valde därför att inte gå ut med 

förfrågningar till fler skolor istället för de som tackat nej eller inte svarat alls. Mitt syfte var inte 

att hitta gemensamma faktorer och dra generella slutsatser vilket också innebär att antalet 

intervjuer inte är avgörande för resultatet.  

 

Internt bortfall 

Av de sju lärare som tackade ja till deltagande så genomfördes alla intervjuer. Sex av dessa blev 

inspelade på band, vid den sjunde intervjun blev det något fel under inspelningen så inget hördes 

på bandet. Jag hade fört minnesanteckningar under samtalet och jag skrev ner mer utförliga 

anteckningar direkt efter samtalet när jag upptäckte att inspelningen misslyckats, för att jag 

skulle få med så många detaljer som möjligt. Jag valde då att skicka en datorskriven utskrift, 

tolkad av mig, till just den informanten för att kontrollera att jag uppfattat allt rätt vilket 

bekräftades av informanten. Den kommunikationen skedde via e-post. Övriga sex inspelningar 

blev bra och hade bra ljudkvalitet, hela samtalet kunde avlyssnas på ett bra sätt. Jag har därför 

valt att ta med alla sju intervjuerna i mitt arbete. Det interna bortfallet är då 0 %. 

 

Etiska överväganden 

Informanterna fick skriftlig information om undersökningens syfte och genomförande och hur 

materialet skulle användas i god tid innan intervjuerna. I den första kontakten med informanten 

efterfrågades samtycke till deltagandet och i de fall där informanten tackade nej avslutades 

kontakten. Under intervjun frågade jag om samtycke till ytterligare kontakt via  

e-post eller telefon om jag skulle se ett behov av att ställa ytterligare följdfrågor eller för att 

kontrollera om jag uppfattat och tolkat svaren på det sätt som informanten avsett.  

 

Alla deltagande informanter garanterades anonymitet på så sätt att jag inte tog med något i 

slutrapporten som kunde visa vem som deltagit eller vilken skola informanten arbetar på. För att 

garantera informanternas anonymitet har jag valt att radera eventuella kommentarer i 

bandinspelningarna som skulle kunna avslöja informantens identitet, efter undersökningens slut. 

Det gäller bara någon enstaka kommentar där till exempel skolans namn nämns. Allt annat av det 

inspelade materialet finns bevarat. Inget material som kan avslöja de enskilda informanternas 

identitet kommer att bevaras. Det gäller till exempel namnlistor, e-post till skolor och individer 

och lista med urval av skolor. I rapporten tas inte med någon information som undanröjer 

informanternas anonymitet. Jag anser det är viktigt för att alla som deltar ska känna sig trygga 

och att de vet att det som sägs inte kan spåras tillbaks till en enskild lärare. Det är viktigt att varje 

informant kan känna sig fri att ta upp sina åsikter utan risk för att senare bli ifrågasatt på sin 

arbetsplats till exempel. De inspelningar som sparas kommer inte att utlånas till kommersiellt 

bruk eller icke-vetenskapligt syfte. 

 

Reliabilitet och validitet 

För att få högre reliabilitet vid intervjuer använde jag mig av en intervjuguide med tre inledande 

frågor och tre huvudfrågor som ställdes på samma sätt till alla informanter. Intervjuguiden hade 

skickats ut till all informanter före intervjutillfället. Att informanterna hade möjlighet att läsa 

igenom frågeställningarna i förväg torde innebära att de kan avge mer genomtänkta svar och kan 

motivera sina utsagor på ett säkrare sätt. Huvudfrågorna, det vill säga fråga 4, 5 och 6 i 

intervjuguiden är av öppen karaktär och det finns en risk att informanterna tolkat frågorna på 

olika sätt och därmed svarat utifrån olika förutsättningar. Utgångspunkten var dock att fånga upp 

lärarens perspektiv på problem eller svårigheter och i det ligger även lärarens tolkning av 
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begreppen problem och svårigheter. Det är dock viktigt att analysera och diskutera kring detta 

för varje enskild intervju. Det finns en risk att informanten förberett svar som hon/han trodde var 

”rätt” svar eller de svar jag vill ha/förväntade mig. Eftersom huvudfrågorna följdes upp av 

ytterligare följdfrågor som var olika beroende på informanternas svar så borde den risken minska 

betydligt.  

 

Alla intervjuer genomfördes via telefon vilket å ena sidan minskar risken att mitt kroppsspråk 

och mimik påverkar informanterna men å andra sidan missar jag liknande signaler från 

informanterna. Telefonintervjuer kan också medföra att informanterna känner sig något osäkra 

på mig på grund av att vi inte kan etablera en personlig kontakt. Det kan innebära att de 

formulerar sina svar på ett annorlunda sätt än om intervjun hade genomförts via ett personligt 

möte. Informanterna kan inte heller själva se vem som genomför intervjun och det kan skapa en 

otrygg situation. Troligtvis minskar telefonintervjuer reliabiliteten något jämfört med om 

intervjuerna genomförs vid ett personligt möte. Under intervjuerna gjorde jag korta 

stödanteckningar av nyckelord och fraser vilket gjorde att jag lättare kunde ställa relevanta 

följdfrågor och återanknyta till svar som informanten lämnat tidigare under intervjun. Jag 

använde mig av följdfrågor eller kommentarer under intervjuerna för att kontrollera min 

spontana tolkning av svaren. Det var frågor av typen ”Menar du att…”, Du tycker att …”, Du 

anser att de största problem är …” och liknande. Enligt Kvale (1997) är kvalitetskriterier för en 

intervju bland annat: 

 

 Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av intervjun. 

 Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under 

 intervjuns förlopp. (s.134) 

 

Utifrån detta förfarande kan jag se att jag utvecklades i min roll som intervjuare allteftersom fler 

och fler intervjuer genomfördes. Jag har använt intervju som datainsamlingsmetod vid flera 

andra tillfällen men det är några år sedan senaste tillfället och till en början var jag mer otränad 

och ovan än jag hade förväntat mig. Möjligheten att kontakta informanterna igen för att klarlägga 

eller fördjupa de svar som lämnades under intervjun samt möjligheten att kontrollera min 

tolkning av svaren gör att reliabiliteten ökar. 

 

I de fall där den först tillfrågade läraren inte vill delta i intervjun så fick en annan lärare vid 

samma skola möjlighet att delta. Det var den förste läraren som vidarebefordrade min förfrågan 

till övriga matematiklärare på skolan. Detta förfaringssätt innebär att jag inte hade någon kontroll 

över hur informationen överlämnades och om den förste läraren på något sätt påverkade eller 

tolkade min information vid överlämnandet till övriga lärare. I och med detta blev inte urvalet 

helt slumpmässigt. Skolan var slumpmässigt utvald men den lärare som deltog i intervjun är inte 

nödvändigtvis slumpmässigt vald. Det innebär att validiteten i undersökningen minskar något 

och det blir även svårare att upprepa undersökningen med exakt samma mätmetod.  

 

De flesta intervjuer tog cirka 30 minuter, någon intervju lite kortare tid och några upp till 60 

minuter. Det finns naturligtvis begränsningar i att under en relativt kort tid skapa en bild av 

informantens uppfattningar och det gör att min egen förförståelse och mina förväntningar i högre 

grad kommer att få betydelse för tolkningen av intervjuerna. En fenomenologisk beskrivning 

kräver att den som genomför studien är en god lyssnare som försöker bortse från sig själv. Det 

kräver också inlevelseförmåga för att kunna ta till sig och återberätta en annan persons erfarenhet 

eller upplevelser utan att förvränga den. Jag spelade in alla intervjuer på band vilket gjorde att 

jag i efterhand kunde lyssna på intervjuerna flera gånger. Det var då lättare att notera 

informanternas exakta ordval, betoningar, tankepauser och andra signaler som kunde hjälpa mig 

att tolka deras svar. Jag hade också möjlighet att återkoppla till informanterna via telefon eller e-

post för att ställa ytterligare frågor då jag ansåg att jag inte hade tillräcklig information för att 



24 

kunna göra en bra tolkning. Jag använde mig av den möjligheten vid flera tillfällen. En av 

intervjuerna blev inte inspelad på grund av tekniska problem. Min tolkning av hela den intervjun 

skickades till berörd informant som bekräftade min version. Informanten ansåg att jag uppfattat 

allt på det sätt som hon avsett och att jag inte hade utelämnat något. Detta bekräftar min ansats 

att göra en hermeneutisk tolkning utifrån en fenomenologisk beskrivning och styrker reliabilitet 

och validitet i undersökningen. 

 

Resultat 

I detta kapitel ges en sammanfattning av varje intervju var för sig. Sammanfattningarna ska ses 

som enskilda berättelser som utgår från min förståelse av varje enskild lärares situation och 

förutsättningar. Intervjuerna redovisas i stort sett i den ordning de genomfördes. Intervjuerna 

ändrade till viss del karaktär under tiden som undersökningen pågick och det kan dels förklaras 

med att jag blev bättre på att lyssna och ställa följdfrågor samtidigt som min förförståelse 

utvecklades efter varje samtal. Dels kan det också förklaras med individuella faktorer hos 

informanterna det vill säga på vilket sätt de själva agerade under intervjun, hur styrda de var av 

mina frågor eller om de spontant tog fram egna frågeställningar och åsikter. 

 

Därefter följer en redovisning av hur jag tolkat informanternas svar på de olika 

kategoriseringsnivåerna, organisations- grupp- och individnivå. I denna del redovisas alla 

informanters svar på respektive kategoriseringsnivå. Jag har valt att redovisa problem och 

svårigheter för sig och åtgärder och förändringar för sig. 

 

Intervjuerna 

Vissa ord och meningar är direkt citerade och de är då markerade med citattecken i den löpande 

texten. För att garantera anonymiteten numreras intervjuerna från 1 till 7 utifrån den ordning som 

de genomfördes. Hädanefter kommer informanterna att benämnas ”ettan”, ”tvåan” och så vidare 

utifrån ovanstående numrering. Alla informanter benämns med ”hon” i allmänhet oavsett om det 

var en kvinna eller man som intervjuades.  

 

Intervju 1: 

Under vårterminen 2011 undervisar Ettan i kurs A, B och C på estetiska programmet. I kurs A 

har hon två grupper, i kurs B är det tre grupper med drygt 20 elever i varje grupp. I kurs C är det 

en grupp med mindre än 10 elever i gruppen. Kurs A och B är obligatoriska kurser medan kurs C 

är en valbar kurs på Estetiska programmet. Ettan är utbildad gymnasielärare i matematik. 

 

Hon tycker att den största svårigheten med undervisningen i matematik är den stora spridningen i 

förkunskaper hos eleverna när de börjar på gymnasiet. Skolan har elever från flera olika 

kommuner och skolor i Sverige. Ettan tror att det kan vara en orsak till den stora spridningen i 

förkunskaper och hon menar att skillnaderna är störst bland de elever som har Godkänt som 

slutbetyg i matematik från grundskolan. Ettan säger att de får information från grundskolan när 

det gäller elever som har specifika svårigheter med diagnoser som det finns utredning på, till 

exempel dyskalkyli. Hon säger att i de fall där hon inte fått information kan hon alltid höra av sig 

till den grundskola eleven kommer ifrån för att få ytterligare information. Den andra svårigheten 

är att vissa elever har hög frånvaro. Oftast är det elever som har generellt hög frånvaro i de flesta 

ämnen men några elever prioriterar bort matematik och ibland något annat ämne som eleven inte 

tycker är viktigt eller roligt. De flesta elever tycker att matematik är viktigt och ser kopplingen 

mellan matematik och musikuppbyggnad. Det är också något som läraren försöker att visa på 

och arbeta med. 
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På skolan finns en resursperson dit elever kan gå för att få enskilt särskilt stöd, det är en åtgärd 

som Ettan tycker fungerar bra. Hon har själv mattestuga vid två tillfällen under skolveckan dit 

eleverna också kan komma när de har håltimmar. Hon försöker få de elever som har behov av 

mer tid och hjälp att komma dit. 

 

Ettan önskar att det skulle finnas en speciallärare som verkligen var utbildad på 

matematiksvårigheter, elever med dyskalkyli till exempel. Hon tycker att hon själv inte har de 

specifika kunskaperna som skulle behövas. Specialläraren skulle kunna vara med i klassen, 

arbeta med enskilda elever eller ha små specialgrupper där eleverna skulle kunna göra saker 

muntligt till exempel. 

 

För att minska problemen med den stora spridningen i förkunskaper önskar Ettan att lärarna på 

grundskolan bara ger Godkänt betyg till de elever som nått upp till målen för årskurs 9. 

 

Intervju 2: 

Tvåan undervisar i kurserna matematik A, B och C på estetiska programmet. Hon har grupper 

med drygt 20 elever per grupp i alla kurser. Eleverna på denna skola har möjlighet att välja hur 

snabbt de ska läsa matematikkurserna. Långsam takt innebär att A-kursen är utlagd under 2 läsår, 

normal takt innebär att A-kursen är utlagd under 1 läsår och snabb takt innebär att A-kursen läses 

klart på en termin. De flesta elever väljer normal takt, cirka en femtedel av eleverna väljer snabb 

takt och en handfull elever väljer långsam takt men den gruppen brukar öka i antal eftersom 

under läsåret då elever upptäcker att de har svårt att hänga med och då byter grupp. Tvåan har en 

utbildning som lärare i annat ämne och en påbyggnads utbildning för undervisning i matematik 

på gymnasienivå  

 

Hon tycker att de största problemen med undervisningen i matematik är elevernas olika 

förkunskaper och hur undervisningen har bedrivits på grundskolan. Hon vet sällan vilka betyg 

eleverna har från grundskolan men hon har möjlighet att kontrollera det om det behövs. Ibland 

kan en elev uppge att hon/han hade till exempel MVG som slutbetyg i matematik på grundskolan 

och tvåan tycker inte det verkar stämma med elevens kunskapsnivå och då har hon möjlighet att 

kontrollera det. Hon säger att det verkar som om eleverna har fått sitta mycket själva och arbeta 

efter planeringar i egen takt och de inte har haft så mycket av gemensamma genomgångar och 

diskussioner i klassrummet. Hon tror att det kan leda till att eleverna tävlar om att hinna först 

klart med uppgifterna och att förståelsen blir mindre viktig. Hon menar också att matematik är 

ett ”drillämne” som måste övas och repeteras så att baskunskaperna sitter kvar. Tvåan säger att 

förut var många ämnen i grundskolan upplagda på det sättet men att nu är det bara matematiken 

och i viss mån språkämnen, som är sådana ämnen där grundkunskap ska drillas eller nötas in. 

Det innebär att matematikämnet får en särställning och eleverna upplever då att matematik är 

tråkigare och jobbigare än andra ämnen i skolan och då ger en del elever upp istället för att 

fortsätta öva och repetera. 

 

Tvåan arbetar med tydliga ramar och planeringar för matematikkursen. Hon använder sig ofta av 

diagnoser och eleverna har läxa varje vecka för att öva. Hon arbetar också ofta med muntliga 

genomgångar och grupparbeten där de tittar på matematikproblem tillsammans. Tvåan kallar 

detta ”den japanska metoden” som hon förklarar det som att eleverna arbetar med ett problem på 

en lektion och de ska då försöka hitta sätt att lösa ett problem med olika metoder. Eleverna kan 

arbeta både praktiskt och mer abstrakt och de redovisar sedan olika lösningsmetoder för 

varandra. Tvåan säger att hon väldigt noga funderar över vilka mål hon har med lektionen och att 

det styr hur hon sätter ihop grupperna. Ibland är grupperna homogena i fråga om kunskapsnivå 

och ibland väljer hon att blanda elever som ligger på olika nivå. På denna skola har eleverna 
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möjlighet att gå på räknestuga under ledig tid men under detta läsår har den lärare som skulle ha 

räknestugan varit sjuk vid många tillfällen och då blir det ingen kontinuitet, vilket Tvåan menar 

drabbar främst de elever som har störst behov av hjälp. Hon säger att det dessutom ofta är så att 

de elever som har behov av stöd i matematik också har behov av stöd i andra ämnen och då 

räcker inte tiden till för alla ämnen eleven behöver hjälp med. 

 

Ett problem som Tvåan lyfter fram är att i dagens gymnasieskola ska alla elever läsa samma 

matematikkurs oavsett vilket program eleven går, hon tror att det problemet kommer att rättas till 

i och med gymnasiereformen. Hon tycker också att lärarutbildningen har varit katastrofalt dålig, 

det är inte så många som vill söka lärarutbildningen och de som söker har många gånger dåliga 

förkunskaper och låga intagningspoäng. Det kan vara lärare som själva har haft problem med 

matematik som nu ska lära ”våra små elever” att räkna. Systemet med åldersintegrerad 

undervisning tror hon också är ett problem och att eleverna ofta ska räkna själva i sin egen takt.  

 

Intervju 3: 

Informant tre undervisar i kurserna matematik A, B, C och D på samhällsvetenskaps- och 

naturvetenskapsprogrammet. Gruppstorleken varierar mellan 12 – 31 elever per grupp. Eleverna 

som går naturvetenskapsprogrammet har något högre studietakt på matematikkurserna eftersom 

de ska ha möjlighet att hinna med fler matematikkurser under gymnasiets tre år. Trean har läst på 

lärarprogrammet med inriktning mot matematik och ett ämne till på gymnasienivå.  

 

Trean lyfter fram två huvudproblem med undervisningen i matematik, dels den stora spridningen 

av elevernas kunskaper i matematik som finns bland elever i samma undervisningsgrupp och 

dels de allmänt låga förkunskaperna som eleverna har när de börjar åk1 på gymnasiet. Hon 

tycker att det är vanligt att eleverna som börjar på gymnasiet inte har de kunskaper som 

motsvarar kriterierna för det betyg de fått. Det finns på alla betygssteg men ”snäll-G” är 

vanligast, det vill säga att eleverna inte riktigt når upp till kraven på G i slutet av åk9 i 

grundskolan men eleven har trots detta fått G i slutbetyg för att betygssättande lärare velat vara 

”snäll”. Det absolut vanligaste är att eleverna har låga kunskaper inom algebra och bråkräkning. 

Hon menar att det är svårt att hinna med kursen eftersom elevernas låga förkunskaper innebär att 

hon får lägga mycket tid på repetition av grundläggande kunskaper. Det medför också att det 

oftast blir för lite tid till att ge utmaningar och stimulerande undervisning för de elever som 

ligger på en högre kunskapsnivå. Problemen blir större i grupper med många elever. Hon tror att 

denna situation kan bidra till att det blir mer prat och oro i klassrummet vilket gör att en del 

elever inte får den studiero de skulle behöva. Hon tar upp motsättningen mellan att dels vilja ha 

en levande matematisk diskussion och dialog i klassrummet och dels att skapa studiero för de 

elever som behöver en lugn och oftast lågmäld omgivning. I samband med detta tar Trean även 

upp bristen på grupprum på skolan som ett problem. 

 

Trean pekar också på bristande motivation och låg närvaro hos vissa elever, som ett problem 

med undervisningen. Hon ser ett samband mellan elevernas låga motivation och deras låga 

förkunskaper och hon menar att många elever har tappat intresse för matematik och tron på sig 

själv tidigt i skolan. Även de elever som går på naturvetenskapsprogrammet och är intresserade 

av områden inom naturvetenskap och framtida yrkesutbildning som till exempel civilingenjör, 

har bristande förkunskaper och bristande motivation. Det visar sig som en ovilja att lägga ner tid 

på repetition och träning utanför lektionstid och många elever sätter målet att ”klara G”. 

 

Trean låter elever som ”klarar det” ta mycket eget ansvar. De får gå utanför klassrummet och 

arbeta enskilt eller tillsammans med andra elever. Hon låter också eleverna arbeta med 

datorprogram men hon säger att eleverna inte har så bra kunskaper när det gäller till exempel 

användning av kalkylprogram som Excel. Hon upplever att ”roliga datorprogram” verkar öka 
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elevernas intresse och motivation men det är inte så lätt att hitta bra matematikprogram. För att 

skapa motivation hos eleverna brukar Trean använda sig av ”verkligheten” det vill säga miljöer 

utanför klassrummet för att träna och tillämpa matematik. Det kan vara att mäta sträckor och 

areor med hjälp av till exempel areasatsen. Hon menar att detta arbetssätt visar eleverna att 

matematik är ett verktyg som är användbart i olika konkreta situationer utanför lärobokens 

exempel. Andra sätt att överbrygga elevernas olika kunskapsnivåer och samtidigt skapa 

motivation är att arbeta med problemlösning i grupp. Eleverna får diskutera ett matematiskt 

problem och gemensamt komma fram till lösningar. Läraren vill att eleverna ska fokusera mer på 

vägen till lösning men eleverna verkar oftast fokusera på att få rätt svar. Läraren tycker att 

många elever med tiden ändrar fokus där lösningen/lösningarna är mer intressanta än svaret. 

På denna skola genomförs en diagnos i början av höstterminen varje år. Skolan har använt 

samma diagnos i flera år för att kunna se förändringar av elevernas förkunskaper över flera års 

sikt. Trean säger att cirka 10-15 % har så låga resultat på diagnosen att de bedöms vara i behov 

av särskilt stöd vid kursens start. 

 

Trean tror att andra åtgärder som skulle kunna minska svårigheterna vore om det fanns större 

möjlighet till gruppering utifrån kunskapsnivå. Hon skulle också vilja återinföra systemet med 

allmän och särskild kurs, eller något liknande, på grundskolan. Mindre undervisningsgrupper 

skulle ge bättre förutsättningar att hinna med alla elever. Matematikundervisningen borde göras 

roligare och utformas så att eleverna behåller sitt intresse och sin motivation under hela 

skoltiden. 

 

Intervju 4 

Fyran undervisar i kurserna matematik B och E på teknikprogrammet under vårterminen 2011. 

Det är cirka 14 elever i varje grupp. Läraren anser att det är relativt små elevgrupper. Fyran är 

gymnasielärare i matematik och ett ämne till. 

 

Generellt så ser Fyran elevernas låga kunskapsnivå när de börjar på gymnasiet som det största 

problemet. Vissa elever saknar eller har inte befäst baskunskaper, till exempel enklare 

omvandlingar av längd- och areaenheter. Hon säger också att många elever har tappat intresset 

och nyfikenheten, tappat ”lusten att lära sig matematik” någonstans under skoltiden. När 

eleverna börjar i skolan finns intresse och motivation hos de allra flesta men den försvinner 

någonstans på vägen och eleven har inte med sig det när de börjar gymnasiet. Hon menar att det 

kan bero på flera saker, det kan vara att sättet eleverna undervisas på är felaktigt eller att de inte 

är motiverade av andra anledningar. Hon har svårt att precisera men understryker att ”det är 

tragiskt” att eleverna har gått nio år i grundskolan och inte fått med sig dessa grundkunskaper. 

Hon menar också när eleverna börjar gymnasiet har de med sig en bestämd uppfattning att ”Jag 

kan inte matematik”, ”Jag förstår inte matematik”. Läraren lyfter fram exempel på där elever 

varit nära gråt och sagt att de upplever att de inte förstår matematik och aldrig har förstått det. 

Hon säger att eleverna har mött många misslyckanden under grundskolans nio år och de har 

blivit vana vid att alltid misslyckas och det finns en rädsla för att misslyckas igen. Det blir svårt 

för läraren på gymnasiet att försöka entusiasmera och lyfta eleverna och försöka få eleverna att 

tycka att matematik är positivt och roligt. ”Matematik behöver inte vara svårt men det kräver 

mycket öva, öva, öva”. Hon poängterar återigen elevernas bristande förkunskaper som ett stort 

problem men tror att situationen i grundskolans senare del är svår. Lärarna kan ha stora 

elevgrupper och spridningen på elevernas kunskapsnivå är stor i gruppen. Det gör att det är svårt 

att se och hjälpa varje elev, både elever med hög kunskapsnivå och elever med låg kunskapsnivå. 

Hon tror att undervisningssituationen är minst lika svår för matematikläraren i grundskolans 

senare år som för henne som gymnasielärare. Hon tror inte att problemen dyker upp i årskurs nio 

utan att det går att spåra långt tillbaks i skolåldern.  
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Fyran ser en viss skillnad i motivation och studieteknik hos de elever som har valt att läsa 

matematik E. Eleverna tar oftare hem uppgifter och repeterar eller räknar mer, även om de 

”knorrar” och tycker det känns jobbigt så tar de det ansvaret. De vill klara kursen och känner ofta 

att de behöver ha kunskaperna för sin fortsatta utbildning på högskola eller universitet. Vissa 

tycker att matematik i sig är roligt och det kan bli många intressanta diskussioner om matematik 

i gruppen. Läraren upplever att ”det känns häftigt när eleverna får aha-upplevelser” och visar 

djupare förståelse för matematiska begrepp. Fyran tycker själv att matematik är bland de 

roligaste ämnen som finns och hon försöker visa det för eleverna och entusiasmera dem på så 

sätt. 

 

En annan svårighet som hon ser är att det kan vara svårt för eleven att få hjälp hemma, särskilt i 

matematikkurserna B-E. På skolan finns några tillfällen med räknestuga dit eleverna kan gå för 

att få hjälp utanför ordinarie lektionstid. Det är frivilligt för eleverna att delta i räknestugan och 

Fyran säger att det varierar från vecka till vecka hur många elever som nyttjar denna möjlighet. 

Det finns också möjlighet för extra hjälp i en egen grupp för de elever som fått IG (icke-godkänt) 

i matematik A. De moment som eleven inte klarat kan eleven arbeta med på denna extra hjälptid. 

Det händer också att elever flyttas till extrahjälp-gruppen i senare delen av matematik A kursen 

om läraren ser att eleven inte kommer att kunna nå målen inom den avsedda tidsplanen. Fyran 

förklarar att de anser att det är bättre att eleven i de fallen får ta ett lugnare tempo och arbeta mer 

med moment som är svåra än att fortsätta i samma studietakt som övriga gruppen och då riskera 

att mötas av misslyckande på misslyckande i form av till exempel IG på prov efter prov eftersom 

grunderna saknas. Ytterligare en svårighet är tidsaspekten, det är svårt att hinna hjälpa alla elever 

på den lektionstid som läraren och eleverna har tillsammans. Fyran berättar att det oftast finns 

”många händer i luften” det vill säga elever som väntar på individuell hjälp av läraren, under 

lektionerna men också när lektionstiden tar slut. Läraren känner sig otillräcklig som inte har 

hunnit med att ge hjälp, respons och uppmuntran till de elever som behöver det och säger att 

mindre elevgrupper skulle ge större möjligheter för läraren att hjälpa eleverna att nå målen. Hon 

säger att det är det viktiga – att eleverna når målen. En annan tidsaspekt som Fyran upplever 

problematisk är antal undervisningstimmar i kursen. Det är svårt för läraren att påverka eftersom 

det beror på garantitider och utlägg av timmar i andra kurser som ingår i programmet. Hon tror 

lärare i de flesta kurserna på gymnasiet skulle vilja ha fler timmar i just sin kurs. eller andra 

önskemål som att ha lektioner bara på förmiddagar eller inte lektion direkt efter lunch och andra 

schematekniska önskemål. Till viss del har läraren möjlighet att påverka lektionstiden och 

lektionens placering på schemat men i slutänden är det schemaläggaren som ska få allt att gå 

ihop i ett fungerande schema. 

 

På den här skolan har man valt att på vissa program lägga ut lite färre undervisningstimmar i 

matematik A och lite mer i matematik B, jämfört med hur många poäng kursen är. Det kan 

innebära cirka 80 timmar på A-kursen (100p) och 70 timmar på B-kursen (50p). Det motiveras 

av att A-kursen till stora delar är repetition av högstadiets matematik och i B-kursen tar man upp 

flera nya moment. Fyran menar att måluppfyllelsen har blivit bättre för eleverna i och med detta. 

På yrkesprogrammen har man 100 timmar i A-kursen.  

 

Fyran säger att hon kan erbjuda enskild handledning på elevernas håltimmar. Om eleven vill ha 

hjälp försöker hon att ställa upp och ge eleven extra handledning. Tiden tas då av lärarens 

planeringstid och det kan i sin tur leda till att läraren inte hinner planera undervisningen på ett så 

bra sätt som hon skulle vilja. Hon vill försöka tänka på och planera vad som är viktigt, vad hon 

ska gå igenom på tavlan, vad hon ska gå runt och prata individuellt med eleverna om och så 

vidare. Hon vill använda lektionstiden så effektivt som möjligt och strukturera genomgångarna 

så att de blir lättbegripliga för eleverna. Det är ju aldrig så att alla elever förstår allt på en gång 

men hon menar att ju bättre genomgångar hon har desto fler elever kommer att förstå och då kan 

hon lägga mer tid på de elever som inte nått ända fram. Det handlar ofta om att det behövs mer 
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tid och resurser och det är en skolledningsfråga. Lärarens tid räcker inte till, hon har andra kurser 

och många elever att ta hänsyn till.  

 

Det gäller att kunna motivera eleverna. Fyran tycker att man borde titta på var någonstans det 

”spårar ur” i matematiken, var någonstans börjar man få de första problemen. Satsar man 

resurser där på den nivån så kanske det behövs ganska små resurser för att hjälpa eleverna att 

”knäcka koden” och få eleverna att tycka att matematik är ett roligt ämne. Väntar man fram till 

gymnasiet så har eleven befäst uppfattningen att matematik är ett tråkigt ämne.  

Hon säger att man bör titta på hur man kan stötta lärarna i lägre åldrar, kanske ha fler 

speciallärare som kan stötta enskilda elever. Fyran menar också att han ser en utbredd 

uppfattning hos ungdomar att det är helt ok att vara dålig på matematik. Eleverna verkar tycka att 

det är mindre jobbigt att säga att de är dåliga i matematik än till exempel att de är dåliga på att 

läsa eller skriva. Hon upplever att eleverna nästan tycker det är ”coolt” att vara dålig i matematik 

eller i alla fall är det acceptabelt att vara dåligt på matematik. Det är betydelsefullt att samhället 

talar om för ungdomar att det är viktigt att vara duktig på matematik. Det är en uppgift för både 

skolan och samhället i stort. Skolan behöver också bli bättre på att förmedla och ”sälja vad vi 

behöver matematik till” och ”varför behöver jag lära mig det här?”. Det är ofta lätt att motivera 

teknik- och naturelever för de ska ofta läsa vidare till ingenjörer och de inser att de behöver 

matematikkunskaperna i sin fortsatta utbildning eller sitt blivande yrke. Lärarutbildningen borde 

innehålla mer matematikdidaktik men även utbildade lärare borde få mer fortbildning i 

matematikdidaktik. Det ger läraren ett perspektiv på hur det är att vara i en elevroll och det kan 

ge nya tankar och idéer.  

 

Intervju 5 

Femman undervisar i matematik A på hantverksprogrammet med 6 elever i gruppen. Hon är 

utbildad lärare i matematik och ett ämne till på grundskolans senare år och gymnasiet.  

 

Det största problemet eller svårigheten som hon ser är att eleverna på framförallt 

yrkesprogrammen har låga förkunskaper i matematik och är inte så studiemotiverade. Hon säger 

att det händer att hon måste börja på ”mellanstadienivå” med vissa elever för att de saknar så 

mycket av grundkunskaperna. På denna skola görs en diagnos i svenska, engelska och matematik 

i början av åk1 för att tidigt upptäcka om eleverna behöver extra stöd av något slag. Femman 

säger att diagnoserna visar att cirka 70 – 80 % av eleverna behöver extra stöd i någon form. De 

flesta elever som börjar på denna skola har G i matematik, sällan högre betyg. Hon menar också 

att diagnoserna i början av åk1 visar att elever som har G som slutbetyg från grundskolan inte 

har kunskaper som motsvarar de kriterierna. Det handlar ofta om att de saknar kunskap om 

riktigt grundläggande och enkla matematiska samband och uträkningar. Det visar bland annat att 

taluppfattningen inte är klar hos eleven. Hon ser också att elever med särskilda svårigheter som 

dyslexi använder det som ”ursäkt” för att de inte arbetar så mycket som läraren tycker att de 

borde. Eleven kan säga ”jag har ju dyslexi, jag klarar inte, jag orkar inte” och de har vant sig att 

”slippa jobba” istället för att inse att om man har svårigheter behöver man arbeta mer för att 

kompensera. Ointresset från eleverna, att få eleverna att komma till lektionen, att ha med sig rätt 

material och att faktiskt arbeta med matematik under lektionen är också problem som Femman 

lyfter fram. På denna skola läser man A-kursen på ett år men det går att fortsätta även i åk2 om 

det behövs. De har cirka 150 undervisningstimmar för A-kursen.  

 

Femman berättar att nästa läsår kommer de att förlägga en lektion per vecka i verkstan där de 

kan använda det material som eleverna har där för att räkna matematik. Hon nämner skjutmått 

och hylsnycklar som exempel. Hon arbetar mycket med att skapa bra relationer till eleverna. Det 

är viktigt att som lärare visa att man är intresserad av eleverna och tycker det är roligt att 

undervisa dem. Hon understryker vikten av att skapa förtroende och relationer till varje elev för 
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att sedan kunna nå fram med undervisningen i matematik. På skolan finns ”matteverkstad” där 

eleverna kan få extra hjälp men eleverna går inte dit om tiden inte är utlagd på deras scheman. 

Diagnosen som görs i början av årskurs 1 görs en gång till (med lite andra siffror i uppgifterna) 

lite senare i kursen för att kunna visa på elevens framsteg. Läraren vill visa eleven att de har 

utvecklat och förbättrat sina kunskaper under kursens gång. De flesta elever ser det som något 

mycket positivt och blir jätteglada när det går bra och när de får beröm. Hon nämner särskilt 

elever som utåt har en tuff attityd och säger att de inte bryr sig om hur det går i matematiken men 

som ändå visar stor glädje och stolthet när de kan se sina framsteg och när läraren ger beröm. De 

flesta elever på den här skolan har inte svenska som modersmål. Hon använder en matematikbok 

som grund med mycket repetition och ”nöta” uppgifter, sedan utformar hon själv många 

praktiska uppgifter som de arbetar med. Hon vill visa att matematiken finns överallt i vardagen 

och använder sig av det i de uppgifter hon ger eleverna. Det kan vara att gå utanför skolan och 

arbeta med statistikuppgifter eller att göra mätningar och beräkningar, det kan också vara 

uppgifter i verkstan. Hon försöker använda uppgifter från elevernas karaktärsämnen, till exempel 

att mäta eller beräkna tryck, cylindervolymer och annat. Hon upplever att eleverna tydligt visar 

en mycket bättre förståelse för den typen av matematiska uppgifter som är direkt kopplade till 

den förförståelse de har från verkstadsarbete. Femman vill också synliggöra för eleverna att de 

håller på med matematik hela tiden utanför klassrummet utan att de tänker på det. Det kan öka 

elevernas motivation och intresse. 

 

Femman säger att den viktigaste åtgärden anser hon är att sätta in åtgärder tidigt i skolan, före 

mellanstadiet, för att eleverna ska få med sig bättre och solidare förkunskaper från grundskolan. 

Hon menar att om åtgärderna sätts in i tidiga åldrar så behöver problemet inte bli så stort. 

Eleverna bör få mer hjälp tidigare i skolan, det behövs tydligare krav och förväntningar på 

eleverna. Hon nämner också en svårighet med att från och med GY11 så ändras kursplanen i 

matematik 1 så att den inte innehåller så mycket repetition av grundskolans matematik. Hon tror 

att det kommer att bli mycket svårt de första åren eftersom de elever som börjar gymnasiet är 

”samma elever” som tidigare år, det vill säga de har inte berörts av förändringarna inom 

grundskolan vilket kommer att innebära att de har lika låga förkunskaper som tidigare elever 

men gymnasiematematiken lägger mindre tid på repetition och då blir det ännu svårare för 

eleverna att klara kursen. På några års sikt tror hon dock att elevernas förkunskaper kommer att 

vara högre. 

 

Intervju 6 

Informant sex undervisar i matematik A och B. Det är blandade elevgrupper, med elever från 

olika yrkesprogram eller specialutformade program. Hon har 18 – 24 elever per grupp. Sexan är 

utbildad lärare för grundskolans senare år i matematik och ett ämne till. Hon har läst till 

behörighet för gymnasiet i det andra ämnet samt behörighet att undervisa matematik A på 

gymnasiet. 

 

Sexan lyfter fram två huvudorsaker till de svårigheter och problem hon upplever med 

undervisningen. Det första är att många elever är omotiverade till skolan allmänt och det ser hon 

tydligt i sina matematikkurser. Hon tycker det är svårt att hitta arbetsmetoder och uppgifter som 

fångar eleverna och får dem mer motiverade, det är det hon upplever som svårast i 

undervisningen. Hon tror att en orsak kan vara att eleverna ofta har mött matematiken till stora 

delar genom en lärobok som ska göras klart. Sedan får eleven en ny lärobok som ska göras klart 

och så fortsätter det så genom hela skolan, ibland varvat med tråkiga genomgångar på tavlan. 

Eleverna tycker det blir tjatigt och tråkigt med matematik. Sexan tycker också att matematik är 

för mycket av upprepande, eleverna får öva samma moment om och om igen utan egentliga 

utmaningar. Övning behövs men eleverna upplever det trist och enahanda. Hon tror att det blir en 

tydligare progression och mindre av repetition när de nya kursplanerna i GY11 börjar gälla vilket 
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hon anser är bra. Den andra orsaken till svårigheter och problem är att på denna skola har de en 

enda lektion per vecka i matematik men då är den lektionen 3 timmar. Många elever blir trötta 

och less när de ska arbeta med matematik i så långa pass även om de har en rast under tiden. Att 

ha ett långt matematikpass innebär också att om en elev är sjuk den dagen eller missar lektionen 

av annan anledning så blir det två veckor mellan lektionstillfällena och det tycker hon inte är bra. 

Eleverna tappar fokus och de tar längre tid för dem att komma igång igen. Det kan även hända 

att matematiklektionen utgår på grund av friluftsdag, nationella prov i andra ämnen eller andra 

orsaker och då blir effekten densamma, det kan bli väldigt långt mellan lektionstillfällena. Om 

matematiklektionen skulle bli inställd flera veckor på rad så finns möjlighet att byta dag eller tid 

med någon annan lärare. Sexan ser att det finns fördelar också med långa lektionspass. Hon kan 

varva praktiska och teoretiska moment på ett bra sätt och eleverna har tid att bearbeta och 

diskutera de moment de arbetat med under lektionen. Det kräver noggrann planering för att få ett 

sådant långt matematikpass att fungera. I de flesta grupper arbetar eleverna med egna 

individuella planeringar och mål. En typisk lektion kan vara upplagd så att den startar med en 

gemensam samling, inledning, därefter arbetar eleverna enskilt med sin planering, någon grupp 

kan ha genomgång av ett avsnitt eller moment med läraren. En rast ligger ungefär mitt i 

lektionspasset, efter rasten har gruppen en gemensam uppgift. Det kan vara diskussioner, 

grupparbeten, praktiska uppgifter och så vidare. Eftersom eleverna har egna planeringar är det 

nästan alltid någon elev som skriver prov på lektionerna. Läraren har sällan genomgångar med 

hela gruppen samtidigt. 

 

Sexan tycker det är viktigast att ”fånga eleverna här och nu”. Hon försöker visa eleverna att 

matematik är roligt och på det sättet tror hon också elevernas motivation ökar. Hon skulle vilja 

ha mindre grupper för att kunna motivera eleverna på ett bättre sätt. Matematiklärarna på skolan 

har ett nära samarbete och de diskuterar ofta olika sätt att öka motivationen hos eleverna. Hon 

har även samarbete och dialog med elevernas mentorer och yrkeslärarna i den mån det går. 

Matematiklärarna arbetar mycket för att skapa samarbete med yrkeslärarna men då kan oftast 

kursutlägget bli ett hinder. Matematik A läses i åk1 och många av yrkeskurserna ligger i åk 2 och 

3 vilket innebär att det blir svårt att samarbeta. Sexan pekar också på att de nya 

matematikkurserna i GY11 är mer anpassade för att samverka med yrkeskurserna och det tycker 

hon verkar bra. På denna skola genomför de en matematikdiagnos i början av matematik A 

kursen. Där ser hon att många elever har låga förkunskaper och har missat många delar i 

matematiken under tidigare skolår. Skolan försöker fånga upp de elever som har låga 

förkunskaper och erbjuder dem extra hjälp. Eleverna har möjlighet att under ledig tid få extra 

hjälp av matematiklärare. Det är frivilligt för de flesta men för några elever skrivs det in på 

schemat och då är det en obligatorisk lektion. Hon säger också att det är viktigt att eleverna ser 

vad de ska använda matematiken till. Många elever säger ”varför ska jag kunna det här?”, ”jag 

behöver inte matematik jag ska ju bara spela fotboll” eller ”jag kommer aldrig att behöva 

använda det efter skolan”. Sexan försöker visa eleverna konkreta situationer men hon tycker det 

är svårt i många fall att ”sätta fingret på” vad eleverna ska ha matematiken till, särskilt när det 

gäller algebra och ekvationer. Men även områden som area och volym inom geometri kan 

eleverna tycka är onödigt. När läraren ger ett exempel att det kan vara bra att kunna om du ska 

måla om ett rum så hittar eleverna andra lösningar som att ”jag frågar bara på affären”, eller ”om 

det blir för lite åker jag och köper en burk till”. Sexan säger att eleverna inte ser nyttan av att i 

förväg kunna göra den beräkningen. Om problem i vardagen uppstår så hittar de en lösning på 

det där och då. 

 

Sexan skulle vilja att matematik hade en ”annan klang” i samhället. Hon säger att hon ofta möts 

av attityden att matematik är tråkigt, att det är en inbyggd sanning hos många människor. Hon 

tycker också det är viktigt att matematiklärare på mellanstadiet och högstadiet varierar 

undervisningen för att engagera eleverna mer och att alla elever kan hitta sitt sätt eller olika sätt 

att lära sig matematik. Det kan vara ett sätt att få eleverna mer intresserade och motiverade till 
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matematik. ”Stämpeln” att matematik är tråkigt måste bort, det kan förändras på längre sikt då 

”dagens elever” som kanske får uppleva matematik på ett annat sätt är förr, blir vuxna och kan 

ge en annan positivare bild av matematik till sina barn. Hon skulle också vilja ha bättre 

läromedel som till exempel interaktiva läroböcker där allt material finns på Internet. Där skulle 

eleverna kunna lyssna eller se på genomgångar, kunna arbeta med många övningsuppgifter om 

de behöver det eller hämta instruktioner till praktiska uppgifter. Sexan tror också att det vore bra 

med ett forum där elever kan ”chatta” med varandra eller en matematiklärare. De skulle kunna 

ställa frågor eller diskutera matematikuppgifter. Hon menar att datorvärlden och Internet är 

elevernas verklighet och de känner sig hemma i den världen, det skulle kunna göra att eleverna 

upplever matematiken mindre tråkig. Hon säger att det skulle kunna vara en del i läromedlet och 

att då läromedelsförlaget ansvarar för chatten och att det finns lärare där vissa tider. Det skulle 

också kunna vara ett forum där föräldrarna skulle kunna delta och få en inblick i vad eleverna 

arbetar med. När det gäller lektionsutlägget önskar sexan fler lektionstillfällen i veckan men hon 

vill gärna behålla ett långt lektionspass också. Hon har ingen möjlighet att påverka det eftersom 

hela skolans schema är upplagt i långa lektionspass för varje ämne och det är svårt att få mer tid 

än det enda lektionspass som finns. 

 

Intervju 7 

Sjuan undervisar i matematik B på teknikprogrammet och matematik D på 

naturvetenskapsprogrammet. Hon har 13 elever i B kursen och 19 elever i D kursen och hon är 

utbildad lärare för grundskolans senare år och gymnasiet i matematik och ett ämne till.  

 

Hon anger att de största problemen eller svårigheterna i undervisningen är att eleverna har dåliga 

förkunskaper i algebra. Det gör att eleverna har svårt att hänga med på de momenten och vid 

härledningar. Hon tycker också att eleverna har svårt att läsa i läroboken och ta till sig det som 

står. Sjuan säger att eleverna vill ha och behöver få genomgångar av läraren på alla moment.  

Om läraren inte har genomgång så kommer eleverna inte vidare utan stannar upp och kan inte på 

egen hand med hjälp av boken eller annat komma vidare eller se hur uppgifter ska lösas. 

Eleverna vill också helst ha givna manualer eller punktlistor över hur de ska lösa olika typer av 

uppgifter, det vill säga vad steg 1 är, steg 2 och så vidare för att lösa en ekvation. Hon säger att 

eleverna har svårt att se sammanhang och att det finns ett motstånd hos eleverna att ”förstå 

matematik”. Eleverna vill kunna regler och rutiner men är inte så intresserade av att förstå varför 

det fungerar så eller om det finns flera sätt att lösa uppgifter. Sjuan säger också att eleverna till 

alltför stor del är beroende av och litar på miniräknaren. De reflekterar inte över om svaren är 

rimliga eller inte. Hon tycker också eleverna överlag är ”dåliga på redovisa” sina lösningar. De 

ser svaret men kan inte visa eller förklara hur de kommit fram till det. Hon tror att det hänger 

ihop med att eleverna saknar en djupare förståelse och därför inte kan redovisa sina lösningar. 

Eleverna har också svårt att överföra kunskap från en typ av uppgifter till ett annat men 

närliggande område. Läraren anser att eleverna börjar med algebra för sent i grundskolan. Hon 

tror att de flesta elever börjar med ekvationslösning under högstadiet. I tidigare år är det mest 

enklare ekvationer som går ut på att hitta en lösning, inte hur man löser ekvationer. Eleverna har 

också dåliga kunskaper när det gäller räkneregler, prioriteringsregler och liknade. På denna skola 

genomför man diagnos innan eleven börjar matematik A. Där anger även eleven vilket betyg 

hon/han hade som slutbetyg från grundskolan.  

 

Sjuan arbetar mycket med algebra och lägger ner mycket lektionstid på det. De arbetar ingående 

med ekvationslösning och redovisar ofta alla lösningar på tavlan och de diskuterar gemensamt 

lösningar och rimlighet i svaren samt om man kan göra på något annat sätt. I D kursen arbetar de 

till exempel mycket med enhetscirkeln för att skapa förståelse hos eleverna för de 

trigonometriska funktionerna. Hon säger också att i början av gymnasiet är eleverna ovana att 

arbeta hemma och lägger inte ner så mycket tid på matematiken utanför lektionstid. Senare i åk 2 
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och 3 ser hon att eleverna börjar arbeta mer hemma med uppgifter och repetition. 

Naturvetareleverna visar större intresse för matematik jämfört med eleverna på 

teknikprogrammet. De senare eleverna ser mer matematiken som något de måste göra för att 

kunna gå den teknikinriktning de vill. På denna skola är form och design en attraktiv inriktning 

och då behöver eleverna läsa till och med matematik C. Den matematik B grupp som Sjuan 

undervisar är en grupp med elever som har behov av extra stöd. Därför är gruppen lite mindre än 

andra grupper i matematik och tempot är lite långsammare. De flesta elever i gruppen är på 

samma kunskapsnivå och det gör det lättare för läraren att planera och arbeta med gemensamma 

uppgifter och genomgångar. En nackdel med att ha en liten grupp är att om någon elev är 

oengagerad så ”får den med sig” flera andra elever i gruppen som kanske har ”svårt att hänga 

med”. Sjuan säger att hon har mer genomgångar i den mindre elevgruppen och hon ger mer 

struktur till exempel med planeringar och vilka uppgifter de ska arbeta med och så vidare. Det 

finns också stödtimmar där de elever som har behov av mer stöd kan delta. Läraren kan 

rekommendera eleven att gå på stödtimmarna men det är eleven som väljer, som säger ja eller 

nej till stödet. Om eleven tackar ja så förs det in på deras schema och då förs också närvaro, men 

eleven kan också välja att tacka nej. Sjuan uppskattar att det bara är mellan 25 -50 % av eleverna 

som rekommenderas att gå på extra stöd som tackar ja till det. 

 

Sjuan anser att eleverna borde börja med algebra, härledningar och funktioner tidigare i 

grundskolan. Hon skulle också vilja ha mer lektionstid särskilt i B kursen. Hon skulle då ägna 

mer tid åt begreppsbildning. Sjuan upplever även att det är ett stort kliv i abstraktionsnivå mellan 

kurs A och kurs B. 

 

Kategorisering av beskrivna svårigheter och problem 

I detta avsnitt finns de svårigheter och problem som informanterna har tagit upp under 

intervjuerna kategoriserade på tre nivåer, organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Flera av 

de svårigheter och problem som lyfts fram kan ses på olika sätt och utifrån valt synsätt kan de 

kategoriseras på olika nivåer. Jag har gjort en tolkning av informanternas svar och utsagor och 

därefter lagt in de beskrivna svårigheterna och problemen under den nivå där jag anser att de till 

största del hör hemma. Detta kan förstås som att svårigheterna och problem oftast är komplexa 

och innefattar faktorer på flera nivåer samtidigt. Den tankemodell jag använder är att de olika 

nivåerna kan ses som genomskinliga plastark där varje ark representerar en nivå. Svårigheter och 

problem kan beskrivas med bilder på de olika plastarken. De tre arken (nivåerna), organisations-, 

grupp- och individnivån kan läggas på varandra och då bilda en gemensam, helhetsbild av 

verkligheten. Genom att dra isär arken med de olika nivåerna och titta på dem var och en så 

framträder detaljer tydligare på varje nivå men samtidigt försvinner helheten. Informanterna kan 

uppge att det finns en svårighet på individnivå, till exempel dåliga förkunskaper hos eleven, men 

samtidigt beskriva att orsakerna till att problemet finns ligger på gruppnivå eller 

organisationsnivå, till exempel undervisningens utformning på grundskolan. I följande två 

avsnitt som innehåller de kategoriseringar jag gjort så beskriver jag de svårigheter och problem 

som lyfts fram på varje nivå för sig. I analys och diskussionsavsnittet lägger jag åter ihop 

nivåerna och diskuterar både svårigheter och problem samt bakomliggande orsaker ur ett 

helhetsperspektiv till största del.  

 

Organisationsnivå 

För lite undervisningstid i kurserna är ett problem som ofta nämns, flera informanter menar att 

det till viss del beror på att mycket tid går åt till att repetera på grund av att eleverna har så dåliga 

förkunskaper. En informant anser att eleverna börjar med algebra för sent i grundskolan. 

Lektionernas längd och placering på schemat är andra problem på organisationsnivån. Andra 
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svårigheter som informanterna tar upp är att alla elever ska läsa samma matematikkurs oavsett 

vilket program de går på och det finns för lite tid för extra stöd utanför lektionstid. Det finns 

svårigheter att arbeta ämnesövergripande beroende på hur kurserna är utlagda under läsåren. En 

informant säger att abstraktionsnivån tar ett stort kliv mellan matematik A och matematik B. 

Lärarutbildningen kritiseras av en informant, för få lärare vill utbilda sig till lärare och 

intagningspoängen blir för låga. En annan informant tror att det kommer att bli svårigheter under 

övergångstiden när både grundskolan och gymnasieskolan ska in i en ny reform. De elever som 

är i slutet av grundskolan kommer att slutföra grundskolan enligt den gamla läroplanen men de 

ska börja i den reformerade gymnasieskolan enligt GY11 och det kan bli problem då de 

nuvarande ämnesplanerna för grundskolan inte är anpassade till de nya ämnes- och kursplanerna 

för gymnasieskolan.  

 

Gruppnivå 

De flesta informanter tar upp problem som handlar om att undervisningen på grundskolan, 

framförallt årskurs 3-6, är tråkig och inte lyckas hålla elevernas intresse och motivation för 

matematik vid liv. Undervisningen beskrivs som att eleverna till stor del tyst räknar för sig själva 

i matematikboken. En informant anser att åldersintegrerad undervisning i grundskolan är 

negativt. En annan svårighet som nämns vid flera intervjuer är att det är stor spridning på 

elevernas kunskaper och att det är svårt att planera lektionerna och hinna med att hjälpa och 

utmana alla elever i grupper där det är stor spridning på kunskapsnivåerna. Ett problem är också 

att vissa elevgrupper är för stora så läraren hinner inte hjälpa alla under lektionen, några skulle 

vilja arbeta mer muntligt men i stora grupper blir det lätt för hög ljudnivå och oroligt vilket 

missgynnar elever som behöver lugn och ro för att kunna koncentrera sig. Ett närliggande 

problem som nämns är att läraren skulle vilja dela gruppen eller ha hjälp av speciallärare för att 

vissa elever skulle få stöd i en mindre grupp, detta problem kan också ses som ett problem på 

organisationsnivån eftersom det ofta handlar om brist på resurser eller brist på lokaler. En 

informant säger att i en liten grupp kan det vara ett problem om en elev är omotiverad eftersom 

det kan påverka hela gruppen. 

 

Individnivå 

Sex av sju informanter nämner elevernas låga eller bristande förkunskaper som ett stort problem 

eller svårighet i undervisningen. De flesta menar att baskunskaper av mer generell karaktär 

saknas eller att eleverna saknar förståelse för vad de gör i matematik och varför de gör det. Om 

vissa områden lyfts fram så är det i första hand algebra och sedan bråkräkning som eleverna 

uppvisar bristande kunskaper i. De flesta informanter lyfter även fram att eleverna har brister i 

studieteknik, till exempel har eleverna svårt att läsa själva i läroboken och ta till sig kunskap, 

eleverna repeterar även för lite. En annan svårighet är att många elever har låg motivation för 

skolarbete i allmänhet och matematik i synnerhet. Informanterna upplever att eleverna inte är 

beredda att lägga ner mer tid än matematiklektionerna för att arbeta med matematik. Flera skolor 

har räknestugor eller andra liknande möjligheter till extra stöd för eleverna men informanterna 

menar att så länge denna tid inte är obligatorisk så väljer de allra flesta elever att inte använda 

den möjligheten. I flera av intervjuerna säger informanten att eleverna verkar ha tappat intresset 

och att eleverna tycker att matematik är tråkigt. En informant säger att nyfikenheten saknas och 

flera nämner att eleverna anser sig vara dåliga på matematik och har lågt självförtroende, i det 

sammanhanget nämns att eleverna kan vara rädda att misslyckas. Även otillräcklig närvaro tas 

upp som problem. Vid en intervju anser informanten att det är ett problem att eleverna inte har 

med sig rätt material, till exempel bok och skrivmaterial, till lektionen, vid en annan intervju 

uppges att eleverna har svårt att få hjälp hemma. En informant säger att hon har svårt att hitta bra 

arbetsmaterial och bra uppgifter, en annan anser att många lärare har för dåliga kunskaper i 
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matematik för att kunna undervisa eleverna på ett bra sätt. En tredje informant säger att hon har 

för dåliga kunskaper om matematiksvårigheter. 

 

Kategorisering av beskrivna åtgärder och förändringar  

Här kategoriseras alla åtgärder och förändringar som informanterna har tagit upp under 

intervjuerna det vill säga både sådant som de anser sig själva kunna genomföra och sådana 

åtgärder och förändringar som de skulle vilja se genomförda men inte själva kan påverka. Alla 

informanter nämner på något sätt att undervisningen på grundskolan, särskilt i de tidigare 

åldrarna och på ”mellanstadiet”, måste förändras för att eleverna ska ha bättre förkunskaper när 

de börjar gymnasieskolan. I dessa beskrivningar är det svårt att urskilja på vilken nivå 

förändringarna ska kategoriseras, informanterna har lite olika perspektiv på vilka åtgärder och 

förändringar som behövs, från att anställa fler speciallärare till att förändra läroplaner och bättre 

lärarutbildning. Konkreta exempel på detta lyfts fram under respektive nivå. 

 

Organisationsnivå 

Direkt och indirekt beskrivs önskvärda åtgärder och förändringar som inte den enskilde läraren 

kan påverka i någon högre grad. Det handlar i förlängningen om skolans ekonomiska resurser 

och de prioriteringar och val som skolans ledning gör. Här finns till exempel åtgärder och 

förändringar som fler grupprum, mindre undervisningsgrupper, flera speciallärare, fler 

undervisningstimmar i varje kurs, lektionernas antal och placering på schemat. Flera av 

informanterna menar att resurserna ska öka och sättas in tidigt i grundskolan, en informant pekar 

på vikten av att algebra kommer in tidigare i grundskolan. En annan informant säger att 

lärarutbildningen bör innehålla mer matematikdidaktik.  Den allmänna uppfattningen och 

attityden till matematik i samhället betonas vid några intervjuer. Informanterna menar att 

matematik måste framhållas som ett mycket viktigt ämne i hela samhället och den ”stämpel” 

som finns att matematik är tråkigt måste arbetas bort. Två informanter lyfter fram de nya 

skolreformerna som positiva förändringar. 

 

Gruppnivå 

Alla informanter beskriver vikten av att hitta arbetsmetoder och undervisningsformer som gör att 

eleverna ser mening med att lära sig matematik och som gör att eleverna blir motiverade för och 

intresserade av att lära sig matematik. Många säger att de vill visa eleverna att matematik är 

roligt och att de vill skapa nyfikenhet och entusiasm hos eleverna. De flesta informanter menar 

att det måste arbetas med detta på grundskolan i första hand men eftersom det inte har fungerat 

så måste de som matematiklärare på gymnasiet, lägga ner mycket tid på det i sina 

undervisningsgrupper. Arbetssätt och metoder som beskrivs är ofta gemensamma diskussioner 

och redovisningar, par- eller grupparbeten där eleverna ska diskutera lösningsmetoder och 

resultat på olika typer av matematiska problem. Fokus ligger ofta på att repetera och befästa 

taluppfattning och förståelse för algebra och funktioner. Många tar upp vikten av att utforma 

matematikuppgifter som delvis kan utföras praktiskt utanför klassrummet eller som är teoretiskt 

förankrade i de karaktärsämnen som profilerar det program som eleven går. I detta sammanhang 

nämns också samverkan med andra ämnen, framför allt karaktärsämnen på yrkesförberedande 

program, som en viktig faktor. Diagnoser används ofta i början av gymnasiet och eleverna 

erbjuds extra stöd i särskilda grupper eller räknestugor där elever kan delta för att träna mer eller 

få mer hjälp av lärare utanför ordinarie lektionstid. Två informanter beskriver att diagnoserna 

används för att helt eller delvis bilda undervisningsgrupper som är mer homogena med avseende 

på elevernas kunskapsnivå. En informant menar att det vore önskvärt att i högre grad kunna dela 

in undervisningsgrupperna efter elevernas kunskapsnivå. Denna informant tycker också att 
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grundskolan ska återinföra allmän och särskild kurs i matematik. På några av skolorna har 

eleverna möjlighet att välja matematikgrupp utifrån vilken studietakt de vill ha. Interaktiva 

läromedel som är anpassade efter elevernas sätt att kommunicera efterfrågas av en informant. 

Till exempel möjlighet till att chatta med lärare och få hjälp med matematikproblem eller att 

kunna arbeta med olika typer av uppgifter och matematiklaborationer med olika svårighetsgrad 

via datorn. Några informanter menar att lektionsplanering med tydliga ramar och mål utifrån 

vilken undervisningsgrupp de har är en viktig faktor. Fler grupprum och mindre 

undervisningsgrupper är förändringar som nämns under flera intervjuer.  

 

Individnivå 

I några intervjuer nämns särskilt stöd till enskilda elever som en åtgärd som används eller 

önskas, helst av speciallärare med fördjupade kunskaper om matematiksvårigheter, det gäller 

framförallt på gymnasiet. Några av informanterna pekar också på behovet av enskilt stöd till 

eleverna redan under tidiga skolår för att alla elever ska ”knäcka koden” i matematik. En 

informant säger att elever som kan ta eget ansvar ges möjlighet att arbeta mer självständigt eller 

med egna uppgifter utanför klassrummet, till exempel övningsprogram på dator. En annan 

informant anser att det är viktigt att skapa förtroende och en bra relation mellan läraren och varje 

elev för att sedan kunna arbeta med kunskapsutvecklingen hos den eleven.  

 

I några intervjuer pekas på vikten av fortbildning och stöd till enskilda lärare, särskilt när det 

gäller didaktik. Flera informanter menar att det skulle kunna förändra undervisningen på 

grundskolan så att eleverna blir mer motiverade.  

 

Diskussion och analys 

Detta kapitel inleds med en övergripande resultatdiskussion som relaterar resultatet till tidigare 

forskning och teorier på området. Därefter följer ett avsnitt som diskuterar och analyserar 

resultatet i relation till de nya styrdokumenten för grundskola och gymnasieskola. Här beskrivs 

också på vilket sätt de nya styrdokumenten kan tänkas påverka undervisningens utformning och 

elevernas matematiska förmågor. Jag pekar även på några områden som informanterna tagit upp 

som svårigheter och problem som inte direkt kommer att påverkas av de nya styrdokumenten, 

där måste förändringar ske utifrån andra incitament. Avsnittet slutsatser sammanfattar resultat 

och analys och kapitlet avslutas sedan med en metoddiskussion som granskar studiens metodval i 

relation till syfte, frågeställningar och reslutat, samt ett avsnitt som tar upp områden som är 

intressant för fortsatt forskning utifrån resultat och analys av denna undersökning. 

 

Resultatdiskussion 

I intervjuerna har jag mött sju engagerade matematiklärare som alla på sitt eget sätt vill inspirera 

och motivera de elever de möter i sin undervisning. Förutsättningarna är väldigt olika för de sju 

lärarna som deltog i undersökningen och det är inte möjligt och inte heller önskvärt att göra 

några generella slutsatser. Trots det finns det några övergripande, gemensamma drag som är 

intressanta att nämna. Alla informanter visar glädje och stolthet över att vara matematiklärare 

och de försöker föra över sitt intresse och sin entusiasm till sina elever. De ser svårigheter främst 

med att eleverna har brister i sina matematikkunskaper då de börjar på gymnasiet, vilket 

överensstämmer med Skolverkets (2009a) förklaringar till de kraftigt försämrade resultaten i 

TIMSS Advanced. Informanterna har ofta många elever i undervisningsgrupperna med stor 

spridning på elevernas kunskapsnivå inom gruppen. Lärarna fokuserar till stor del på hur de ska 

anpassa och variera undervisningen så att alla elever i gruppen ska få utmaningar och 

engagerande uppgifter på sin kunskapsnivå. Tid är en bristvara, sett både ur ett 
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lektionsperspektiv och ur kursperspektiv och lärarna känner sig ofta otillräckliga. De flesta 

informanter ser svårigheter på elevindividnivå som dåliga förkunskaper, ointresse, omotiverade 

elever och elever som har bestämt sig för att matematik är tråkigt eller för svårt att förstå. 

Intressant är att de flesta pekar på att orsakerna till dessa svårigheter på individnivå i första hand 

ligger på grupp- eller organisationsnivå. Informanterna menar att det är brister i undervisningen 

och brist på resurser, främst i årskurserna 3 -6 på grundskolan, som leder till att eleverna tappar 

intresse för och får problem med matematiken senare i skolan. Det innebär att lärarna anser att 

åtgärder och förändringar i första hand måste ske på grupp- och organisationsnivå. Det visar att 

lärarna inte lägger problemet på individ nivå hos den enskilde eleven utan anser att grunden 

ligger på en annan nivå och därmed ska ansvaret för åtgärder och förändringar också ligga där. 

Skolverket (2008a, 2009a) är kritisk till att många skolor fokuserar för mycket på individnivå 

och alltför mycket ansvar läggs på eleven, när det egentligen är skolans huvudansvar att 

förebygga och undanröja svårigheter. Många nämner också att utökade resurser och bättre 

fortbildning till lärarna, särskilt i de angivna årskurserna, skulle kunna ge bra effekt och bidra till 

att problemen på individnivå inte blir så stora. Lärarnas åsikter bekräftar till stor del de resultat 

som Bergqvist (2007) och Granström (2007) pekar på. Undervisningstiden för matematik på 

grundskolan läggs mer och mer på enskilt arbete på bekostnad av gemensamma aktiviteter där 

eleverna får samtala om matematik och arbeta med förståelse. Lamperts (1990) undersökning 

visar att det är möjligt att förändra arbetssätten och förhållningssättet till matematikkunskaper i 

en femteklass, vilket lärarna i denna undersökning uttrycker en önskan om. Flera av 

informanterna lyfter fram just ”mellanstadiet” som den tidpunkt då många elever börjar anse att 

matematik är för svårt och att det är tråkigt och det leder till att eleverna så småningom ger upp 

och tappar motivation. Kombinationen av att elever arbetar mer enskilt men samtidigt i hög grad 

med uppgifter som finns i matematikboken gör att eleverna blir alltför fokuserade på att 

matematikkunskaper innebär att göra tal i boken och få ett svar som överensstämmer med 

bokens facit. Om eleven inte lyckas med det har hon eller han inga strategier för att själv komma 

vidare utan blir då beroende av lotsning från läraren. Om många elever i klassrummet behöver 

lotsning så kommer varje elev att ägna mycket tid åt att vänta på läraren som ska visa den rätta 

vägen till det rätta svaret. Lampert (1990) menar att ett sådant arbetssätt inte utvecklar den 

matematiska kompetensen hos eleverna. Deras tankar och föreställningar måste bearbetas, 

granskas och diskuteras i gruppen så att de utmanas att pröva nya tankebanor och utveckla en 

bättre förståelse för och förtrogenhet. med matematiken 

 

Informant sju undervisar elever som har valt gymnasieprogram där det ingår mycket matematik 

och de flesta har inte haft några större problem med matematik under grundskolan. Hon 

beskriver att eleverna har svårt att ta sig an och arbeta med matematiska uppgifter på egen hand, 

de väntar på att hon ska tala om för dem stegvis hur de ska göra. De tyder på att eleverna är 

ovana att arbeta med problemlösning och att de har svårt för att tro på sin egen förmåga. De 

tänker sig att det finns en rätt metod och ett rätt svar och de vill att läraren ska lotsa dem fram 

dit.  

 

Diskussion och analys av resultat i relation till nya skolreformer 

Problem och svårigheter med elevers brister i förkunskaper och den diskrepans som finns mellan 

elevers slutbetyg och deras faktiska kunskaper är en gemensam faktor som alla matematiklärarna 

lyft fram i denna undersökning. De har lite olika perspektiv och utgångspunkter men de flesta 

pekar på brister i undervisningen tidigt i grundskolan. I de nya reformerna finns fyra områden 

som kan bidra till att minska dessa problem och svårigheter. Det första är den nya betygsskalan 

och att terminsbetyg införs från höstterminen i årskurs 6. Fler betygssteg borde innebära att varje 

betygssteg blir smalare så att elever med samma betyg har kunskaper som är mer homogena 

jämfört med nuvarande betygsskala. Tydligheten i att alla kunskapskrav ska vara uppfyllda i sin 

helhet för att betygen A, C och E ska ges, minskar risken för att lärare bortser från vissa delar 
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eller låter goda kunskaper på ett område kompensera för bristande kunskaper på andra områden 

vid betygssättning. Det andra området i reformerna är en ökad tydlighet i ämnes- och kursplaner 

samt en tydlig progression både mellan årskurser och mellan betygsstegen A-E för årskurs 6 och 

årskurs 9 i grundskolan. Det tredje området är kravet på behörighet för undervisning och 

lärarlegitimation. För att få anställas som lärare ska man ha en utbildning för de ämnen, de 

årskurser och skolform där man ska undervisa och för att få sätta betyg på elever ska läraren ha 

legitimation som omfattar det ämnet, årskursen och skolformen. Det kan leda till att fler 

matematiklärare, särskilt i lägre åldrar, har mer utbildning och kompetens för 

matematikundervisning jämfört med dagens läge och det kan även leda till att betygssättningen 

blir mer likvärdig mellan olika kommuner och skolor. Det fjärde området är att styrdokumenten 

är tydliga i att olika metoder och kompetenser ska användas, samt att ämnesmålen fokuserar på 

vilka förmågor som eleverna ska uppnå och där betonas bland annat muntlig kommunikation och 

logiskt resonemang.  

 

De synpunkter som flera av informanterna framför om att undervisningen på grundskolan är 

alltför enahanda och styrd av läroboken bekräftas i Lamperts (1990) och Granströms (2007) 

studier. De nya styrdokumenten både på grundskolenivå och på gymnasienivå har tydliga 

skrivningar som syftar till att undervisningen måste planeras på ett annat sätt där fler förmågor 

framhålls och tränas. De matematiska kompetenser som beskrivs närmar sig det vetenskapliga 

sättet att utveckla kunskap och frångår till stor del det tidigare traditionella sättet att undervisa 

skolmatematik. 

 

Vid alla intervjuer beskriver informanterna hur de på olika sätt planerar undervisningen för att 

eleverna ska se nyttan med matematiken, lärarna vill förmedla en känsla till eleverna att 

matematik är viktigt och roligt och att de kommer att använda matematik i många olika 

sammanhang även efter skoltidens slut. Ämnesövergripande undervisning används, särskilt av de 

lärare som undervisar elever som går ett yrkesförberedande program. Även Ettan som undervisar 

på Estetiska programmet försöker hitta kopplingar till musikämnet som är centralt på den 

inriktning som den skolan har. För de lärare som undervisar elever på högskoleförberedande 

program så är det ofta lättare att visa eleverna att de kommer att behöva goda 

matematikkunskaper för sina vidare studier. Några av informanterna beskriver att det ändå är 

svårt att motivera alla elever att arbeta tillräckligt med matematik. Särskilt svårt är det att 

motivera eleverna att öva utanför lektionstid. En av informanterna ser det som ett problem att 

alla elever ska läsa samma matematikkurs oavsett vilket gymnasieprogram de går på. I GY11 

delas matematikkurserna in i tre spår, där spår A är tydligt inriktat mot yrkesprogrammen och det 

framgår att matematikkursen ska innehålla övningar och uppgifter som hämtas från de 

programspecifika kurserna. Spår B är inriktat mot samhällsprogrammet, ekonomiska 

programmet, humanistiska programmet och estetiska programmet. Spår C är riktat mot 

naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Denna förändring av matematikämnet på 

gymnasieskolan svarar väl mot de problem och svårigheter samt informanternas önskemål om 

åtgärder och förändringar som kommit fram i denna studie. Denna förändring kan hjälpa lärarna 

att visa på användningsområden inom ramen för alla program, där matematikkunskaper är 

nödvändiga och viktiga. Eleverna kan då tydligare se att den matematik de läser på sitt program 

är särskilt anpassat för deras utbildning och framtida yrkesliv vilket kan göra eleverna mer 

motiverade att lägga ner arbete för att klara matematiken.  

 

Tre av informanterna pekar på att lärarna har för lite kunskap på olika områden. Kravet på 

lärarlegitimation kan till viss del säkerställa att lärarna har rätt utbildning för de ämnen de ska 

undervisa. Men två av informanterna som har en examen som gymnasielärare i matematik anser 

ändå att de skulle behöva högre kompetens. Särskilt pekas på brister i matematikdidaktik och 

kunskap om matematiksvårigheter. I de nya styrdokumenten finns inget som direkt ger lärarna 

stöd på de områdena. 
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I flera av intervjuerna tar informanterna upp problem med stora undervisningsgrupper, det är 

svårt att hinna med alla elever och man vill ha större möjlighet att ibland dela upp gruppen i 

mindre grupper. Det är en resursfördelningsfråga där huvudansvaret ligger på huvudmannen och 

de nya reformerna reglerar inte detta. En förändring är att friskolor jämställs med kommunala 

skolor på de flesta områden så att till exempel kraven på elevhälsa och stöd till elever är lika för 

friskolor och kommunala skolor. Det kan leda till att friskolor måste öka sina resurser för att 

motsvara kraven i nya skollagen. Flera informanter anger att ett problem eller svårighet är att 

undervisningstiden inte är tillräcklig eller att lektionernas antal, längd och placering på schemat 

inte är bra. Inget av dessa områden regleras i de nya styrdokumenten men elevernas rätt till 

särskilt stöd förtydligas och skolans beslut om utformande eller inte utformande av 

åtgärdsprogram blir möjlig att överklaga enligt nya skollagen. Även omfattning och innehåll i 

åtgärdsprogrammen blir möjliga att överklaga. Skolinspektionen får större sanktionsmöjligheter 

mot de skolor som inte lever upp till kraven i skollagen. Det kan leda till att huvudmannen måste 

åtgärda eventuella brister i resursfördelning, organisation av undervisning och särskilt stöd till 

elever som riskerar att inte nå målen i ämnet eller kursen 

 

Några informanter efterfrågar möjlighet att dela in undervisningsgrupper utifrån förkunskaper 

eller kunskapsnivå, till exempel genom att införa allmän och särskild kurs i matematik på 

grundskolans senare år. Det finns inget i de nya styrdokumenten som stödjer detta. 

 

Slutsatser 

Denna undersökning visar att gymnasielärare i matematik ser problem och svårigheter med 

undervisningen på alla nivåer, individ-, grupp- och organisationsnivå. Det som framhålls allra 

mest är problem och svårigheter som finns hos den enskilde eleven, främst som bristande 

förkunskaper, låg motivation och självkänsla samt ovilja att repetera och befästa kunskaper 

utanför lektionstid. Lärarna i undersökningen beskriver att orsakerna till att eleverna har problem 

och svårigheter med matematik oftast ligger på grupp- eller organisationsnivå. Utformningen av 

undervisningen är inte tillräckligt bra och det saknas ofta resurser och tid. När de beskrivna 

problem och svårigheterna samt lärarnas åsikter om vilka åtgärder och förändringar som krävs, 

jämförs med de förändringar som genomförs i de nya styrdokumenten för förskola, grundskola 

och gymnasieskolan så visar det sig att de ligger i linje med varandra till stor del. Många av 

förändringarna i styrdokumenten kommer dock att ta tid att genomföra och det kan ta flera år 

innan eventuella resultat kan utvärderas. På områden där ansvaret ligger hos huvudmannen, 

kommunen eller friskolan, finns knappt någon detaljreglering i styrdokumenten. Men 

styrdokumenten är tydligare i kraven på de mål och kvaliteter som skolan ska uppnå och 

Skolinspektionen har fått större möjlighet att vidta åtgärder och sanktioner mot de skolor som 

inte följer kraven i skollagen. Det kan bidra till att till exempel resurser prioriteras på andra sätt 

än i nuvarande system. De flesta informanter framhåller vikten av att sätta in resurser och 

åtgärder så tidigt som möjligt i skolan för att undvika att elever får stora problem med matematik 

i onödan. Informanterna anser att problem och svårigheter som elever får i mötet med 

skolmatematiken bara växer och växer med åren och blir svårare och svårare att komma till rätta 

med ju högre upp i skolsystemet som elever kommer innan åtgärder och resurser sätts in.  

 

Många av de svårigheter som beskrivs av informanterna och de förslag på åtgärder som de pekar 

på styrks av tidigare forskning. Detta har även regering och Skolverket redovisat och det syns en 

tydlig strävan i de nya styrdokumenten att införa förändringar för att komma till rätta med 

svårigheterna. 
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Metoddiskussion 

En kvalitativ undersökning med intervjuer som datainsamlingsmetod var en bra utgångspunkt 

utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. Jag kunde besvara de frågor jag satt upp och jag 

hade ett bra underlag för att kunna analysera och diskutera kring resultaten. Utgångspunkten med 

maximalt 16 intervjuer var för högt tilltagen. Endast sju intervjuer genomfördes men det var 

ändå lite för många. Resultaten blev i vissa delar för ytliga så jag ser ett behov av att göra en 

uppföljande studie med möjlighet att ställa fler frågor för att få fram djupare förståelse för 

informanternas åsikter och situationer. Inom ramen för detta arbete finns dock inte den tiden. Ett 

alternativ hade varit att redan från början sikta på färre antal intervjuer och på så sätt kunna 

fördjupa undersökningen på några områden.  

 

Ett hermeneutiskt arbetssätt passade denna studie bra då jag fick en dynamisk växelverkan 

mellan förförståelse, inhämtning av ny kunskap genom litteraturstudier och den information och 

kunskap som växte fram under tiden intervjuerna genomfördes. Utifrån den förförståelse jag 

hade ställde jag upp några problemområden och frågeställningar, efter dialog med handledare 

och kursdeltagare samt en första litteraturgenomgång ändrades min utgångspunkt och mina 

frågeställningar något. Min förförståelse hade utvecklats så att jag såg behov av att ändra syftet 

med min undersökning och utforma frågeställningarna lite annorlunda. Jag fortsatte med 

litteraturstudier och påbörjade samtidigt förberedelserna för intervjuerna. Återigen väcktes nya 

tankar och min förförståelse fördjupades så att jag kunde precisera problemområdet ytterligare. 

Under tiden intervjuerna genomfördes fortsatte jag med litteraturstudier och denna växelverkan 

ledde fram till att jag så småningom hade ett väl avgränsat problemområde med ett tydligt syfte.  

 

Fortsatt forskning 

Undersökningen har väckt många fler frågor och det har framkommit områden där fördjupade 

studier vore intressanta. De informanter som deltagit i denna studie har på flera sätt pekat på 

behov av förändrad undervisning av grundskolans matematik. Det vore intressant att undersöka 

vilken syn matematiklärarna på grundskolan har på vilka problem och svårigheter som finns med 

matematikundervisningen och vilka åtgärder och förändringar de ser som viktiga. Det vore också 

intressant att göra en studie om hur grundskolans matematiklärare ser på 

matematikundervisningen på gymnasieskolan. Frågeställningar kunde vara vilka likheter och 

skillnader som finns i synen på de problem och svårigheter som finns med 

matematikundervisningen dels i grundskolan och dels på gymnasiet. En kartläggning av skolor 

som har arbetat med att utforma en ”röd tråd” för matematikundervisningen från de lägsta 

åldrarna till och med gymnasiet kunde visa på och lyfta fram exempel på olika arbetsätt och 

metoder för att öka elevernas kunskaper, motivation och intresse för matematik. En sådan 

kartläggning kan bidra till att sprida kunskap och erfarenhet till andra skolor. Det vore även 

intressant att göra en uppföljande studie med de informanter som deltog i denna studie, för att 

undersöka hur gymnasielärarna ser på effekten av de nya styrdokumenten. 

 

En specifik frågeställning som kommit fram i denna undersökning men inte alls har blivit belyst 

är de stora skillnader som gymnasielärarna upplever mellan de slutbetyg i matematik eleverna får 

i åk 9 och de kunskaper som eleverna uppvisar i klassrummet och vid diagnoser när de börjar 

gymnasiet. Frågeställningar skulle kunna vara: Vad beror dessa skillnader mellan slutbetyg och 

kunskaper på? Kommer den nya betygsskalan eller andra skolreformer att förändra detta på 

något sätt?  

 

En annan frågeställning som framkommit handlar om kvaliteten på lärarutbildningarna. En 

fortsatt forskning skulle kunna undersöka vilka förändringar som sker inom lärarutbildningen 

och på vilket sätt det påverkar matematikundervisningen. 
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      Bilaga 1 

E-postbrev till läraren med förfrågan om deltagande i undersökningen.    

 
Hej  

Jag heter Marie Wikström och arbetar som matematik och fysiklärare på en gymnasieskola i Arjeplog. 

Jag gör ett examensarbete i matematikdidaktik under våren 2011. 

Mitt examensarbete fokuserar på matematiklärares syn på undervisningen. I synnerhet är jag 

intresserad av vilka svårigheter och problem som läraren anser försvårar arbetet och vilka åtgärder som 

läraren anser skulle kunna vara till hjälp. Det kan innefatta alla typer av problem, både stort och smått. 

 Jag har gjort ett urval av 16 gymnasieskolor i Sverige där din skola är en av dessa. På varje skola vill jag 

genomföra en intervju med en matematiklärare som undervisar i någon matematikkurs på 

gymnasieskolan under vårterminen 2011. 

 Intervjun kommer att genomföras i början av maj och beräknas ta ca 20-30 minuter. Jag har ingen 

möjlighet att besöka alla skolor så intervjuerna kommer att genomföras via telefon där samtalen spelas 

in. Alla samtal kommer att vara helt avidentifierade och du kommer att vara anonym under arbetets 

gång samt även i den rapport där jag kommer att presentera resultatet. 

 Det är mycket viktigt för mig att jag kan genomföra de planerade intervjuerna så jag hoppas att du kan 

tänka dig att delta i min undersökning. Om du tackar ja till deltagande så kommer vi gemensamt överens 

om en lämplig dag och tid för intervjun, då jag ringer upp dig.  

Innan intervjun skickar jag en intervjuguide med några huvudfrågor som jag vill att vi samtalar runt vid 

intervjun. Som bilaga till intervjuguiden skickar jag även ett följbrev där jag kort förklarar mer om min 

undersökning och hur materialet kommer att användas. Där finns även alla kontaktuppgifter till mig. 

 Jag hoppas att du i första hand kommer att tacka ja till deltagande i intervjun eller att du i andra hand 

vidarebefordrar mitt brev till en annan lärare som undervisar i matematik på din skola. 

  

Mvh Marie Wikström 

 e-post: marie.wikstrom@edu.arjeplog.se

https://webmail.arjeplog.se/owa/redir.aspx?C=6205877775ff449da8d1e270c63baf48&URL=mailto%3amarie.wikstrom%40edu.arjeplog.se


      Bilaga 2  

Intervjuguide och information till deltagarna. 
Denna skickas till deltagaren före intervjutillfället.  

 

Jag som genomför intervjun och skriver examensarbetet heter Marie Wikström. Mina 

kontaktuppgifter hittar du längst ner i denna information. Arbetet ingår i kursen Examensarbete 

på magisternivå – Matematikdidaktik, 15 hp, vid Linneuniversitetet i Växjö.  
Jag är mycket glad att du har tackat ja till att delta. Ditt deltagande är av stor vikt för mitt arbete. 

 

Bakgrund: 

Jag har skickat ut förfrågningar till matematiklärare på 16 olika gymnasieskolor i Sverige om att 

delta i en intervjuundersökning som är en del av mitt examensarbete i matematikdidaktik. 

Syftet med studien är att undersöka vad gymnasielärare i ämnet matematik anser vara de största 

svårigheterna med undervisningen i sitt ämne. Jag vill också undersöka vad matematiklärarna 

anser att de gör och kan göra utifrån nuvarande förutsättningar för att komma till rätta med eller 

minska de angivna svårigheterna och vilka andra förändringar de anser skulle behövas. Jag vill 

belysa svårigheter på olika nivåer så jag ser gärna att du lyfter fram allt du har reflekterat över i 

ditt arbete, både stort och smått. 
 

Anonymitet: 

Intervjun kommer att ske via telefon och jag kommer att spela in vårt samtal på band. Du 

kommer att vara helt anonym i denna undersökning. Information på bandinspelningen som skulle 

kunna göra att du kan identifieras kommer att raderas. Det kommer inte heller att kunna utläsas 

vilken skola de intervjuade personerna arbetar på. 
 

Utförande: 

Jag kommer att ringa upp dig på den tidpunkt vi gemensamt kommit överens om. Efter en kort 

inledning talar jag om att intervjun börjar och då startar jag också bandspelaren. Jag kommer att 

ställa frågor enligt frågeguiden nedan. Frågorna läses upp en och en ordgrant och du får 

möjlighet att svara efter varje fråga. Vid behov kommer jag att ställa följdfrågor innan jag går 

vidare till nästa fråga. Du kan också ställa frågor innan du ger dina svar.  

När alla frågor och svar är avklarade talar jag om att intervjun avslutas och då stänger jag av 

bandspelaren. 
 

Frågeguide: 

1. Vilka matematikkurser undervisar du i under vårterminen 2011?  

2. Vilket gymnasieprogram ingår respektive kurs i? 

3. Hur många elever är det i varje kurs? 

4. Vilken utbildning har du? 

5. Vilka svårigheter/problem upplever du med undervisningen i matematik på 

gymnasieskolan? 

6. Vilka åtgärder/förändringar anser du att du själv genomför eller kan genomföra för att 

komma till rätta med eller minska de angivna svårigheterna? 

7. Vilka andra åtgärder/förändringar anser du måste genomföras för att komma till rätta med 

eller minska de angivna svårigheterna? 

 

Marie Wikström,  

adress:  Hornavanskolan, Tingsbacka, 930 90 ARJEPLOG 

e-post:  marie.wikstrom@edu.arjeplog.se 

tfn:  070-365 97 47

mailto:marie.wikstrom@edu.arjeplog.se
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Utdrag från kursplanen i matematik för grundskolan,  

(ur läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011)       

 
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl 

ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. 

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som 

är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik 

ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer 

och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. 
 

Syfte 
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik 

och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska 

bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda 

matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska 

värden i möten med matematiska mönster, former och samband. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa 

problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. 

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och 

matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens 

uttrycksformer. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 

förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. 

Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda 

digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att 

presentera och tolka data. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att 

argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen 

också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa 

kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska 

sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. Genom 

undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, 

användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden 

och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans. Genom undervisningen i 

ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

att 

 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder, 
 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
 

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 
 

• föra och följa matematiska resonemang, och 
 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 
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Kunskapskrav 
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 

 Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon 

strategi med viss anpassning till problemets karaktär.  

 Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet. 

 Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att 

använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.  

 Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material 

eller bilder.  

 Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.  

 Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att 

beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.  

 Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i 

olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.  

 Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord 

för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.  

 Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära 

situationer.  

 Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss 

anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa 

enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.  

 Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra 

räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar 

av enkla tal i ett utvidgat talområde. Vid addition och subtraktion kan eleven välja och 

använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren 

ligger inom heltalsområdet 0–200.  

 Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett 

fungerande sätt.  

 Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.  

 Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, 

volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.  

 Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt 

och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska 

uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.  

 Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och 

skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.  

 Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt 

samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i 

talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet. 

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 

 Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt 

genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets 

karaktär.  

 Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till 

viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till 

problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt 

tillvägagångssätt. 
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 Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att 

använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.  

 Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i 

huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika 

uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. 

 Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss 

anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla 

rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och 

förändring med tillfredsställande resultat. 

 Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande 

sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska ut-

trycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan 

eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och 

bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.  
 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 

 Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att 

välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär 

samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.  

 Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om 

resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på 

alternativa tillvägagångssätt. 

 Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att 

använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.  

 Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett 

väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt 

föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. 

 Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med 

god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom 

aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med 

mycket gott resultat.  

 Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och 

effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner 

och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I 

redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att 

framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt 

och fördjupar eller breddar dem. 



      Bilaga 4 
 

Utdrag från ämnesplanen i matematik för gymnasieskolan         
 

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den  utvecklas såväl 

ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att  utforska matematiken som 

sådan. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt 

med att informationstekniken utvecklas används matematiken i alltmer komplexa situationer. 

Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. Ytterst handlar matematiken 

om att upptäcka mönster och formulera generella samband.  

 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta 

matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt 

att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i 

samhälls- och yrkesrelaterade situationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 

utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande. Vidare ska den bidra 

till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess 

betydelse för individ och samhälle. Undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer och 

arbetssätt, där undersökande aktiviteter utgör en del. När så är lämpligt ska undervisningen ske 

i relevant praxisnära miljö. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med 

olika uttrycksformer. Vidare ska den ge eleverna utmaningar samt erfarenhet av matematikens 

logik, generaliserbarhet, kreativa kvaliteter och mångfacetterade karaktär. Undervisningen ska 

stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang samt ge 

utrymme åt problemlösning som både mål och medel. I undervisningen ska eleverna dessutom 

ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, digitala medier och även andra 

verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena. Undervisningen i ämnet matematik ska ge 

eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att:  

 

1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.  

 

2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.  

 

3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder 

och resultat.  

 

4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en 

modells egenskaper och begränsningar.  

 

5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang.  

 

6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.  

 

7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 

yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang  
 
/// 
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Kurser i ämnet  

Matematik 1a, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. 

Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 1b eller 

1c. Kursen ska ingå i samtliga yrkesprogram.  

 

Matematik 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. 

Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 1a eller 

1c. Kursen ska ingå i ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och 

samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

Matematik 1c, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. 

Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 1a eller 

1b. Kursen ska ingå i naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.  
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