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Abstract 

 

This study aims to highlight and analyze eight secondary teachers' views and thoughts on ma-

thematics. Hopefully this study will provide a deeper understanding of how teachers think and 

reason about their subject mathematics and how this affects their teaching. 

The study was conducted using a qualitative interview method, based on interviews with eight 

middle school teachers who teach in school mathematics for grades 6 - 9. The interviews were 

recorded and then transcribed and analyzed. 

After the interview analysis one can conclude that the teachers’ thoughts concern three main 

themes: the importance of mathematics, children’s lack of basic knowledge and the teachers’ 

lack of time. 

In discussion and analysis the teachers conceptions of the own subject is being analyzed, and 

that is the foundation of this study. The conclusion of the study is that teachers who are in-

cluded in study, feels like an outsider from the curriculum which is taking place in schools 

today. This is leading to irritation between teachers and the curriculum documents, and also 

between teachers and the school guidance. 
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1 Inledning och bakgrund 

Enligt (Kursplan för matematik – Skolverket 2000 s.1 – 4) beskrivs ämnet matematik som en 

levande mänsklig konstruktion.  Denna konstruktion innefattar skapande, kartläggande aktivi-

tet och fingertoppskänsla. Syfte med matematikämnet i grundskolan är att elever ska utveckla 

kunskaper i matematik som sedan ska kunna hjälpa eleverna att fatta välgrundade beslut i 

vardagen, kunna ta vara på flödet av information, kunna följa detta samt delta i beslutsproces-

ser i samhället. Utbildningen skall leda till en bra grund för studier i andra ämnen och ett livs-

långt lärande. 

 

Matematiken är en av våra äldsta vetenskaper som har inspirerats av naturvetenskaperna ge-

nom tiderna. Matematiken har sin utgångspunkt i begreppen tal och rum, dessutom skall ele-

ven skaffa sig kunskaper om begrepp med tydliga förklaringar och egenskaper. Matematiken 

innehåller abstraktion. En abstraktion är till exempel när man talar om naturliga tal i ämnet 

matematik. Dessutom beskriver matematiken likheter mellan olika händelser. 

Matematiken observerar och förklarar dessa med olika matematiska objektformer. 

Användningen av matematikämnet i vardagen, i samhället och i vetenskapliga sammanhang 

erbjuder formuleringar av problem i matematiska modeller. Detta ska utforskas med matema-

tiska metoder.  

 

Hjälpmedel så som datorer och miniräknare har gjort det möjligt att tillämpa mer specifika 

matematiska modeller och metoder inom olika områden som har tidigare varit oanvändbart. 

Användning av hjälpmedel har bidragit till utvecklingen av ämnet matematik, det vill säga 

nya kunskapsområden som resulterat i nya tillvägagångssätt och tillämpningar inom matema-

tiken. Problemlösning har en centralplats inom ämnet matematik. De flesta problem kan lösas 

i direkt anknytning till det konkreta nuet, utan att eleverna behöver använda sig av matemati-

kens uttrycksformer. Men det finns även problem som förutsätter att lyftas upp från sitt sam-

manhang, för att få en matematisk förklaring, samt beräknas med hjälp av matematiska meto-

der. Summan av det översätts och utvärderas sedan i relation till den grundläggande kontex-

ten. 
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Vissa problem kan referera till matematiken som i sin tur saknar direkt anknytning med den 

konkreta realiteten. För att på ett framgångriktsätt kunna bedriva matematikundervisning ford-

ras balans mellan produktiva, problemlösande sysselsättningar och aktiviteter. Dessutom 

krävs det kunskaper om matematikens metoder, uttrycksformer och matematiska begrepp för 

att kunna anpassa undervisningen till olika kunskapsnivåer.  Till exempel kan vissa individer 

med behov av särskilt stöd behöva speciella tillväga gångsätt, metoder och utmaningar i äm-

net matematik. 

 

Matematikämnet har även kopplingar till andra ämnen i skolan. Eleven skaffar sig kunskaper 

genom sin socialisation och har därefter har förutsättning att bredda sitt matematiska kunnan-

de. Vidare Kursplan för matematik – Skolverket (2000 s. 1 – 4). Ämnet matematik har stor 

betydelse i vår kultur. Utbildningen inom ämnet matematik ska bidra till med att eleverna får 

en god inblick i ämnets historiska utveckling, mening och funktion i samhället. Syftet med 

utbildningen är att väcka och utveckla ett intresse hos eleven för ämnet matematik samt möj-

ligheten att kommunicera med hjälp av matematikens uttrycksformer och språk. Eleven skall 

dessutom få möjlighet att komma fram till estetiska fakta i matematiska former och mönster. 

Detta är upplevelsen av tillfredsställelse, nöje och glädje med att kunna förstå matematiken 

samt lösa problem av olika slag. 

 

För mig är matematiken är ett vackert ämne vars skönhet framträder genom utmaningar. Detta 

blir tydligt när individen finner mönster och samband med matematiska problem. Sedan mitt 

första möte med matematiken har jag blivit förtjust i matematiska tankesätt och detta har lett 

till en trygghet för mig, att kunna tänka mig in i matematiska världen. När jag själv började 

undervisa i ämnet matematik, kom jag allteftersom underfund med, att av många av mina ele-

ver på högstadiet hade ett annat synsätt än jag själv. Eleverna vill ha svar på frågor som till 

exempel ”Varför behöver vi kunna det här?” När och var används detta?” Det här har fått mig 

att tänka i nya riktningar och jag har fått ändra perspektiv när det gäller matematikämnet och 

undervisningen av matematik.  

 

Jag har blivit medveten om mitt sätt att se på matematiken. När jag själv gick i skolan, för-

medlade mina lärare att alla kunde bli duktiga i ämnet matematik om man bara kämpade till-

räcklig mycket. Jag har som verksam lärare ändrat uppfattning om det är verkligen så? Har 

verkligen alla elever det som behövs för klara av matematiken?  
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Just nu förs diskussioner i dagstidningar och debatteras livligt kring elevkunskaper i matema-

tik. PISA (Programme for International Student Assessments) är internationell undersök-

ningsorgan som omfattar fyrtiotals länder. Undersökningarna började genomföras första 

gången år 2000, sedan dess upprepar man undersökningen var tredje år skriver Professor 

Ingmar Ingemansson och Astrid Pettersson vid Stockholm universitet (2010) 

 

Enligt PISA – undersökningen i tidningen metro (8 december 2010) har svenska elever vaga 

matematiska kunskaper. PISA- undersökningen mäter fyra delområden hos elever när det 

gäller matematiken. Delområden är rum, form, förändring och samband. Frågor som dyker 

upp och det som är intressant är ”om eleverna verkligen saknar någon intelligens?” eller ”lär 

eleverna sig på ett annat sätt” och i så fall ”hur hanterar lärarna de begåvade eleverna?” ”är 

lärarna inkompetenta?” ”funderar lärarna själva kring ämnet matematik?” Har en medfödd 

intelligens betydelse för inlärningen och vad har lärarnas synsätt/teori för inverkan på elevs 

inlärning?  

 

Med utgångspunkt från mina ovan nämnda tankar samt mina erfarenheter och upplevelser av 

ämnet matematik i skolan identifierade jag mitt undersökningsområde. Eftersom jag ska arbe-

ta som matematiklärare, ligger det i mitt intresse att kunna erbjuda mina elever verktyg att 

stärka dem i deras eventuella akademiska studier. Jag vill studera lärarnas uppfattningar om 

ämnet matematik och hur dessa lärare omsätter teorin som de talar om i praktiken? Det är 

utgångspunkten för denna undersökning. 

Nedan följer en kort beskrivning av Lpo 94 (läroplan 1994) för att förtydliga för läsaren. Ef-

tersom jag och mina informanter återkopplar/hänvisar på flera ställen i texten till detta styrdo-

kument.  

  

Lpo 94 i avsnittet Mål och riklinjer står det att skolan ska sträva efter varje elev: 
• utvecklar nyfikenhet och lust att lära matematiken, 

• utvecklar sitt eget sätt att lära, 

• lär sig att utforskat, arbeta och lära både självständig och tillsammans med andra, 

• lär sig att lyssna, argumentera, diskutera och tillämpa sina kunskaper som verktyg för att  

- pröva antagande och formulera om och lösa olika problem, 

- reflektera över erfarenheter samt 

- granska kritiskt och värdera påstående, samband och förhållande. 

                                                                                                                   (Lpo 94 s. 11) 



8 

 

Skolan ansvarar för alla elever efter genomgången grundskola ha förståelse för grundläg-

gande matematisk tänkande och kan tillämpa det i vardagen. 

    (Lpo 94 s. 12) 

Alla som arbetar på skolan skall: 

Uppmärksamma och hjälpa elever i behov av stöd och samverka för att göra skolan till 

en god miljö för lärande och utveckling. (Lpo 94 s. 14 

 

 

Lärare skall: 
– utgå från varje enskild elevs förutsättning, erfarenheter, behov tänkande,  

– stärka viljan hos eleven att lära och tilltro till egna förmågan, 

– handleda, motivera och ge stöd till elever som har svårigheter, 

– planera och genomföra undervisningen för att den ska utveckla eleven efter egna förutsätt-

ningar samtidigt stimulera eleven att utveckla olika förmågor. (Lpo 94 s. 14)  

 

 

Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret 

Inom denna ram skall eleven: 
– ha utvecklat sin taluppfattning till hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform, 

– ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga tal och 

tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga räkneme-

toder och med tekniska hjälpmedel, 

– kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och be-

stämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader, - kunna avbilda 

och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt samt kunna tolka, sammanstäl-

la, analysera och värdera data i tabeller och diagram, 

– kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer samt kunna tolka och använda 

grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser. 

                                                                                   (Skolverket, 2000 s. 28 – 29)   
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2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att belysa och analysera åttahögstadielärares uppfattningar om matema-

tikämnet som de undervisar i, samt hur lärarna omsätter dessa uppfattningar i praktiska un-

dervisningssituationer. 

 

 Det är dessa frågeställningar som jag försöker besvara. 

• Vilka uppfattningar har åtta högstadielärare kring skolämnet matematik som de under-

visar i? 

• På vilket sätt beskriver lärarna det ämne som de undervisar i? 

• Vilka hinder och möjligheter ser lärarna kring utövandet av ämnet matematik när de 

undervisar? 

• Hur resonerar lärarna när de omsätter sina kunskaper i praktiska undervisningssitua-

tioner?  
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3 Metod  

För denna studie har åttahögstadiet lärare som undervisar i ämnet matematik blivit intervjua.  

Området av studien avgör valet av metod i denna studie. Jag vill intervjua lärare och ta reda 

på hur lärarna själva resonerar kring sitt ämne. Detta är möjligt med en kvalitativ intervju me-

tod, det som kallas för låggradstandardiserad intervjumetod. Enligt Trost (2010 s. 32) är den 

kvalitativa metoden används då forskaren vill ” komma på djupet ” med sin studie. Själva 

metoden kanske inte är så teoretiskt intressant. Det intressanta är vad som ryms och vad som 

är möjlig inom ramen av metoden. Vidare påstår Trost (2010 s. 32) möjligheten att inte behö-

va följa frågeordningen vid alla intervjuer, utan att ha möjlighet att variera frågeordningen vid 

varje intervjutillfälle, men att hålla samma frågestruktur och innehåll hävdar. 

 

Informanterna formulerar själva sina svar utifrån de öppna frågor som ställs. Intervjumetoden 

mynnar till att se verkligheten hos informanterna. Målsättningen är sedan att kunna tolka, för-

stå informanternas tankar och resonemang om ämnet matematik. Slutligen analysera vad som 

framkommit i tal eller ”talet” om matematikämnet, och hur detta förhåller sig till praktiken 

utifrån lärarnas perspektiv. Om forskaren eftersträvar att förstå informanternas sätt att utbyta 

tankar, agera, välja till eller välja bort omväxlande tillvägagångssätt och följdfrågor. 

I denna studie är frågeställningar av arten att hitta mönster och infallsvinklar med informan-

ternas svar. Bland annat handlar det om att komma åt livet och inte berättelserna, så därför är 

kvalitativa metoden är relevant i denna undersökning. Slutligen hävdar Trost (2010 s. 32 – 33) 

om frågeställningar är av sorten.  hur många, hur ofta? eller hur vanligt? Då skulle en (kvanti-

tativ) metod vara relevant att tillämpa. Frågeställningarna avgör grunden för val av metod.  

3.1 Undersökningsmaterial 

I undersökningen ingår åtta lärares berättelser/uppfattning om matematikämne som dessa un-

dervisar i. Samtliga utvalda lärare undervisar i matematik för årskurs 6 - 9. Förutom relevant 

litteratur är mitt material inspelade intervjuer som transkriberats i textformat. 
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Det skrivs i form av en berättelse och citeras i resultatdelen.  Sedan detta analyseras och dis-

kuteras. Därefter relateras till teorin och aktuell forskning inom matematiken. 

3.2 Etisktställningstagande                                                                        

I samband med undersökningen har jag tagit hänsyn till bestämmelser i vetenskapsrådets 

skrifter angående forsknings principer. Vid intervju tillfället informerade om att de kommer 

att förbli anonyma och att deras identitet kommer att skyddas i undersökningen. Lärarna för-

säkrades muntligt att intervjuerna är konfidentiella. Konfidentiell innebär att intervjuare inte 

lämnar ut informanternas personliga uppgifter, enligt Vetenskapsrådets föreskrifter (2010). 

Det ska inte gå att spåra till informanterna utifrån informationen som undersökningen bygger 

på i examensarbetet och det kommer bara att användas bara i forskningssammanhang. Detta 

skapade (en större) tillit mellan informanterna och mig.  

3.3 Urval av lärare 

De utvalda högstadielärarna är behöriga matematiklärare och alla arbetar på kommunala sko-

lor i Stockholm. Dessa lärare undervisar i skolmatematiken för högstadieelever.  

3.4 Avgränsning 

Jag vill inte på något sätt hävda att jag täckt upp all litteratur som finns inom kunskaps områ-

de i ämnet matematik gällande teori och undervisning i klassrum. I studien ingår åtta högsta-

diet lärare för årskurserna 6 – 9.  Jag har även begränsat mig genom att göra studien ur ett 

lärarperspektiv. De intervjuade lärarna kommer från två kommunala skolor med fyra lärare 

från vardera. Lärarnas kön fördelning är två manliga och sex kvinnliga lärare.  

Jag har valt att fördjupa mig i lärarnas teoriberättelse om ämnet matematik samt praktiken av 

teorin i klassrummet ur lärarperspektiv med kvalitativintervju metoden. Slutligen är detta ett 

examensarbete på 15 hp, vilket begränsar omfånget av studien. 
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3.5 Tillförlitlighet 

Enlig Eliasson (2006 s.14) för att undersökningen ska ha en hög trovärdighet, därför ska du ge 

den en hög reliabilitet och validitet. Vidare Eriksson & Paul (2001 s. 37) förklarar begreppen 

validitet och reliabilitet för att ta reda på undersökningens giltighet. Validiteten - de metoder 

som används, har metoden verkligen för avsikt att besvara och mäta det du vill med ditt stu-

diesyfte. Reliabilitet - är om ifall undersökningen är tillförlitlig, ger den liknande resultat om 

man skulle upprepa detta under liknande förhållanden. Om hur noggrann forskaren har jobbat 

med sin studie under sin datainsamling.  

3.6 Validitet 

Enlig Eriksson & Paul (2001 s. 38) validitet är hur väl de mätinstrumenten mäter relevansen 

av det forskaren vill mäta. Det vill säga, hur bra mina frågeställningar blir besvarade med 

hjälp utvald metod. Vidare Eriksson & Paul delar validiteten i två, inre och yttre validitet. 

 Inre validitet – med detta menas hur pass bra resultaten av det som mäts överensstämmer 

med verkligheten. 

 yttre validitet – hur pass tillämpliga resultaten av undersökningen på andra liknande situatio-

ner.  I undersökningen användes aspekten av yttre validitet. Detta är relevant utifrån syftet 

med undersökningen samt teorin som undersökningen bygger på?  

Det som är centralt är lärarnas elevsyn och deras uppfattning kring det egna ämnet matematik. 

Informanternas egna tolkningar av materialet i enlighet med den teorin som denna undersök-

ning grundar sig på teman som lyfts fram av lärarna i intervjuerna. Detta i sin tur ger en bild 

av det som blir undersökt. Därför har denna studie en god validitet.  Detta i sin tur ger en ana-

lyserad bild av det som blir undersökt, enligt Johansson & Svenner (2010 s. 83).  

3.7 Reliabilitet  

Enlig Eliasson (2006 s.15) reliabilitet ska ge svar på, om man kan lita på undersökningen eller 

inte, samt får man samma resultat om man upprepar den underliknade förhållanden? Det vill 

säga ett mätinstrument som ska ge svar samt skapa trovärdiga och varaktiga slutsatser av det 

du mäter. Detta innebär i praktiken att andra som använder sig av samma metod skulle kunna 

komma fram till liknande resultat.  
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Med en enkel definition på reliabilitet är att du ska väga ett tvåkilos strösockerpaket på vågen, 

det ska ge samma resultat varje gång du väger strösocker om så är fallet då är vågen pålitligt. 

Hög reliabilitet i våg metafor när den ger samma resultat vid varje gång du upprepar vägning-

en/undersökningen. I denna undersökning är en sådan generalisering inte aktuellt utifrån un-

dersökningens omfång. Trots allt kan man inte med hundra procentig säkerhet säga att detta 

kommer att kunna ske. Jag går inte in på det i detalj här, men det finns faktorer som kan visa 

sig kunna ge andra resultat. Det kan bero på det metod- och teorival man har gjort, samt att 

forskaren inte kan garantera/bedöma om? att informanterna ger ärliga svar i alla intervjuer vid 

intervjun, hävdar Eliasson (2006 s. 15).  

3.8 Utförande  

Först informerade jag informanterna. De fick ta del av mina frågor, mitt syfte och mål samt 

vad det handlar om via E-post. Där informerades informanterna om att de kommer vara ano-

nyma. Intervjuerna gjordes på respektive skolor där informanterna jobbade.  

Jag är inte någon erfaren intervjuare och det i sin tur kan ha påverkat mina intervjuer. Jag an-

strängde mig till att förhålla mig objektivt och ställde frågor som skulle underlätta för djupare 

förståelse. Jag lät alltid lärarna svara så utförligt som möjlig vid varje frågeställning. Jag för-

sökte invänta tills läraren inte hade något mer att säga, därefter kom jag med nästa fråga. I 

samband med intervjuerna informerades informanter om studiens syfte mer ingående, vad det 

innebar för min del och vad jag skall ha det till.  

 

Jag berättade återigen för informanterna att de kommer att vara anonyma och att jag var in-

tresserad av deras berättelser om matematikämnet. Intervjuerna spelades in, för att därefter 

skrivas ut i text, vilket underlättade analysen och bearbetningen av data. Intervjuerna skedde 

på respektive skola där lärarna jobbar. Jag och informanten befann oss i ett rum där vi kunde 

vara ostörda. Intervjuns längd varierade från 45 till 60 minuters intervjuer.  
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3.9 Presentation av informanterna 

Här nedan följer en kort presentation av de intervjuade lärarna. 

 

Maria är hushållslärare som man kallade för och nu heter det hemkunskapslärare, samt ett- 

ämneslärare. Hon har jobbat som två- ämneslärare i kombination med matematiken sedan år 

1997. 

Nora är NO- och matematiklärare i cirka 3 år.  

Magnus är NO- matematik lärare på högstadiet sedan år 2000.  

Mona kemi- och matematiklärare jobbat i cirka åtta år. 

Victoria är idrott och matematik lärare på högstadiet, har jobbat sedan 1994 med enbart ma-

tematiken.  

Göran är NO- och matematiklärare på högstadiet i ca: 15 års tid. 

Alice är NO- och matematiklärare, hon har jobbat som NO- och matematiklärare sedan år 

1980. 

Madelen är NO- och matematik lärare. Hon har jobbat som NO- och matematiklärare sedan år 

2000. 
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4 Teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning 

4.1 Teori 

Den teori som ligger till grund för denna studie är en teori med socialkonstruktivistiskt per-

spektiv. Den version av socialkonstruktivism som är relevant i denna studie är det som Paul & 

Engsrön (1998 s. 21) påstår kring gällande individen och det sociala rummet. Vid min analys 

av intervjuerna kommer att utgå ifrån ovan nämnda teorin som grund. Det är två förenade 

komponenter. Ena komponent är att individen formas av sin sociala omgivning. Detta synsätt 

har varit och är dominerande i Svenska skolan när gäller undervisning av matematik och den 

syn man har på kunskapsbildning och inlärning, enligt Engström (1998 s. 20) Därför har kon-

struktivismen blivit den dominerande teorin inom matematiken. Den Lpo 94 (läroplan) som 

lärarna jobbar efter idag har konstruktivismen som grundsynsätt. Det vill säga synen på indi-

viden, kunskapsinhämtning och inlärning. Det är ett centralt problem som Sverige och öviga 

världen står inför idag. Detta är både praktik och teorin av ämnet matematik.  

 

Konstruktivistiska teorin har många positiva konsekvenser eftersom pedagoger som har denna 

ståndpunk utgår från elev centrerad det vill säga läraren anser att elev ska stärkas i sin kun-

skapsteori. Mina informanter resonerar kring liknande teori, när de flera gånger under inter-

vjus gång hävdade att de vill stärka sina elevers kunskapsteori.  

Konstruktivistiska perspektivet kan även ha nackdelar. Det kan vara i form av en okritisk till-

lämpning av konstruktivismen resonerar Engström (1998 s. 20), sedan vidare diskuterar (se 

Engström 1998 s. 20) Piagets konstruktivism. I Piaget konstruktivism betonas att individen 

själv utformar sin uppfattning om omvärlden samt att detta äger rum genom lärande och in-

hämtning av kunskap i sociala omgivningen.  
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Den konstruktivistiska teorin som Piaget beskriver angående individens själv utformning och 

de uppfattningar som han/hon har, beror på den sociala omgivningen som omger individen. 

Det stärker den teorin om informanternas uppfattningar om sitt ämne matematik. Den kon-

struktivism som Piaget beskriver etablerades som en dominerande teori inom matematikinlär-

ning. Denna synsätt bort ser ifrån att lärande är en process som fylls på vartefter. Piagets kon-

struktivism innehåller både en kunskapsteori och en forskningsdidaktik.  

 

Det finns även andra konstruktivister med andra synsätt, som inte redovisas här. Men en sak 

har alla konstruktivister gemensamt och det är metaforen konstruktion, det vill säga konstruk-

tionsarbete av något slag till exempel genom snickeri. Denna metafor går ut på en omstruktu-

rering av existerade delar. Vad denna metafor av konstruktivism inte innefattade var att för-

ståelse byggs upp av mottagna kunskapsdelar. Eftersom skillnaderna mellan förståelse och 

struktur utgör materialet för nästa konstruktion. Andra gemensamma metaforen är synen att 

individer betraktas som intelligenta.  

 

I Lpo 94 betonas att alla elever är intelligenta. En av mina informanter berättade att under 

1980-talet var det fult att undervisa matematiken. Hon hävdade att eleverna ansågs vara små 

forskare, där de själva skulle söka kunskaper. Det vill säga att de är kapabla till att forma sina 

erfarenheter samt begripliggöra de genom tolkningar och meningskapande, hävdar Paul & 

Engström (1998 s. 23) att det är gemensam för alla former av konstruktivism.  

4.2 Tidigare forskning 

Malmer (2002 s. 95) ger i sin bok förslag till olika arbetsformer som lärare kan använda sig av 

i matematikundervisning, som i sin tur ska underlätta för elever att ta del av matematikunder-

visningen. Enligt Malmer (2002 s. 17– 34) skall utformningen av undervisningen utgå från 

och ta till vara på elevernas förkunskaper. Vidare menar hon att undervisningen bör ge ele-

verna verktyg för de ska kunna utvidga sina tidigare kunskaper och lära sig nya kunskaper .  

Malmer (2002 s. 96 – 112) resonerar därefter kring att undervisningen ska vara formad efter 

den konstruktivistiska teorin. 
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 Det Malmer menar med det är att kunskap konstrueras av själva lärandet och aktiva proces-

ser. Det är lärarens ansvar att elever ska se kunskap som ett redskap göra världen begriplig 

och inte enbart som en avbildning enligt Malmer (2002, s. 96 – 112). 

 Elfström (2008 s. 30) hävdar att utifrån den konstruktivistiska teorin är eleverna inte helt som 

ett tomt blad. 

När elever börjar skolan så har dem redan skaffad sig många färdigheter i form av kunskaper 

och teorier. Därför måste pedagogerna utgå från elevens förutsättningar och detta ska mynna 

till nyfikenhet, inspiration samt utmaningar för eleven.  

Nivån på utmaningar ska ligga i nivån (nästan parallellt) med elevens förkunskaper för att inte 

försvåra för eleven till och börja med. Vidare resonerar Elfström (2008 s. 31) om det kon-

struktivistiska förhållningssättet. Läraren ska se till att eleven med hjälp av sina tidigare kun-

skaper förbättra och utvecklar sin tankestruktur, förståelse och begrepp. Detta ska stämma 

överens med de målen som eleverna ska uppnå enligt Lpo 94 och kursplan för matematik.  

 

Därefter beskriver Elfström (2008 s. 31) utgångspunkten för ett sådant förhållningssätt.  

Läraren ska individanpassa sin undervisning efter elevens förutsättningar och, läraren bör se 

lärande som en helhetsprocess och inte som en början och ett slut. Denna process varierar från 

elev till elev eftersom det konstruktivistiska förhållningssättet är elevcentrerat. Detta är grun-

den till hur man undervisar matematikämnet idag. Läroplanen framhäver också att eleverna 

ska vara aktiva forskare för sitt lärande. (Elfström 2008 s. 31) 

 

Det är den sociokulturella teorin syn på undervisningen i matematikämnet är motsats till den 

konstruktivistiska teori förhållningssätt, vilket hävdar Elfström (2008 s. 31). Alla som under-

visar eller befinner sig i pedagogiska kretsar bör känna till det matematiska språket.  Det 

krävs för att lärare och elever skall kunna frambringa en förenad plattform för förståelse i äm-

net matematik. I denna undersökning är lärarnas ”berättelser” om sitt ämne matematik i fokus. 

I lärarnas ”berättelser” om matematiken finner jag matematikämnet, kunskap och språk. På 

senare tid har det funnits kritisk forskning om hur lärare och elever behandlar matematikäm-

net. Det har handlat om att lärarna är utan planering när gäller problemlösningsspråket som 

det matematiska språket och saknar verktyg för detta Löwing (2004 s. 69). 

Löwings (2004 s. 72) forskning grundar sig på lärarrollen i klassrummet, samt vad denna har 

för betydelse för inlärningsprocessen, Löwing tittar också på, hur lärare på grundskola under-

visar för att eleven ska förstå matematik.  
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Hon försöker synliggöra av faktorer som har betydelse i lärarens undervisning i ämnet mate-

matik.  Det Löwing ville lyfta fram med studien var de förutsättningar som försvårar eller 

underlättar en meningsfull matematikundervisning enligt.  

 

Vidare lyfts betydelsen hur läraren förmår att synliggöra sitt ämne matematik i kontexten av 

teori och praktik. Hur läraren lyckas med att genomföra sin ämnesinriktade beskrivning av 

teori och slutligen omsätta detta i praktiken i klassrumsituationen är betydelsefullt? 

Alerby, Arnqvist, Fryk, Hansson m.fl. (2010 nr: 4) diskuterar lärarens förhållande till forsk-

ningen. Där läraren får vetenskapligt inblick om hur elever och barn lär. I vilka situationer och 

miljöer lär sig elever bäst? Detta sker när läraren optimerar elevernas möjligheter att lära. 

Slutligen beskrivs didaktisk forskning som går ut på lärarens förmåga att utmana och förstå 

elevers tänkande inom olika ämnesområde i matematik enligt Alerby, Arnqvist, Fryk & Hans-

son m.fl. (2010 nr: 4). Vidare hävdar Carlgren (2009 nr: 2) har varit ledande för skolans ut-

veckling. Hon fram håller bland annat forskning som bedrivs utanför skolan.  

 

Därefter omsätts resultaten av forskningen av lärarna i skolan. Med detta menar Carlgren 

(2009 nr: 2) praxisnära forskning. Det vill säga forskning där kunskapsutvecklingen förankras 

till frågor och problem som lärare kämpar med i undervisning situationen. I skolans värld le-

ver en kunskapssyn som svarar mot utbildningsuppdrag och inte bildningsuppdrag.  Föreställ-

ningen om att kunskap är fortfarande en substans? Som är dominerande. Det vill säga man 

kan ha mer eller mindre, ha eller inte ha av denna substans hävdar Carlgren & Frece (2004 s. 

194 – 195) 

 

Slutligen Rönnberg, I och Rönnberg, R (2007 s. 52 - 55) lyfter fram forskningsområdet inom 

matematik. De betonar och analyserar sociokulturella faktorers effekt på matematikundervis-

ning, matematiklärande och matematikutveckling. Det ligger i Irene och Lennart Rönnberg 

studiens relevans och intresseområde att undersöka hur språkliga benämningar av hur olika 

begrepp inom matematikämnet påverkar elevers förståelse. Slutligen sättet att utveckla lärar-

utbildningen samt lärarfortbildningen för blivande och verksamma lärare.  
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5 Resultatredovisning 

 

Efter transkriberingen av mina intervjuer kunde jag se att mina informanters berättelser kret-

sade kring tre infallsvinklar. Dessa har jag valt att kalla för följande: 

Ämneskunskaper i fokus, Matematik och flerspråkighet och Strukturella villkor för matema-

tikämnet i skolan. 

5.1 Ämneskunskap i fokus 

I sina berättelser berättar lärarna att matematiken är ett viktigt ämne, men alla behöver inte ha 

matematik anser vissa av informanterna. Inte av den formen som det står Lpo 94 att alla ska 

nå grundskolemål. Det fram går av argumentet med koppling till läroplanen och kursplanen 

och syftar till formulering nedan. 

 

– att alla elever skall nå målen för grundskolan efter avslutad årskurs nio, enligt Lpo 94 s 28.  

Mina informanter utrycker sig angående ämneskunskap i fokus på följande sätt.  

 

En av informanterna Victoria säger, ”att kunna matematik är en rättighet och 

detta är skolans och lärarnas skyldighet att se till att varje elev tillgodoser sig 

matematiken på ett relevant sätt” och ”detta gäller för alla elever som går i 

svenska skolor runt i landet”   

 

Alice säger, ”matematikämnet är ett basämne, som behövs för att 

kunna klara andra ämnen.”  

 

Mona hävdar hur viktig det är att visa för eleverna att du som lärare behärskar 

matematiken och att du tycker om ditt ämne och det förklarade hon med att ele-

verna blir motiverade, får lust och blir nyfikna på det läraren har att säga. Mona 

avslutar så här  
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”om man som lärare inte tycker om matematik då ska man inte 

undervisa i ämnet, i detta fall gör man mer skada än nytta påstår.”  

 

Informanterna är överens om att matematik är ett viktigt basämne som eleverna måste klara 

av en viss del matematik för att klara av väldigt många andra ämnet i skolan.   

Vidare är ett viktigt ämne och ett måste samt en rättighet att kunna detta, för att ta del av in-

formation flödet i samhället, för att kunna räkna sin skatt, uppskatta priser, och slutligen kun-

na fungera i verklighet.   

 

Om man själv är intresserad av ämnet, detta påverkar i sin tur elevernas intresse, motivation 

för matematikämnet, enligt Göran den riktiga matematiken försvinner i de läromedel som har 

mycket med text uppgifter. Flera av lärarna tar upp vardagsmatematik och hur viktig det är, 

samt vad vardagsmatematik innebär för informanterna. Lärarna resonerade kring vardagsma-

tematik och dess betydelse ur elev perspektiv.  

Maria berättar ”jag relaterar vardagsmatematik till allt som går att relatera till 

men alla tänker inte så” vidare Maria ”eftersom jag är hemkunskaps- och ma-

tematiklärare, då har jag fördelen att ha samma ungar i båda ämnen så det fal-

ler naturligt för min del att jobba så.”  

 

Madelen påstår ”jag tycker att det svårt att relatera all matematik till vardagen 

men visst går att konkretisera vissa saker.” Madelene berättar att ”Man är han-

dikappad om man inte har vardagsmatematik med i sitt vuxna liv.” 

 

Nästan alla de intervjuade lärarna säger att eleverna behöver vardags matematik för fungera 

som fulltvärdiga medborgare. Lärarna är överens om att eleverna behöver matematik till sin 

vardag. För att kunna kolla upp sitt lönebesked, kunna ha koll på sin ekonomi hemma, kunna 

köpa färg, tapet i rätt längd och så vidare. Om du ska måla om rummet och behöver köpa ta-

peter och färg då måste du kunna veta, En av informanterna påstår ”om du har pengar så det 

räcker och så vidare. 

 

Nora påstår att ”Vardagsmatematiken behövs för att klara sig i vardagen, där 

eleverna kan gå i affären och vet inte om pengarna räcker eller inte när de ska 

handla.” 
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 Det är jätte lågt nivå men även det saknar många gånger barnen påstår  

Göran ”För att kunna planera sin budget i vardagen, för att räkna räntan när 

man lånar pengar, då skall man kunna procent, enheter tabeller och de fyra 

räknesätten.” 

 

Alla lärare som ingick i studien lyfte fram, att fokus var på de svaga elever och detta kopplade 

de till Lpo 94. Vidare talade lärarna om att de måste se till att alla elever når grundskolans 

mål. Såhär resonerade några av informanterna.  

Enligt Göran, alla behöver inte kunna algebra eller funktioner om de inte ska läsa ett program 

som inte kräver så mycket matematik, men det betyder inte att våra elever ska vara så svaga 

som de knappt klarar av det som vi kallar för basmatematik. Under åren jag har jobbat så 

tycker jag att vi bara sänker kvalitén och säker nivån hela tiden för att eleverna ska klara äm-

net. Vidare hävdar Göran, den matematik som jag undervisade för 15 år sedan för högstadie-

elever går inte att undervisa nu. Det är så illa så att jag inte hinner med alla områden som vi 

egentligen ska ha gjort under högstadiesåren. Det beror på alldeles för stora elevgrupper, för 

många svaga elever och att vi lärare har fått andra arbetsuppgifter hävdade Göran. 

 

Maria påstår att hon blir bedömd och att hennes lön blir satt efter hur många av hennes elever 

har når upp till G (godkänd nivå) inte efter hur många av eleverna som har VG/MVG- nivån. 

Mona utrycker sig att i den skola hon jobbar så jobbar hon dubbelt för att få upp elever till 

godkänd nivå eftersom den skolan har så många språkligt svaga elever. Vidare förklarar hon 

eftersom fokus har varit på svaga elever och lärarnas tid går att hjälpa dem svaga till G- nivån 

därför har vi inte kunnat egna så mycket tid till dem duktiga eleverna. Vi har tyckt att de ele-

verna skulle få klara sig själva på egen hand.  Därefter Nora berättar om sin oro över att de 

har tappad de duktiga eleverna dessa elever behöver lika mycket tid för att nå till högre nivå-

er.  Det enda positiva med det är att de duktiga får lära sig att hjälpa andra elever som behöver 

hjälp och det är jättebra hävdar Nora. 

 

Alla informanter är överens om att de tappar duktiga elever och att det är skolans stora di-

lemma tycker lärarna. Informanter tror att många elever skulle få jätte bra betyg om man ni-

vågrupperade eleverna.  

Slutligen påstår Madelen ”det gynnar samhället att alla elever skall nå målen.”  
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Detta står ju i Lpo 94, att alla ska nå målen och att alla elever ska få stöd och hjälp de behöver 

men alla kommer inte att nå målen” påstår Madelen.  

5.2 Matematik och flerspråkighet 

De intervjuade lärarna lyfter fram språkets betydelse för förståelse i matematik.  

Ena informanten resonerar kring att hon har många elever som inte har tillräckliga kunskaper 

i svenska språket för att kunna klara av sina matematiska studier i skolan. Detta är ett stort 

problem för den här skolan när det gäller kvaliteten för skolan. En annan lärare tar upp språ-

kets betydelse på ett annat sätt. Alla barn har ett språk oavsett vilket språk det är, men det 

matematiska språket har inte alla barn som kommer till oss skolan hävdar hon. Det vill säga 

det pratas ett språk i varje familj men det pratas inte matematiska språket i varje familj.  

Mona säger ”jag har ganska svaga elever i språk och 90 % av eleverna har ett 

annat språk än svenska.”  

Vidare påstår Maria ”Elever som är språkligt svaga drar ner kvalitén på mate-

matik undervisningen här i skolan.”  

 

Informanterna är överens om att eleverna som kommer upp från mellanstadiet till högstadiet 

saknar vissa baskunskaper för att kunna hänga med matematiken på högstdiet. Det har blivit 

bara värre och värre dem senare åren enligt informanterna. 

Därefter resonerar informanterna att de inte vad det kan bero på.  Samtidig lärarna hade teori-

er kring, om vad som kunde vara orsaken till att eleverna saknade baskunskaper.  

 

Madelen hävdade ”att det kunde bero på två saker, den ena var läromedelsupp-

lägget och den andra var att lågstadiet eller mellanstadielärarna inte var så pe-

dagogiska när det gällde undervisningen av matematik.” 

 

En av informanterna antydde trenden på nittio talen och vad det ledde till. Det 

var nästan fullt att stå vid tavlan och undervisa matematiken, för att man skulle 

låta ungar själva vara forskarna och söka informationen och kunskap på egen 

hand resonerade hon. Sedan eleverna lämnades åt dem själva och eleverna skul-

le själva vara forskare de skulle söka informationen själva men ungarna visste 

inte, vad är det dem ska söka? ”eleverna lämnades åt dem själv.”  
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Dessutom ”en del av eleverna är jätte, jätte svaga, har inte taluppfattning, kan 

inte multiplikation tabellen, kan inte uppställningar och många av dem befinner 

sig egentligen på mellan stadienivå fast dem är årskurs 8 eller 9”, ”att många 

av dem svaga eleverna ligger på mellanstadiet nivå fast dem går i högstadiet.”  

 

Sedan påstår Victoria ”Nivåer mellan dem sämsta och bästa eleverna är jätte 

stora och det inbär att jag inte hinner med lika mycket.”  

 

Därefter berättar Maria ”stora variationer i kunskapsnivåer i klassen, många 

elever som behöver mycket hjälp”, ”när eleverna kommer upp till högstadiet då 

saknar de väldigt, väldigt ofta mycket baskunskaperna kan vara en av anled-

ningarna” hävdar Maria. 

 

Lärarna beklagar att klasserna är så stora och nivåskillnader variation som finns i klassen. De 

säger att stora klasser och nivåvariationen hindrar lärarna med att kunna tillämpa den teori de 

tänkt sig. Lärarna resonerar vidare att de inte hinner med att hjälpa alla svaga elever som be-

höver hjälp. Vissa av lärarna känner sig inte tillfredställda med sina matematikundervisningar 

på grund av otillräckligheten. Andra lärare till och med ställer upp på extra matematiklektio-

ner för sina klasser för att kunna hinna med de som behöver extra hjälp.  

Alla lärarna säger att de vill, att deras elever ska nå grundskolans mål. De påstår att de gör så 

gott de kan. Lärarna påpekade även att de inte kunde påverka elevantalen i klasserna eftersom 

detta bestämd ”högre upp” Så här säger några av dem. 

 

Maria berättar ”Jaa, för stora grupper, stora variationer i kunskapsnivåer i 

klassen, många elever som behöver mycket hjälp, många elever klarar inte ens 

av en genomgång, de orkar inte koncentrera sig.”  

 

Vidare påstår Nora ”Ja, stora grupper och nivå skillnaderna bland eleverna styr 

min undervisning.”  

 

Därefter hävdar Göran ”Joo, det jag vill säga är att elevernas nivå och stora 

grupper sätter käppar i julen för mig så att säga.”  
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Sedan berättar Magnus ”Jag har några som får hjälp utanför mitt klassrum men 

jag hinner ändå inte med att hjälpa alla eftersom klasserna är stora.”  

 

Slutligen säger Alice ”Jag tror att många elever skulle få jätte bra betyg om 

man nivå grupperade dem och det skulle vara mycket, mycket enklare att under-

visa en homogen grupp då skulle man kunna driva denna grupp mycket hårda-

re.” 

5.3 Strukturella villkor för matematikämnet i skolan 

Lärarna tar upp att de inte hinner med att hjälpa alla dessa svaga elever plus att de ska bedriva 

en vetig undervisning som är relevant för alla. Lärarna berättar om dessa svaga elever som 

stör och tar lärarens hela uppmärksamhet i klassen.  

Lärarna upplever sin situation som väldigt jobbigt och hopplöss. Vidare resonerar de, att de 

inte kan se till dem duktiga eleverna på grund av svaga eleverna och därför sjunker antalet 

duktiga elever menar lärarna. Vi har inte lika många VG/MVG elever som vi hade för. De har 

vi tappat i antal påståg alla informanterna. 

Detta argumenterar lärarna med att de har för stora grupper och många svaga elever som sak-

nar matematik kunskaper i ämnet. Ett annat argument som lärarna nämner är att deras tid går 

åt det administrativa i skolan. Det vill säga dokumentationen av all arbetet kring IUP (Indivi-

duell utvecklings plan) och åtgärdsprogram som lärarna upprätthåller med elev, föräldrar och 

skolan. Det är ett kontrakt som alla skriver på att följa för att eleven ska nå till grundskolans 

nivå. Dessutom servicen till föräldrar, slutligen det sociala problemet kring elev och föräld-

rarna.  

En av informanternas utryckte såhär.”Jag förstår inte med alla dessa utredning-

ar och diagnoser som det görs idag” och ”det var inte så för 10 år sedan, denna 

tar tid och energi främst för läraren” hävdade hon.  

 

Sedan berättar Alice ”tiden som jag hade till att fundera över ämnet och utveck-

la nya sätt och för att se med nya ögon, den tiden finns inte längre och jag vet 

inte vad vi sysslar med längre ärligt talad”  
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Madelen ”som sagt för stora grupper, för många svaga elever, hinner inte hjäl-

pa alla och mindre tid till varje barn.”  

 

Göran säger ”Men jag räcker inte till alla.”  

 

Alice säger ”Jag undrar ibland var tar våra 35 timmar arbetstid/vecka tar vä-

gen”? ”all pedagogisk tid går åt det sociala som händer kring eleverna och det 

administrativa här på skolan i form av dokumentation” hävdade Alice  

 

Mona berättar vidare, ”jag vill bli fri från det sociala kring eleverna under min 

arbetstid på skolan.” Vidare ”det får andra ta på skolan och att lärarens tid är 

för dyrbart för sådant.”, ”det ska inte spillas tid till att ordna allt annat kring 

eleven och föräldrarna.” 

 

Slutligen sammanfattar hon att pedagogiken, undervisningen och utvecklingen 

ska vara det centrala för henne som lärare.  Liknande resonemang dyker upp hos 

vissa andra av de intervjuade lärarna, fast med andra ord. Alice säger ” Vi måste 

bli duktigare att föra in vad vi gör under den tiden vi jobbar” och ”De senaste 

15 åren har vi lärare fått större arbetsbörda” påstår Alice.  

Madelen hävdar ”Vi har blivit mer utav administrativ personal.”  

 

Lärarna utryckte tydligt att de har visioner för framtida yrkes verksamhet. Om det finns pro-

blem då måste vi först visa att det finns problem och sedan måste vi visa på förslag om hur vi 

ska lösa det. Därefter visade sig att lärarna har förslag på det de anser är problemet. Bland 

annat ville lärare ha mindre antal elever i klassen och nivågruppera eleverna. Det är alla lärar-

na överens om. 
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6 Analys och diskussion 

Studiens syfte var att belysa och analysera åtta högstadiet lärares uppfattningar om matema-

tikämnet som dessa undervisar i, samt hur de omsätter sina teorier i praktiska undervisningssi-

tuationen. Eftersom mina informanter jobbar utifrån Lpo 94 och att denna har konstruktivis-

tisk syn på elev och kunskapsinhämtning enligt tidigare forskning. Det genomsyrar informan-

ternas uppfattningar om ämnet matematik, kunskapsinhämtning och elevsyn genom stora de-

lar av intervjuerna. I teoridelen har jag kort beskrivit konstruktivistiska synsätt som Lpo 94 är 

grundat på. Lärarnas elevsyn samt arbetssätt är inspirerad efter det konstruktivistiska förhåll-

ningssättet. Det innebär hur elever tillägnar sig kunskap och vilka faktorer utvecklar inlär-

ningen framåt. Eleven måste ha uppnått en viss mognadsnivå eller tidigare kunskaper för att 

klara av vissa matematiska moment samt språkets betydelse för kommunikationen, tänkande, 

förståelse för det matematiska begrepp förståelse och problemlösning. Piaget teori om barn 

kunskaps inhämtning i sociala samspel med andra för att lösa problem, Elfström (1994 s. 20)  

6.1 Ämneskunskap i fokus 

I talet om eget ämne – alla lärare lyfte fram att matematikämnet är ett viktigt ämne. Informan-

terna pratar vidare, att alla elever måste kunna en vis del av matematiken för att kunna klara 

sig i vardagen samt att kunna klara av fortsätta eventuella framtidsstudier. Det vill säga för att 

kunna ta välgrundade bestämmelser, tolka och använda sig av flödet av information, kunna 

följa olika beslutsprocesser i samhället, där för bör vi förstå och använda oss av matematiken.. 

Vardagsmatematiken som lärarna syftade till var exempelvis att eleverna åtminstone skulle 

kunna räkna de fyra räknesätten, procent, geometri, enheterna och behärska tabeller och dia-

gram. Informanterna hävdade att även det är svårt för många elever idag.  

Lärarna hävdar att elever skulle kunna börja jobba mer laborativt så att de själva upptäcker 

samband i socialisation med andra elever i klassrummet i olika problemlösningssituationer. 
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Detta kan tolkas som konstruktivistisk synsätt, där teorin säger att eleven ska själv styra och 

upptäcka sin nyfikenhet enligt Malmer (2002 s. 96 – 112).  

Informanterna påstår att klassrumsituationen är komplex, det vill säga att det kan inträffa vad 

som helst underlektionen då är planeringen ogenomförbart.  

 

Svaga elever som mina informanter nämner, behöver ha olika undervisningsformer som bör 

ligga på olika nivåer för att kunna förstå matematiken och dess symbolspråk samt kunna 

kommunicera kring detta med andra elever. När det gäller omssätta teorin i praktiken har lära-

ren Viktoria ”utrycker sig att i förväg ha ett syfte med arbetets ordningsfölj, kvaliteten i detta 

arbete bestäms i förhållande till lektionens syfte.” Det går inte att förstå lärararbetet som hel-

het genom att bara utgå från uppdraget och tolkningen av innebörden Malmer (2002 s. 96 – 

112). Utan att ta vara på elevers tidigare kunskaper är en förutsättning för eleverna att bygga 

vidare kunskaperna. Jag anser att lärarna bör utrusta sina elever med verktyg som eleverna 

själva kan använda sig av, när de möter olika problem inom matematiken. 

 

Därefter forskning som Löwing (2004 s. 209) har gjort pekar på, att finna samband mellan att 

leda arbete, samordna och bedriva undervisningsform som förutsätter mynna till god inlär-

ning. Mina informanter beskriver detta problematiskt på grund av de hindren dessa talar om. 

Informanternas sätt att tala om hinder i samband med att omsätta teorin i praktiken var mest 

av arten, svaga elever, förstora grupper och kunskapsnivå variationer blandelever.  

6.2 Barnens brist på baskunskaper 

En annan forskning som Carlgren, Marton (2004 s. 194 – 195) och Lärarförbundet (2004 s.5) 

har gjort är att läraren ska få eleverna att ägna sig åt uppgiften. Samtidigt han/hon tvingas att 

främja ytligt inlärning klassrummet det vill utantill inlärning. I strävan efter balans som i sin 

tur främjar lärande i djup mening resonerar Ingrid Carlgren, Frence Marton. Detta resone-

mang saknar mina informanter. Alice en av informanterna säger ”vi vet inte själva vad vi 

sysslar med längre.”  

Jag tolkade det som att olika situationer i skolan kan för vissa lärare vara, det som upplevs 

som en möjlighet medan för de andra kan innebära en svårighet. I undersökningen kom detta 

fram tydligt där vissa av informanterna försökte förklara att det inte bara undervisa, utan det 

handlar om mycket mer när det gäller att vara lärare, till exempel det sociala kring eleverna 
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samt dokumentationen som tar all lärarnas tid antydde dem. Därför ser inte läraryrket ut som 

det var för 15 år sedan.  

Nästan alla informanterna hävdar fram elevernas låga kunskapsnivåer, men ingen av dem 

nämner det som Malmer (2002 s. 98) koppla till litteraturen, att utformningen av undervis-

ningen bör ta till vara på elevernas förkunskaper. Det lärarna glömmer att eleverna behöver ha 

verktyg för de ska kunna utvidga sina tidigare kunskaper och utvinna nya. Vidare informan-

terna lyfter fram att detta gäller trots att man har flera planeringar samt använder sig av flera 

olika läromedel för att kunna möta eleverna, där de befinner sig i sin kunskapsutveckling för 

att vidare utveckla nya kunskaper inom ämnet matematik. Här bort ser lärarna ifrån individ 

anpassad undervisning så som står i Lpo 94.  

 

Lärarna vill inte känna vid att eleverna har faktisk starka och svaga sidor. Som lärare skall 

man vara observant på att elevens vaga kunskaper kan även bero på missuppfattningar som 

eleverna kan ha med sig från tidigare årskurser och inte bara att andra lärare har inte skött sitt 

jobb. Som lärare bör man vara medveten om detta. Mina informanter verkar ha glömt bort att 

det kan uppstå sådana orsaker och inte bara att andra lärare har inte sköt sitt jobb i tidigare 

årskurser eller att eleverna har missad stora delar inom matematiken på grund av frånvaro. 

Orsaken till det kan bland annat vara bristande erfarenheter otydliga och entydiga undervis-

ningsformer. Sådana problem kan bara vara tillfälliga och jobbas bort medan andra kan vara 

djupgrävda. Djupgrävda problem som uppstår hos eleverna kan kvarstå även efter avslutat 

skoltid. En viktig del av lärarrollen att förstå och känna igen de bakomliggande orsakerna till 

elevers vaga kunskapsbrist. För att kartlägga sådana problem, det finns något som lärarna kan 

tillämpa exempel översikttest samt enskilda samtal med eleverna. 

 

Ingen av mina informanter tog upp detta som Malmer lyfter fram att kunskap konstrueras av 

lärandets aktiva processer. Enligt danna teori är lärarens ansvar, att elever ska se kunskap som 

ett redskap som i sin tur ska göra världen begripligt och inte som en avbildning. Malmer 

(2002 s. 116 - 151) det konstruktivistiska perspektivet betonar de sociala faktorerna i klass-

rummet. Därför resonerar att undervisningen ska vara formad efter den konstruktivistiska teo-

rin, Malmer (2002 s. 116) Det vill säga samtalen och samarbetet i klassrummet är viktig fak-

tor för lärande hävdar hon. Vidare ingen av informanterna tog upp vikten med samtalen i 

klassrummet mellan eleverna och dess betydelse för lärande, trots informanternas syn på elev 

och lärande.  
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Exempelviss påpekade en lärare att själva matematiken försvinner i en massa ”strunt prat” och 

text när det är problemlösning. Det anser mina informanter som onödigt men forskningen och 

Lpo 94 visar och säger motsatsen när det gäller problemlösning.  Då är tillfället där eleverna 

får tillfälle att prata matematik med varandra och argumentera. Det är i detta sammanhang 

som elevernas kunskapskonstruktioner blir formade. Genom att lösa problem, göra egna upp-

täckter och ta del av andra elevers upptäckter.  

 

Därefter informanterna hävdar att eleverna fick klara sig själva och de lämnades åt dem själ-

va, eleverna skulle vara forskarna som skulle själva upptäcka nya kunskaper och vidare ut-

veckla. Det behöver inte betydda att eleverna lämnas åt dem själva. Det var en tolknings fråga 

påpekade lärarna även här visar lärarna på Lpo 94.   

Jag förstår inte riktig lärarnas resonemang fast jag frågade på olika sätt, varför var det fult att 

undervisa eleverna vid tavlan? De bara gjorde detta utan att vidare reflektera över konsekven-

serna. Samtliga lärare hävdade att språket har stor betydelse, när det gäller förståelse av be-

grepp som kommer upp med matematikens abstraktion och över huvudtaget hänga med 

genomgångarna. Lärarna påstod att de har sänkt kvaliteten på matematikundervisningen. Det 

hänvisade lärarna till eleverna som har ett annat modersmål än svenska. Att de eleverna drar 

ner kvalitén. Lärarna tar inte hänsyn till forskning som har visad goda resultat inom det områ-

det.  

 

Det finns säker flera forskare men ett av dessa är Rönnberg (2004 s. 194 - 195) hon kommer 

med konkreta förslag angående elever med ett annat modersmål än svenska. Det vill säga att 

man indelar elever med liknande språk och undervisar matematiken på deras språk. Hon på-

står att matematikundervisning skall kunna bedrivas med hjälp av två språkiga lärare.  

Det vill säga skolor med flerspråkiga elever att i dessa fall undervisa matematiken på elevens 

språk. Denna studie har visad goda resultat i sammanband med projektet matematik på ara-

biska och somaliska, enligt (Rönnberg 2004 s. 194 - 195).  

 

Frågan är varför bedriver man inte matematik undervisningen på flera språk i skolor där fler-

språkiga elever i majoritet? I dagens skolor är hemspråk en rättighet, varför använder man sig 

inte av hemspråklärarna som resurs för flerspråkliga elever? Alice en av informanterna svara-

de på denna fråga, ”hemspråklärarna kommer till skolan och undervisar hemspråk när vi har 

slutat.”  
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Det som Rönnberg har studerat och har visad goda resultat när det gäller undervisning av ma-

tematiken bör ske av matematiklärare som kan andra språk. Det skulle kunna underlätta för 

flerspråkiga elever, Rönnberg (2002) 

 

Lärarna pratar om vardagsmatematiken som ett måste, att alla elever som går svenska skolor 

skall minst klara av. Det kan inte vara elevernas fel att dessa har vaga matematiska kunskaper. 

Lärarna bör inte lägga skulden på eleverna, de bör däremot koncentrera sig på hur de ska kun-

na hjälpa eleverna till en tillfredställande nivå för att de åtminstone når till grundskolenivån. 

Lärarnas tider har inte ändrats men däremot har de fått dokumentation arbete i form av upprät-

ta IUP – individuella utvecklingsplan samt åtgärdsprogram för var och en av svaga elever som 

inte når målen. Lärarna pratade om avlastning i form av att ha mindre grupper elever, samt att 

inte egna så mycket tid till det sociala kring varje elev.  

6.3 Strukturella villkor för matematikämnet i skolan 

Dessa är organisatoriska frågor som kommunen, skolan och rektorn bör ta itu med. Under 

denna studies gång har jag funnit att det är har gjorts jätte mycket forskning med att hur inlär-

ningen sker som bäst och språkets betydelse. Det har gjorts många studier om faktorer som 

kan påverka lärarens uppfattningar om ämnet matematik samt undervisningssätt av ämnet 

matematik. 

 

Forskningen i Sverige och internationell bland annat PISA- undersökningen och forsningen 

har visad att utvecklig av lärare och elever gynnas när dessa arbetar tillsammans. Det vill säga 

att lärarna bör arbeta tillsammans med andra lärare och elever bör arbeta tillsammans så som 

problem med klassrum diskussioner.  

Det är arbetsgivare och skolledaren bör se till att läraren får tid till sitt pedagogiska uppdrag, 

att läraren i sin tur bör främja elevernas lärande i diskussionerna med andra lärare inom eller 

utanför arbetslaget. Förändring av skolan är naturligt men denna förändring bör bedrivas av 

läraren och inte av krafter utanför skolan. Det är denna situation som lärarna befinner sig idag.  

 

Andra ger direktiv och lärarna utför.  (Lärarförbundet 2010 s. 5) menar att det är skolans och 

lärarens skyldighet att se till att alla elever förbättrar och utvecklar färdigheter i taluppfatt-

ning, problemlösningstalangen och matematiska språkförmågan. 
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Detta är skolans viktigaste uppgift och rund för utveckling av undervisningen. Informanterna 

är medvetna om att goda ämnes- didaktikkunskaper och en positiv inställning till sitt ämne 

matematik, samt viljan att sprida det vidare till sina elever har en positiv inverkan på inlär-

ningen. Det framgår i forskningsdelen med. Dessutom beskriver lärarna att de är angelägna att 

ge respons till sina elever för att visa sitt intresse, detta i sin tur ska inspirera och skapa moti-

vation hos eleven samt tillåtande klassrumklimat ger eleverna möjlighet fråga och svara fel 

utan att bli negativt bemöt av alla i klassen.  Det förutsätter motiverade elever. En av lärarna 

menade att detta var viktig för läranden. Varierade och omväxlande undervisnings form bidrar 

med goda inlärningsmöjligheter och strategier till elever att lösa problem inom matematikens. 

 

Båda författarna Löwing (2004 s. 209 - 211) och Malmer (2002 s. 96 – 112) hävdar att grupp-

diskussioner i klassrummet leder till inspiration stärk självkänsla, där strategier diskuteras för 

löningar av problem samt att eleverna möts av lärarna där de befinner sig. Lärarna instämmer 

med att de tar vara på elevers tidigare kunskaper i problemlösningssituation. De pekar då på 

att det där man möter och hör olika elevers resonemang.   

 

Mina informanter lyfter fram vikten av matematikverkstad och laborativtmatematik men även 

där utrycker de sig skeptisk till att det kommer leda till ”görande” och inte förstå vad som 

görs. Löwing (2004 s. 209 - 211) påstår att en viktig aspekt när man ska använda sig av labo-

rativ/konkret material, att läraren ska ha tydliga matematiska strategier, därefter kan arbetet 

med eleverna ge god förståelse och då sitter kunskapen i både huvud och händer.  

Vidare anser hon vikten med samtalen mellan elev och lärare för att läraren ska kunna använ-

da rätt strategi i sina förklaringar. Flera av de intervjuade lärarna tog upp frågan ”hur tänkte 

du?” är en bra fråga att ställa till eleven när läraren samtalar med eleven om olika lösningar. 

 

Flesta av informanterna säger om elevernas vaga matematiska kunskaper stämmer överens 

med den slutsatsen som PISA- undersökningar, enligt metro (12 december 2010) kommit 

fram till. Det är att kunskapsnivån hos de svaga eleverna har blivit sämre samt antalen svaga 

elever har ökat antal och andelen högpresterade elever i Sverige blivit mindre. Samtidigt un-

dersökningen hävdar fram att en stordel av de svenska eleverna inte har tillfredsställande kun-

skaper i matematiken för att klara sig ute i samhället. Mina informanter delar liknande upp-

fattning angående elev kunskap och vardagsmatematiken.  
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Under länge period har utantill inlärningen präglat undervisning inom matematikundervis-

ningen, där eleverna lär sig utan att förstå. Detta sätt kan funka kortsiktig men inte långsiktig.  

Tillskillnad ifrån PISA- undersökningen i metro tidningen (2010-12-08) har andra forskare, så 

som (se Carlgren 2007, Malmer 2002 och Löwing 2004) kritiserar det didaktiska delen av 

matematikundervisningen. Det tar upp vikten med reflektion av egna ämnet men detta måste 

synligt göras tydligt för skol ledningen och andra inblandade aktörer. Lärarnas rop på föränd-

ring av deras arbetsbörda måste ses över av politiker. Elevresultat och kvalitén av svenska 

högstadiet elevkunskaper måsta tas på alvar. I annat fall kommer Sverige att ligga efter i ut-

vecklingen som nation. En av lärarrollens viktigaste uppgift är att se svårigheterna i större 

sammanhang och inte bara klaga på eleverna som mina informanter.  

 

Det vill säga lärarna bör reflektera mer över sina undervisningsmetoder än att skyla på elever-

na. Jag konstatera att lärarnas uppfattningar om ämnet matematik stämmer vissdel med det 

som står i styrdokumentet Lpo 94. Det står klart att undervisningen ska utgå från elevers tidi-

gare kunskaper, samt att det finns olika vägar för eleverna att nå målen för grundskolan.  

Där understryks tydligt vikten av matematikundervisningen och dess varierande form.  

Elevernas svaga för kunskaper framhålls som hinder och inte att läraren ska variera undervis-

ningen utifrån elevens tidigare kunskaper.  

 

Både forskningen och i Lpo 94 lyfter fram vikten av att diskutera matematik i klassrummet, 

där elever får ta del av varandras tankar kring olika lösningar på problem.  

Skolan och läraren bör sträva efter elevernas egna sätt att lära samt stimulera elevernas ny-

fikenhet och intresse, enligt Lpo 94. Jag kan lugnt säga utifrån de litteraturer och forskning 

jag har läst i samband med det här examensarbetet så tror jag att eleverna skulle kunna nå 

målen genom att ha en varierande undervisningsform. Denna arbetsätt erbjuder eleverna olika 

möjligheter. Speciellt i de fallen mina informanter berättar om stora skillnader i elevers kun-

skapsnivå och betraktar det som ett hinder att genomföra undervisning av det matematik som 

de pratar om. 
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6.4 Slutsats 

Det jag har lärt mig med denna studie att lärarnas uppfattningar om deras egen ämne matema-

tik. Jag får en känsla av att lärarna inte går till sig själva och reflekterar över sina undervis-

ningssätt utan försöker hele tiden se felen och brister hos andra/annat. De är medvetna om att 

skolan bör förändras/utvecklas med övriga utvecklingen i samhället. Det är alla aktörer över-

ens om. Frågeställningar blir besvarade med de tre infallsvinklar som ingår i resultat delen för 

denna studie. 

Men lärarna menar att de bör ingå i förändringsprocessen och bestämma om vad som ska för-

ändras? hur ska förändringen ske? De syftar till att förändringar som sker idag leder till miss-

nöje. Detta bidrar till att lärarna anser sig bara utföra/genomföra vad andra har bestämd. Det 

skapar irritation, konflikt eller motsättningar mellan lärare och ledningen samt lärare och lä-

roplanen. 

 

Lärarna berättar om flera brister och hinder som samtliga lärare möter i skolan. Det upplever 

lärarna som svårigheter när det gäller att utöva sitt yrke och reflektera kring matematiken.  

För att informanterna ska känna sig delaktiga, vara positiva till förändringar, därför bör de 

ingå hela förändringsprocessen. Lärarna bör vara de som konstaterar brister och anger orsaker 

samtidigt ska de vara med att åtgärda dessa brister. I dag ser detta tvärtom ut. Lärarna bara 

konstaterar bristerna men det är andra som kommer med lösningar. Jag tror det ligger något i 

det lärarna säger. Lärarna vill ha en skola där lärarna är med och bestämmer. 

6.5 Vidareforskning 

Det skulle vara intressant att i samma undersökning med ta in elevperspektiv utifrån fråge-

ställningarna (se ovan). Hur påverkas eleven resultaten av lärarens omsättning av teori till 

praktik och på vilket sätt.? Det skulle också vara intressant är att intervjua eleverna och lärar-

na. Sedan i ett resultat där man sammanställer elevintervjuer mot lärarintervjuer och ser olik-

heter och likheter med dessa. Slutligen skulle man med intervjuerna kunna se vilka teori-

er/uppfattningar elever har samt vilka teorier/uppfattningar läraren har gällande matematik-

ämne. Där skulle elevens och lärarens perspektiv ställas mot varandra. Genomföra en kvalita-

tiv undersökning med både intervju och observationer i en skola där lärarna ingår 

förändringsprocessen, hur det påverkar lärarens uppfattning om egna ämnet? 



34 

 

7 Käll- och litteraturförteckning  

Ahlberg, Ann (2001) Lärande och delaktighet. Studentlitteratur: Lund 

Alerby Fryk Lasse, Hansson Mats m.fl. (Red.) . (2010). Forskning om undervisnings och lä-

rande . Utges av lärarförbundets stiftelse SAF i samarbete med Lärarförbundet 

Annika, Eliasson (2006) Kvantitativ metod från början. Studentlitteratur. Lund. 

Eriksson, L, T & Wiedersheim - Paul, F. upplaga 7 (2001) Att utreda, forska och rapportera. 

Lagerblads tryckeri Karlshamn 

Ernst Paul, (Red) (1998) Vad är konstruktivism? I A. Engström (Red.) Matematik och reflek-

tion – En introduktion till konstruktivismen inom matematikdidaktik. Studentlitteratur. Lund.  

Eva, Arnqvist, Anders. (Red.) (2010). Forskning om undervisnings och lärande. Utges av 

lärarförbundets stiftelse SAF i samarbete med Lärarförbundet 

Gudrun, Malmer (2002) Bra matematik för alla: nödvändig för elever med 

inlärningssvårigheter. Utgivning Lund: Studentlitteratur 

Ingrid Carlgren, Frence Marton & Lärarförbundet (2004) Lärare av imorgon. Boktryckeri 

AB. Kristianstad 

Ingrid Carlgren, Frence Marton m fl. (2009, nr 2) Den forskande läraren – med ansvar för 

yrkets kunskapsbildning. Forskning om undervisnings och lärande. Utges av stiftelsen SAF i 

samarbete med Lärarförbundet.  

Irene, Rönnberg (2007) Etnomatematik - Perspektiv för ökad förståelse i matematik, Utbild-

ningsförvaltningen. Stockholm  

Irene, Rönnberg & Rönnberg, L (2001) Minoritetselever och matematikutbildningen. Skol-

verkets monografiserie 

Johansson, Bo & Per Olov Svedner (2010) Examensarbete i lärarutbildningen. Kunskapsföre-

taget i Uppsala 

Kilborn, Wiggo (1979a). PUMP-projektet. Bakgrund och erfarenhet och erfarenheter. (Ut-

bildningsforskning) FoU rapport 37). Stockholm: Skolöverstyrelse. 

Kvale, Steiner & Brinkmann, Svend, andra upplagan (2009) Den kvalitativa forskningsinter-

vjun. Studentlitteratur AB, Lund. 



35 

 

Larsson & Löwstedt (2010), Hattie (2009) och Barber m.fl. (2007) Varför undervisar inte 

lärare på den nivå de skulle vara kapabla till? Lärarförbundet Kongress 9-12 november. 

Stockholm. 

Madelene, Löwing (2004) Matematikundervisningens konkreta gestaltning, En studie av 

kommunikationen lärare – elev och matematiklektionens didaktiska ramar.  

Michael Uljens (red) Didaktik – teori, reflektion och praktik. Studentlitteratur. 

Trost, Jan (2010) Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur AB, Lund. 

 

Övriga referenser  

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94 

(1998) Stockholm: Utbildningssystemet. Där ändringar t.o.m. 2006:23 finns införda. 

http://www.skolverket.se/sb/d/577 

Kursplan för matematik – Skolverket 2000 - 07 SKOLFS:2000:135 

hptt: www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3873/titleId/MA1010 % 

20Matematik 

Professor Ingmar Ingemansson och Astrid Pettersson: Resultaten i PISA väcker nya frågor. 

Stockholmsuniversitet. Uppdaterad: 2010 – 12 – 20   

http://www.mnd.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d =7834&a=89186 

www.mnd.su.se 

Vetenskapsrådets föreskrifter 2009 

http://wwww.vr.se/omvetenskapsradet.4.4b3ca0f810bf51c922780002034.html  

Tidningen metro (2010-12-08) Sveriges elever får sänkt betyg. 
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8 Bilagor 

Intervjuguiden 

Bakgrundinformation:  
Till och börja med bakgrunds frågor som uppvärmning, dessa frågor ska ange lärarnas ålder, 

utbildningsbaskgrund, antal år som lärare. Detta ska underlätta för intervjuaren att bilda upp-

fattning och ha en för förståelse i lärarnas berättelser.     

 

Ämnesspecifika frågor:  
Kan du beskriva dit ämne matematik som du undervisar i? 

Vilka hinder och möjligheter ser du kring utövandet av dina kunskaper inom matematikämnet 

när du undervisar dina elever? 

 
Sedan tillkommer följdfrågor beroende på vad lärarna svarar, exempel på en sådan fråga var-

för tycker du så? Kan du förklara mer? 

 


