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Förord 
 

Vår studie har gett oss insikt i hur olika lärare uppfattar elevers kunskaper i matematik och det 

är något vi tar med oss i vår profession som gymnasielärare i matematik. Vi vill tacka vår 

handledare Eva Jablonka som har bidragit med konstruktiv kritik och bra feedback. Vi vill 

tacka alla fyra lärare som tog sig tid till vår undersökning och ställde upp på intervjuerna. 

Tack också till Steffan Lind som gav oss många bra tips och råd innan vi blev tilldelade 

handledare. 
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Abstrakt 
 

Syftet med vår studie var att beskriva verksamma lärares uppfattningar om elevernas 

kunskaper och undervisningsmetoder i matematik. Bakgrunden behandlar vad styrdokument, 

tidigare forskning och lärandeteorier säger om elevers kunskaper och undervisningsmetoder i 

ämnet matematik. Studien består av fyra kvalitativa intervjuer som genomfördes med 

verksamma lärare i Luleå Kommun. Samtliga av de intervjuade lärarna har uppfattningen om 

att elever har svaga baskunskaper i matematik och tre av lärarna anser att elevernas kunskaper 

i matematik har försämrats under deras yrkesliv, framförallt ses en försämring sedan mitten av 

90-talet. Vad gäller undervisningsmetoderna så har hälften använt sig av samma metoder 

genom hela yrkeslivet och de två andra har varierat undervisningsmetoderna. 

 

 

Nyckelord: Uppfattning och kunskap.
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1. Inledning 
 

Vi är två studenter som utbildar oss till matematik- och fysiklärare för gymnasiet och vi har 

intresserat oss för hur lärare uppfattar elevers kunskaper i ämnet matematik. Vi har studerat 

TIMMS-undersökningen, vilket är en undersökning som ger en fingervisning av elevers 

kunskaper i bl.a. matematik. Den undersökning som gjordes 2007 riktades mot ungdomar som 

är 14 år och vi anser att det är högst väsentligt för oss som gymnasielärare att ta del av denna 

information eftersom dessa elever hamnar på gymnasiet inom några år. Resultatet från 

TIMMS 2007 visar att svenska elever har tappat i jämförelse med andra europeiska länders 

elever. Från att ha legat i topp vad gäller kunskaper i matematik har nu Sverige tappat rejält. 

Jan Björklund säger i ett pressmeddelande 2008: ”Jag blir mycket bekymrad när jag läser 

rapporten. Den negativa trenden har fortsatt i både matematik och naturvetenskap och tyvärr 

kommer många årskullar med barn att passera skolan innan regeringens reformer för att 

förbättra resultaten slår igenom.”. Detta uttalande har väckt vårt intresse för detta område.  

 

Att få ta del av hur andra lärare, både på gymnasiet och i grundskolans senare del, uppfattar 

elevernas kunskaper kan vara av värde för oss som blivande matematiklärare. Detta för att vi 

snabbt kan agera utifrån vad vi ser för svagheter hos eleverna och på så sätt göra ett försöka 

att motverka att dessa elever hamnar för långt efter i ämnet. 

 

Förutom lärarnas uppfattning om elevernas kunskaper är vi intresserade av är hur lärarna 

uppfattar läroplanerna och om dess förändringar har någon påverkan för elevernas kunskaper i 

matematik. Vi vill veta hur och om det är något som lärs ut idag som inte var med under 

tidigare läro- och kursplaner. Vi har studerat kunskapsinnehållet i de läroplaner som varit 

aktuella de senaste 40 åren för att vi själva ska få en uppfattning om skillnader mellan 

läroplanerna. Syftet med studien är dock att undersöka lärarnas uppfattningar om hur 

läroplanerna har förändrats och vad det har för inverkan på elevernas kunskaper i ämnet 

matematik. Vi är även intresserade av hur matematiklärares undervisningsmetoder ser ut i 

dagsläget och hur de såg ut förr i tiden. Vi är ute efter lärarnas uppfattningar om hur deras 

undervisningsmetoder har förändrats, om det har skett någon förändring överhuvudtaget samt 

vilken inverkan deras undervisningsmetoder har på elevernas kunskaper i ämnet. 

 

Vi väljer att ta reda på hur fyra verksamma lärare, i Luleå Kommun, uppfattar elevernas 

kunskaper i matematik efter årskurs 9, förändringar av kunskapsinnehåll samt deras 

undervisningsmetoder genom kvalitativa intervjuer. Detta för att vi är intresserade av deras 

perspektiv på dessa områden eftersom det är lärarna som styr undervisningen i skolan. De 

kvalitativa intervjuerna ger information om hur lärarna ser på elevers kunskaper, tolkar 

kursplanerna och vad de använder för undervisningsmetoder. Någon annan 

undersökningsmetod hade inte gett lika tillfredställande resultat vad gäller lärarnas 

uppfattningar. 

 

Vi har skrivit hela rapporten tillsammans. Även intervjuerna är genomförda tillsammans. 
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2. Syfte 
 

Syftet med vår studie är att beskriva verksamma lärares uppfattningar om elevernas kunskaper 

i matematik och deras egna undervisningsmetoder. 

 

För att kunna genomföra vår undersökning använder vi oss av tre forskningsfrågor: 

 

 Hur uppfattar verksamma lärare elevers kunskaper i matematik?  

 

 Hur uppfattar verksamma lärare förändringar av kunskapsinnehållet i 

kursplaner för ämnet matematik? 

 

 Hur har verksamma lärares undervisningsmetoder sett ut under deras 

yrkesliv? 

 

Forskningsfrågorna är utvalda utifrån vårt antagande att de är sammankopplade. Elevernas 

kunskaper i matematik och undervisningsmetoderna kan påverka varandra och 

kunskapsinnehållet i kursplaner för matematik tror vi styr både undervisningsmetoderna och 

elevernas kunskaper. 
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3. Bakgrund 
 

Vår studie har sin grund i alla livliga debatter kring elevers sjunkande kunskaper i matematik 

och vår skolminister förlitar sig helt och hållet på TIMMS-undersökningen. Men stämmer 

denna bild? Det vi anser vara intressant är om de verksamma lärarna har samma syn på 

elevers kunskaper i matematik som TIMMS-undersökningen visar, för det är ju trots allt dessa 

lärare som ser hur eleverna utvecklas varje dag i skolan. Ser dessa lärare någon koppling 

mellan elevernas kunskaper i matematik och förändringarna av kunskapsinnehållet i 

läroplanerna? 

 

I denna del av rapporten redovisar vi relevanta kursplaner, teorier och forskning som berör vår 

studie för att förklara några viktiga begrepp samt redovisa hur kunskapsinnehållet i de olika 

läroplanerna har sett ut. Syftet med vår undersökning är att beskriva verksamma lärares 

uppfattningar om elevers kunskaper i matematik efter grundskolan och deras egna 

undervisningsmetoder.  Eftersom det är uppfattningar vi är ute efter redogörs detta begrepp 

tillsammans med fenomenologi. Vad gäller den tidigare forskningen har vi valt att titta på vad 

några forskare inom matematikdidaktik skriver om undervisningsmetoder, hur elevers 

kunskaper i ämnet matematik har sett ut genom åren och vad som kan påverka elevernas 

kunskaper. Vi redogör några forskares syn på begreppet kunskap. 

 

3.1 Begreppen uppfattning och fenomenologi 

 

I vår undersökning avser vi att beskriva verksamma lärares uppfattningar om elevernas 

kunskaper i matematik efter grundskolan och deras egna undervisningsmetoder. Studien 

baseras på en kvalitativ intervju som är en viktig undersökningsmetod inom fenomenologin, 

där tolkningen av enskilda individers uppfattningar om olika fenomen i sin omgivning. Ordet 

uppfattning är centralt dels för vår studie men även inom fenomenologin och därför redogör 

vi kortfattat dessa två begrepp.  

 

3.1.1 Fenomenologi 

 

Enligt Alexandersson (1994) kan fenomenologin sammanfattas som en framställning av 

fenomen. Med fenomen menar Alexandersson det som visar sig för någon person i vilket 

sammanhang som helst. Den tyske filosofen och matematikern Edmund Husserl (1859-1938) 

ses som fenomenologins grundare. Enligt Alexandersson så kan Husserls teorier om 

fenomenologin beskrivas som en vetenskap och ett samband av vetenskapliga 

kunskapsområden. Fenomenologin som sådan kan likväl vara en metod och tankehållning. 

Husserls tankar och idéer har utvecklats av många andra bl.a. Heidegger.  

 

Bengtsson (1998) beskriver den fenomenologiska ansatsen ur ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv på följande sätt: 

 
Det fenomenologiska betraktelsesättet i samhällsvetenskaplig forskning kännetecknas av att det försöker 

förstå enskilda människor och sociala grupper utifrån de levda relationer som de har till sin miljö, den 

värld som de lever och verkar i. Genom att begränsa sig till mindre avgränsade miljöer är det möjligt att 

genomföra mer holistiskt präglade studier och att fördjupa sig i olika detaljer. (Bengtsson, 1998, s.16-17) 
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Stendrup (2001) beskriver kortfattat att: ”… fenomenologin försöker finna det objektivt 

giltiga fenomenen i det subjektivt upplevda. Inom fenomenografin är därför intervjun ett 

viktigt redskap för kunskapssökande och kunskapsproduktion.” (s.166) Alexandersson (1994) 

menar att fenomenografin och fenomenologin går ihop på många punkter och beskriver 

fenomenografin som: ”… det som visar sig. Det är således inte ”tinget i sig”, det vill säga 

verkligheten sådan den är, oberoende av vår uppfattning eller hur vi erfar den, utan det som 

visar sig som är centralt.” (s. 68-69)  

 

Utifrån denna beskrivning av fenomenologi kommer vi direkt in på begreppet uppfattning och 

dess innebörd enligt några olika forskare.  

3.1.2 Uppfattning 

 

Begreppet uppfattning är enligt Lind (2000) ett centralt begrepp inom kvalitativ forskning. 

Lind anser att uppfattningar kan ses som individuella eller kollektiva samt att de kan vara 

reflekterade eller spontana. Dock så menar Marton & Svensson (i Lind 2000) att: 

 
Uppfattningar står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller det som inte kan 

sägas, eftersom det aldrig blivit föremål för reflektion. De utgör den referensram inom vilken vi samlar 

våra kunskaper eller den grund på vilken vi bygger våra resonemang. (Marton & Svensson i Lind, s.21) 

 

Uljens (1989) påtalar att ordet uppfattning har olika innebörder i vardagen och inom kvalitativ 

forskning. I vardagstal är ordet uppfattning mer likt ordet åsikt men i fenomenologin 

beskriver Uljens:  

 
Med uppfattning av något avser man människans grundläggande förståelse av något. Med uppfattningar 

om något avser man att människan gör något till föremål för medveten reflektion och förenar en 

värdering till denna tanke. I vardagstal säger vi att hon har en åsikt om något. Vad detta fenomen i 

grunden betyder för individen eller det grundläggande sätt på vilket individen förstår fenomenet kallas 

individens uppfattning av fenomenet. (Uljens, 1989, s.10) 

 

I vår studie är fenomenet det som frågas efter via våra forskningsfrågor. Under samtalet ställs 

dessa frågor och då kan läraren ge sina uppfattningar om detta fenomen. Det fenomen vi 

undersöker är att allmänheten uppfattar att elevers kunskaper i matematik blivit sämre, men vi 

är istället intresserade om vad de fyra lärarna har för uppfattningar om elevers kunskaper i 

matematik. 

 

Pehkonen (2001) menar att lärares och elevers uppfattningar kring ämnet matematik är en 

viktig del när det gäller kvaliteten på undervisningen och inlärningen. En lärares uppfattning 

om matematik styr delvis elevernas inlärning, om läraren anser att matematik är ett 

räknesystem menar Pehkonen att eleverna kommer att få använda största delen av tiden till att 

räkna. Pehkonen anser dock att det är elevernas uppfattning och inställning till ämnet som styr 

deras prestationer vid inlärningstillfällena. 

 

3.2 Begreppet kunskap 

 

I vår studie är begreppet kunskap ett nyckelord och därför har vi valt att presentera det för att 

ge en inblick i hur Sverker Lundin och Conny Stendrup, som forskar i det 

matematikdidaktiska området, ser på kunskap i allmänhet och framförallt inom ämnet 

matematik.  
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Idag är vi på väg att få en syn på kunskap som är mer dialektisk, som erkänner såväl sinnesdatas 

betydelse som tänkandets, språkets och symboliseringens betydelse. Iakttagelserna, observationerna av 

omvärlden, är viktig grund för att få kunskap, men det är först när de tolkas, kan systematiseras och 

benämnas eller gestaltas som de får någon innebörd. Tanken, språket och symbolerna är nödvändiga för 

den som vill beträda kunskapens väg. Kunskapen konstrueras av iakttagare och tolkande människor. 

(Sundgren i Stendrup, 2001, s.160).   

 
Stendrup (2001) menar att Sundgrens citat förklarar väldigt enkelt hur synsättet på kunskap 

består av olika kunskaps- och vetenskapsteoretiska begrepp. Empirism, konstruktivism och 

rationalism är de tre begreppen som innefattar tolkning, observationer och tänkande. Stendrup 

säger med egna ord att: ”Begreppet kunskap har under det senaste decenniet nästan fått ett 

kommersiellt värde i det livslånga lärandet. Det stora problemet är bara att det aldrig nämns 

vilken form eller vilka former av kunskap det talas om.” (s.195). Stendrup anser att skolan har 

format en särskild syn på kunskap, där det bara prioriteras att få bra betyg utan hänsyn till 

kvalitén på kunskap. Det synsättet bör omformas och istället för fokus på betygen ska skolan 

lägga vikten på en social undervisning som lyfter fram den begreppsliga kunskapen och dess 

viktiga funktioner, enligt Stendrup. Kunskapsbegreppet behandlas väldigt grovt när det är 

aktuellt i debatter, Stendrup menar att det aldrig kommer fram i diskussionerna kring kunskap 

att det finns olika typer av kunskap som måste behandlas på olika sätt i det livslånga lärandet. 

Framförallt när det är tal om den begreppsliga kunskapen, menar Stendrup att dialogen är 

väsentlig för lärandet och dess kvalitet. 

 

Lundin (2008) menar att ”kunskaper i matematik har formen av begrepp” (s.39), enligt 

antaganden inom skolmatematiken. Lundin påstår att den skolmatematiska undervisningen 

leder till att eleverna ska bilda sig en egen uppfattning om begrepp som de sedan kan förankra 

i praktiken. Tanken är då att det ska bidra till att utveckla en abstrakt förståelse för den 

generella matematiken. Lundin kallar den här idén för ”bildningstänkandet” (s.39).  Lundin 

lyfter fram några tolkningar från Ole Skovsmoses matematikdidaktiska forskning som 

beskriver kunskaper i matematik och betydelsen av kunskaperna:  

 
Givet att verkligheten är matematisk och kunskaper i matematik utgör en nödvändig förutsättning att 

bemästra verkligheten, blir därmed en av skolmatematikens viktigaste uppgifter att lära människor 

upptäcka den matematik som finns förborgad i den sociala och fysiska verkligheten. (s.56). 

 

Det som måste tas hänsyn till är att de intervjuade lärarna kommer att ha olika åsikter om vad 

kunskap i matematik är. Det troliga är att lärarna inte kommer att tolka kunskap på samma sätt 

som Skovsmose. I nästkommande stycke presenteras Skolverkets tolkning av TIMMS-

undersökningen där man ser kunskap i matematik enbart som någonting mätbart via ett prov. 

 

3.3 Tidigare forskning  

 

Vi har valt att visa Skolverkets tolkning av TIMMS-undersökningen från 2007, som är en 

undersökning av elevers kunskaper i matematik, eftersom den, enligt Skolverket, visar hur 

svenska elevers kunskaper i matematik har förändrats sedan ett antal år tillbaka. Vi tittar även 

på vad Sverker Lundin har att säga om matematiken i skolan och hur Skolverket belyser 

vikten av vad som lärs ut i skolan. Forskning av Engström och Magne visar att 

matematikkunskaperna i en medelkommun i Sverige inte har förändrats nämnvärt under de 

senaste 30 åren. 

 



 8 

3.3.1 Undersökningar om kunskapsförändringar 

 

Skolverket (2008) presenterar TIMMS 2007 (Trends in International Mathematics and 

Science Study) och där framgår av tabell 3.3.1 att i Sverige har resultaten på de prov som 

ingick i undersökningen försämrats avsevärt. 1995 hade svenska elever i genomsnitt 540 

poäng på provet, år 2003 hade motsvarande grupp elever 499 poäng och år 2007 var elevernas 

poäng 491. Ser man till undersökningen så är Sverige är ett av de länder vars resultat 

försämrats mest sedan 1995. Mellan 1995 och 2003 visar TIMMS-undersökningen att Sverige 

har en nedgång i matematikresultatet på 5 poäng per år och mellan 2003 och 2007 är 

nedgången 2 poäng per år. Det som inte framgår i Skolverkets tolkning av TIMMS 2007 är att 

500 poäng är den internationella medelpoängen. Den här poängskalan är baserad på vilken 

sannolikhet det är att en elev löser en uppgift, vilket i sin tur har fått en del kritik när de inte 

tar hänsyn till konfidensintervallen i poängrankingen. Det har varit olika prov de år som 

mätningarna har gjorts, vilket inte ger ett rättvist resultat. 
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Tabell 3.3.1 

 
Källa: TIMMS (2007) s.47 
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Skolverket (2003) belyser att kunskapsresultaten för årskurs 9-elever försämrats sedan 1992, 

detta genom att medelvärdet på identiska prov sänkts. Den resultatsänkning som skett är 

generell och därmed ses ingen koppling till pojkar resp. flickors resultat var för sig. I samma 

rapport skriver Skolverket att Läro- och kursplansförändringen inte fått den genomslagskraft 

som var tänkt. Det läggs stor vikt på ökad kommunikation i ämnet matematik, men 

utvecklingen har istället lett till mer individualiserad undervisning där eleverna arbetar 

isolerat utan möjlighet till diskussion kring ämnet. 

 

I en rapport av Engström och Magne (2003) om läroplanernas betydelse för elevers kunskaper 

i matematik, redovisas resultatet av en studie som är genomförd i genomsnittlig kommun där 

grundskolan omfattar ca 2000 elever. Undersökning sträcker sig över 25 år och behandlar 

matematikkunskaperna hos alla elever i kommunen under denna tid. Vid tre olika tillfällen 

gjordes mätningar av elevernas kunskaper i form av skriftliga diagnoser. De diagnoser som 

använts har tagits fram med verksamma lärare inom kommunen och avsikten med dessa 

diagnoser var att få med de grundläggande momenten av skolmatematiken. Resultatet visar att 

i denna kommun har eleverna presterat sämre på de årskurstypiska uppgifterna i diagnoserna 

ju längre tid i skolan de har. Engström menar att det är främst de svaga eleverna som visat 

sämre resultat. Jämförelsen av resultaten från de olika mätningarna visar ingen större skillnad 

av elevernas kunskaper.  

 

 

3.3.2 Tidsbehovet för ämnet matematik 

 

Lundin (2008) menar att matematiken är ett tidskrävande ämne i skolan och att det ständigt 

görs antaganden att matematikämnet är svårt. Att matematik är ett svårt ämne bekräftas av att 

elever inte klarar av att lära sig det som förväntas trots all tid som läggs ner på ämnet i skolan. 

Lundin lyfter fram frågan om vad det är som tar så lång tid för eleverna att lära sig i 

skolmatematiken och påstår att: 

 
I skolan handlar matematikkunskaper nämligen nästan uteslutande om förmågan att lösa (större eller 

mindre) matematiska problem, vilkas relation till matematiken ”stora idéer” och de viktiga frågor man 

måste ta ställning till i samhällslivet, är allt annat än självklar. Detta är vad man övar på under lektionerna 

och det är denna förmåga som genom prov översätts till betyg och examina. (s. 34) 

 

Trots all tid som ägnas till matematik i skolan lyfter Lundin fram att skolmatematikens 

företrädare anser att det inte ger rätt sorts matematikkunskaper. Lundin påtalar att problemet 

med den tid som tilldelas skolmatematiken är att undervisningen inte fokuseras på det den 

borde. En av Lundins stora frågeställningar berör relationen mellan hur och vad elever lär sig 

i matematik i skolan. Han menar att det läggs för mycket tid på att eleverna får räkna inför 

proven istället för att verkligen lära sig förstå matematikens grunder. 

 
Med tanke på den stora betydelse provresultat har för eleverna och att dessa resultat även utgör det mått 

med utgångspunkt från vilket lärarnas undervisningsresultat värderas, är det inte förvånande att såväl 

lärare som elever understöder en undervisning fokuserad på att eleverna skall klara proven så bra som 

möjligt. (s. 35) 

 

I en rapport från Skolverket (2006) finns indikationer från lärarna om att de olika delarna i 

läraryrket konkurrerar med varandra om den tillgängliga tiden. Enligt Skolverket framgår det 

ur resultatet hur stort behovet är av att lärare tar hänsyn till samtliga kunskapsmål i läroplanen. 

Detta ställer stora krav på lärarens didaktiska kunskaper och ledarförmåga. I brist på 
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pedagogiskt ledarskap belyser skolverket att faktorer som trivsel och elevernas eget arbete tar 

för stor plats i undervisningen och kunskapsmålen hamnar i skymundan. Vidare anser 

Skolverket att det finns önskemål från lärare att man vill planera och bedriva undervisningen 

för att kunna ge en likvärdig bedömning av elevernas kunskaper utifrån de kunskapsmål som 

finns.  

 

Enligt SOU (2004:97) så satsar inte ungdomar i Europa fullt på skolan idag utan de lägger 

istället tiden på vänner och familj. Dessutom menar SOU att ungdomar i norden är väldigt 

flitiga användare av tekniska ting. Eftersom tiden distribueras på annat sätt idag än tidigare så 

är dagens ungdomar bättre på vissa delar t.ex. användning av datorer, men tyvärr nyttjas 

datorn mer som en leksak istället för ett hjälpmedel i skolan.  

 

3.3.3 Varierade undervisningsmetoder 

 

SOU (2004:97) menar att varierade undervisningsmetoder gör matematiken mer förståelig 

och meningsfull. Vissa elever klarar av att tänka abstrakt medan vissa behöver jobba med 

konkret undervisning, därför anser SOU att det är viktigt med varierad undervisning. Vidare 

förespråkar SOU även mer diskussion i klassrummet kring ämnet matematik, dessa 

diskussioner bör, enligt SOU, få förekomma i grupper där eleverna ligger på någorlunda 

samma kunskapsnivå. 

 

Haring, Hanson och Lindblad (2008) undersökte hur undervisningsmetoderna har förändrats i 

svenska skolan genom att granska videoinspelningar från 1968 och 2003. Under 

matematiklektioner från 2003 observerade Haring att kriterier som eleverna förväntas kunna 

är mycket otydligare än tidigare. Idag krävs mer eget ansvar från elevernas sida för att lyckas i 

skolan. 

 

3.4 Styrdokument  

 

Här redogör vi för de kursplaner i matematik som de tänkta intervjupersonerna varit 

verksamma under. De olika läroplanerna är Lgr 69 (Läroplan för grundskolan från 1969), Lgr 

80 (Läroplan för grundskolan från 1980) och Lpo 94 (Läroplan för obligatoriska skolväsendet 

från 1994). En av anledningarna till att vi valt att gå så långt tillbaka i tiden som till Lgr 69 är 

för att två av de fyra personer vi intervjuat har varit verksamma sedan denna läroplan. Vi vill 

även visa på skillnader mellan regelstyrd (Lgr 69 och Lgr 80) och målstyrd läroplan (Lpo 94). 

En annan anledning är att vissa av våra intervjupersoner kan ha en uppfattning av läro- och 

kursplanernas inverkan på undervisningsmetoder och elevers kunskaper i matematik. Vi 

beskriver kortfattat vilket kunskapsinnehåll som finns med i de olika kursplanerna. 

3.4.1 Lgr 69 

 

Kursplanen för matematik i denna läroplan är uppbyggd av ett övergripande mål, 

huvudmoment för de olika stadierna samt anvisningar och kommentarer med underrubrikerna: 

Allmänna synpunkter, Lärostoff, Allmän och särskild kurs, Planering och samverkan, 

Arbetssätt och Läromedel. Till kursplanen följer även ett supplement för ämnet som 

innehåller rubrikerna: Allmän och särskild kurs, Terminologi, Förslag till disposition av en 

studieplan och Kommentarer till föreslagna moment. I den sistnämnda rubriken redogörs 

vilket kunskapsinnehåll som ska behandlas och hur det kan genomföras: Naturliga tal, 
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Mätningar, Geometri, Decimaltal, Rationella tal, Negativa tal, Räknemaskiner, räknesticka 

och tabeller, Statistik och sannolikhetslära, Funktionslära, Reella tal, Matematiska modeller, 

Ekvationer, olikheter och ekvationssystem. 

 

Engström och Magne (2003) påtalar att en av förändringarna från föregående läroplan är att 

det i denna läroplan inte redovisas för planering, stoff och metoder för undervisning i de olika 

kurserna. Däremot i det tillhörande supplementet finns det tydliga anvisningar för vilket stoff 

som ska behandlas i de olika årskurserna, vilket inte är angivet i de två efterföljande. Med 

lärostoff menas det material som ska behandlas. Den största förändringen enligt Engström var 

införandet av mängdläran som blev grunden för alla moment. Det fanns både pådrivare och 

kritiker av den nya matematiken. 

 

3.4.2 Lgr 80 

 

Likt Lgr 69 är även kursplanen för matematik i denna läroplan är uppbyggd av ett 

övergripande mål och huvudmoment för de olika stadierna med underrubrikerna: 

Problemlösning, Grundläggande aritmetik, Reella tal, Procent, Mätningar och enheter, 

Geometri, Algebra och funktionslära, Beskrivande statistik och sannolikhetslära, Datalära. 

Varje moment är noga behandlat för varje stadium. 

 

Enligt Engström och Magne (2003) är matematiken rangordnad och eleverna fick inte börja 

med ett nytt område utan tillräckliga kunskaper från tidigare områden. En internationell trend 

medförde att problemlösning blev ett nytt område i kursplanen för matematik, detta var det 

första momentet. Engström menar även att de olika områdena delades in i nödvändiga och 

önskvärda kunskaper. De nödvändiga kunskaperna på ett stadium motsvarar de önskvärda 

kunskaperna på det underliggande stadiet. Mängdläran plockades bort ur denna kursplan. Här 

ser man en förändrad syn på vad kunskap i matematik är då man lagt till problemlösning och 

kategoriserat kunskaperna i nödvändiga och önskvärda.  

 

3.4.3 Lpo 94 

 

Denna läroplan är målstyrd till skillnad från tidigare läroplaner som var regelstyrda. 

Kursplanen i matematik innehåller följande delar: Ämnets syfte och roll i utbildningen, Mål 

att sträva mot, Ämnets karaktär och uppbyggnad, Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet 

av det femte och nionde skolåret. Engström och Magne (2003) skriver att det inte går att hitta 

några föreskrifter gällande lärogång, metoder och stoff eller hur undervisningen ska 

organiseras. Även allmän och särskild kurs har plockats bort. I kursplanen för matematik står 

följande om de mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: 

 

Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera 

situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och som behövs som grund 

för fortsatt utbildning.  

Inom denna ram skall eleven 

– ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform,  
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– 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 räknemetoder och med 

tekniska hjälpmedel, 

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

längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader, 

– kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt samt kunna tolka och 

använda ritningar och kartor, 

– kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram, 

– kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer, 

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

funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser. 

 

Engström och Magne (2003) menar att statsmakten skulle ge mål och riktlinjer istället för att 

detaljreglera skolans verksamhet. Det är nu lärarna och elevernas uppgift att ge innehåll åt 

skolans verksamhet och skolorna bedöms efter de resultat som erhålls. Nu är det mer 

generella kompetenser som eleverna ska kunna än tidigare. Nu ska de bl.a. kunna ”beskriva 

och hantera situationer samt lösa problem”, ”tolka och använda”. Här syns väldigt tydligt att 

begreppet kunskap i matematik har förändrats jämfört med tidigare. 

  

3.5 Lärande ur ett social-konstruktivistiskt perspektiv  

 

Här redovisas en beskrivning av det väsentliga i Vygotskijs syn på lärande, enligt Strandberg 

(2006) och Imsen (2000) som rör vår studie. Anledningen till att vi väljer att presentera detta 

perspektiv är för att Lundin (2008) och Stendrup (2001) menar att elevers kunskaper i 

matematik utvecklas i ett socialt samspel med andra. Strandberg (2006) får inleda med sin syn 

på hur Vygotskij beskriver lärande genom sociala interaktioner: 

 
Vygotskij menade att inre processer – det som finns inuti huvudet – har föregåtts av yttre aktivitet 

tillsammans med andra, med stöd av hjälpmedel, i specifika kulturella miljöer. Det är i människans yttre 

aktiviteter som hon skapar sig ett råmaterial för inre processer. Utan detta råmaterial sker det inget inuti 

huvudet. Viskande och fuskande är med andra ord inte något syndigt som skall elimineras utan tvärtom 

något som skall uppmuntras och utvecklas – eftersom det utgör lärandets grund. (s.10-11) 

 

Imsen (2000) menar att teorin om den sociala konstruktivismen baseras på att inlärning sker 

socialt och inte individuellt. Inlärning är ett socialt fenomen som försiggår i en social situation 

och både språket och sociala förhållanden bidrar till att utforma kunskapen. (s. 39) 

 

Enligt Imsen är den huvudsakliga grunden i social konstruktivism att all intellektuell 

utveckling tar form i social aktivitet. Från den sociala aktiviteten skapas ett individuellt 

tänkande. Utvecklingen startar där barnet kan göra saker tillsammans med andra i ett socialt 

samspel tills det att barnet kan agera på egen hand. Imsen lyfter fram Vygotskijs åsikt om att 

den biologiska mognaden inte är försumbar i utvecklingsprocessen. En blandning av både 

biologiska och sociala aspekter är avgörande för att utforma barnets personlighet. 

 

Imsen belyser en annan huvudpunkt i Vygotskijs teori om social konstruktivism och detta är 

den proximala utvecklingszonen, vilket beskriver skillnaden mellan vad barnet förmår att 
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klara av på egen hand och med hjälp från omgivningen. Imsen skriver att: ”Den pedagogiska 

utmaningen ligger i att utnyttja utvecklingszonen genom att stimulera barnet att arbeta aktivt 

tillsammans med andra och ge det hjälp och stöd på den vacklande vägen mot att klara 

uppgiften på egen hand.” (s. 188) 
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4. Metod 
 

Vi baserar vår undersökning på intervjuer med lärare i Luleå Kommun som är verksamma 

inom ämnet matematik. Det som är centralt för oss är att utreda dessa lärares uppfattningar 

om deras undervisningsmetoder och elevers kunskaper i matematik efter årskurs nio. En 

kvalitativ intervju kan genomföras i en grupp med flera informanter där frågorna kan 

diskuteras mellan deltagarna. Lind (2000) säger: ”Om uppfattningar skall behandlas som 

individuella eller kollektiva är också en central fråga.” (s. 21) I vår studie är vi ute efter den 

enskilda lärarens uppfattning om våra frågor och därför kommer vi att utföra intervjuerna med 

var och en av lärarna enskilt. 

 

Enkätundersökning utesluts av den anledningen att vi gärna vill ha utförligare svar på de 

frågor som tagits fram. Observationer i detta fall är inte en tillfredsställande metod utifrån vårt 

syfte för att vi vill ta reda på lärarnas uppfattningar om elevers kunskaper i matematik, inte 

våra egna uppfattningar. Anledningen till att vi valde att intervjua lärare som varit verksamma 

under en längre tid var för att få reda på om de uppfattat några eventuella förändringar av 

elevers kunskaper. Vi har valt att undersöka lärarnas uppfattning om elevers kunskaper efter 

årskurs 9 då vi själva är blivande gymnasielärare och ser vad elever har för kompetenser då de 

avslutat nionde skolåret. 

 

4.1 Kvalitativ intervju 

 

Vår undersökning baseras på en fenomenologisk ansats som har den kvalitativa intervjun som 

grund för datainsamling. 

 
Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla 

frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar. Det innebär att man efter det att alla intervjuer är 

utförda sitter där med ett otroligt rikt material i vilket man med tur och hårt arbete kan finna många 

intressanta skeenden, åsikter, mönster och mycket annat. (Trost, 2005, s.7) 

 

Svenning (2003) anser att det finns många kvaliteter om en personlig intervju används som 

undersökningsmetod. ”Genom den personliga kontakten med intervjupersonen, får forskaren 

en god referens till svaren. I en enkätundersökning missar man kroppsspråk och annat som 

kan förmedlas av sinnena.” (Svenning, 2003, s.119) 

 

4.1.1 Trovärdighet och giltighet 

 

Trost (2005) delar upp begreppet trovärdighet (reliabilitet) i fyra komponenter; kongruens, 

precision, objektivitet och konstans. Med kongruens menas att olika formulering av frågor 

kan avse samma innebörd. Precision innebär intervjuarens sätt att tolka svaren. Objektivitet är 

olika intervjuares sätt att registrera de svar som fås. Konstans betyder att det som undersöks 

inte förändras under en viss tid. Men Trost menar att konstans inte är lika aktuellt vid 

kvalitativa intervjuer som vid kvantitativa, för vid kvalitativa intervjuer är förändring av stort 

intresse. 

 

Trost anser att intervjuaren ska vara uppmärksam mot intervjupersonens muntliga svar och 

dennes kroppsspråk för att resultaten ska bli så trovärdiga som möjligt. I övrigt tycker Trost 
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att reliabilitet är ganska märkligt att tala om när det handlar om kvalitativa intervjuer. Även 

Alexandersson (1994) menar att begreppet trovärdighet får en annan innebörd i kvalitativ 

forskning. ”Eftersom undersökningsobjektets natur vanligtvis begrundas efter själva 

datainsamlingen, handlar forskningsarbetet främst om att via analys av erhållna data försöka 

förstå ett tidigare oklart problem.” (Alexandersson, 1994, s.101). 

 

Med giltighet menar Trost (2005) att frågorna i en intervju ska mäta det som undersökningen 

är avsedd att mäta. Enligt Patel & Tebelius (1987) betyder giltighet mycket, speciellt i 

samband där den inhämtade informationen består av muntliga svar. ”För att undersöka 

validiteten i intervjusvar kan forskaren t ex jämföra svar på frågor om fakta med officiella 

uppgifter; jämföra intervjusvaren med direkta observationer; ställa flera olika frågor om 

samma sak under intervjun (s k kontrollfrågor) för att i efterhand jämföra svaren.” (Patel & 

Tebelius, 1987, s.73)   

 

4.1.2 Standardisering och strukturering 

 

Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer med låg grad av standardisering eftersom att 

intervjun ska mynna ut i ett samtal med intervjupersonen. Trost (2005) menar att vid låg grad 

av standardisering är variationsmöjligheterna stora och frågorna kan ställas i olika ordning 

beroende på samtalets riktning, vilket är vår målsättning. I vår undersökning väljer vi att ställa 

öppna frågor till intervjudeltagarna för att de ska få så stort svarsutrymme som möjligt. Detta 

är, enligt Patel & Davidsson (2003), en ostrukturerad intervju. Patel & Davidsson förespråkar 

en ”tratt-teknik” vid intervjun, detta innebär att man börjar med att ställa stora öppna frågor 

och senare gå in på mer specifika frågor. Vi ska därför inleda varje intervju med vår första 

forskningsfråga och utifrån denna följer eventuella följdfrågor som slutligen leder in samtalet 

på övriga forskningsfrågor. Intervjuerna är inte tidsbestämda, vi anser oss klara då vi fått 

tillfredställande svar på våra frågeställningar. Uppskattningsvis bör det ta ca 30 minuter per 

intervju. 

 

Eftersom det är en kvalitativ intervju med låg grad av standardisering och strukturering ges 

informanterna utrymme att svara med egna ord för att beskriva sina tankar och uppfattningar 

om de frågor som formuleras under samtalets gång. Detta kännetecknar en kvalitativ intervju 

enligt Patel & Davidsson. När vi anser att vi fått svar på våra frågor kommer 

intervjupersonerna att få möjlighet att tillägga egna tankar och reflektioner. 

 

4.1.3 Förhållningssätt och etik 

 
Under intervjun bör intervjuaren ägna all sin uppmärksamhet åt intervjupersonen. Denna måste känna att 

han eller hon står i centrum för intresset. Framför allt måste intervjuaren vara en god lyssnare. Detta 

innebär inte att intervjuaren skall vara tyst som muren, utan att det är intervjupersonens åsikter och svar 

som är centrala. Argumentera inte, men följ upp oklarheter och otillräckligt belysta frågor med inpass av 

typen ”hur menar du då?”, ”berätta lite mer om det här?” (Svenning, 2003, s.121). 

 

Eftersom intervjupersonen ska känna sig trygg och i centrum utförs intervjuerna på 

arbetsplatserna eller i hemmen hos informanterna. Trost (2005) anser att det ska vara en 

ostörd miljö, inga åhörare och den intervjuade ska känna sig trygg. Trost menar även att ger 

en stor trygghet för intervjudeltagaren, förutsatt att det inte någonting som stör, t.ex. familj, 

telefon som ringer, besök etc.  
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Enligt Trost ska intervjupersonen upplysas om att intervjun är konfidentiell och att ingen 

utomstående får ta del av vad som sägs under själva intervjun. Detta är viktigt att meddela 

redan vid första kontakten.  

 

4.1.4 Undersökningspersoner och urval 

 

Studien baseras på kvalitativa intervjuer med fyra verksamma lärare i Luleå Kommun. För att 

få så stor spridning som möjligt bland våra intervjupersoner väljer vi att intervjua både män 

och kvinnor som är verksamma på både gymnasiet och högstadiet. Enligt Trost (2005) vill 

man vid en kvalitativ studie få en stor variation bland intervjupersonerna så det inte blir alltför 

likartat. Vi använder oss av ett strategiskt urval eftersom Trost beskriver detta som en bra 

urvalsmetod för att garantera en stor variation. Vi väljer ut ett antal urvalskriterier som är av 

stor betydelse för vår undersökning och dessa är: Kön, ålder, antal verksamma år som lärare 

och vilka åldrar de undervisar.  

 

Med våra urvalskriterier som grund letade vi passande informanter i Luleå Kommun. De 

intervjupersoner vi valt ut har alla gått lärarutbildningen för grundskolans senare år och 

gymnasiet och har mellan 7-35 års erfarenhet av läraryrket. Hälften av dem är kvinnor, de 

arbetar på högstadiet eller gymnasiet och de är mellan 38-64 år. Vi begränsar antalet 

intervjupersoner till fyra eftersom Kvale (1997) anser att om antalet intervjuade är för stort 

går det inte göra en mer grundlig analys av resultatet. 

 

4.1.5 Genomförande 

 

Informanterna får välja tid och plats för intervjun och vid första kontakten frågar vi dem om 

de har tid för att delta. Ljudinspelning av intervjun kommer att ske med mp3spelare om 

intervjupersonen godkänner detta. Anledningen till att vi valt att utföra undersökningen i form 

av intervjuer är för att erhålla så mycket information som möjligt från den verksamma läraren. 

Eftersom intervjuerna spelas in kan intervjuaren fokusera på informantens kroppsspråk och 

ansiktsuttryck under samtalets gång, något som Trost (2005) anser är något av fördelarna med 

bandspelare. Intervjuaren behöver inte ägna tid och koncentration åt att föra anteckningar 

under själva intervjun. En annan fördel med bandspelare är att intervjuaren kan lyssna på 

materialet flera gånger i efterhand. Kvale (1997) säger att det inspelade materialet måste 

transkriberas så att det kan analyseras på ett smidigt sätt. 

 

Svenning (2003) menar att man bör skicka ut intervjufrågorna i god tid innan intervjun äger 

rum, men i vårt fall är vi ute efter lärarnas spontana uppfattningar kring det syfte och de 

frågeställningar som rör vår undersökning. Enligt Taylor & Bogdan (1998) finns det risk att 

intervjupersonerna väljer att undanhålla information för att inte verka okunnig inom sitt yrke, 

om frågeställningarna skickas ut i förväg. 

 

4.2 Kvalitativ analys 

 

”Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap än den 

fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder kvantitativa metoder. Ambitionen 

är att försöka förstå och analysera helheter.” (Patel & Davidsson, 2003, s.99). 
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Enligt Trost (2005) bör en kvalitativ analys ske i tre steg: insamling av data, analysering av 

data och tolkning av data. Enligt Patel & Davidsson (2003) ger ett fåtal intervjuer ett stort 

omfång av utskrivet material, vilket medför att kvalitativa undersökningar är tids- och 

arbetskrävande. Patel & Tebelius (1987) påstår att en kvalitativ analys har sin grund i en 

problemformulering som skiljer sig från en kvantitativ analys. En kvalitativ studie är av 

beskrivande eller utforskande natur. 

4.2.1 Analys av data 

 

Intervjuerna har analyserats i följande tre steg: 

 

 Steg 1 – Öppen kodning 

 

Svenning (2003) menar att syftet med öppen kodning är att få en överblick av det 

insamlade materialet. ”Att det kallas ”öppen kodning” hänger samman med forskarens 

förväntade öppna sinnelag på det här stadiet.” (s.160) Enligt Kvale (1997) är början på 

analysen att transkribera intervjuerna som genomförts ordagrant, med undantag för 

pauser, skratt och talspråk, som Trost (2005) menar vara oetiskt att ta med. Trost anser 

att man ur det inspelade materialet kan välja ut det som är väsentligt för 

undersökningens syfte. När transkribering är klar faller uttrycksformer som 

kroppsspråk, tonfall och övriga gester bort. Patel & Davidsson (2003) menar att 

genomläsning, upprepande gånger, är viktigt för att kunna se ett mönster i det material 

man samlat in.  

 

 Steg 2 – Axiell kodning 

 

Med axiell kodning menar Svenning (2003) att forskaren studerar materialet djupare. 

Vidare tolkning av materialet ger dels en översikt av intervjusvarens skillnader och 

likheter samt en koppling till undersökningens frågeställningar och syfte. Materialet 

grupperas i olika kategorier om vad intervjupersonerna har sagt med 

forskningsfrågorna som utgångspunkt och på så sätt skapas en ordning i det material 

som ska analyseras. 

 

 Steg 3 – Selektiv kodning 

 

I det sista steget menar Svenning (2003) att forskaren selektivt söker efter exempel 

som styrker uttalanden som framkommit ur tidigare steg i kodningen. Forskaren 

analyserar hur intervjupersonerna uttalat sig kring de olika frågorna. 
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5. Resultat 
 

Med utgångspunkt i de tre forskningsfrågorna beskrivs verksamma lärares uppfattningar om 

undervisningsmetodernas och elevernas kunskaper i matematik efter grundskolan. Resultatet 

av de fyra intervjuerna presenteras med forskningsfrågorna som rubriker. Genom axiell 

kodning grupperas varje forskningsfråga i olika kategorier om vad och hur intervjupersonerna 

uttalat sig. Den axiella kodningen ligger till grund för de citat som väljs ut från de intervjuade 

lärarnas svar på den aktuella forskningsfrågan. Utifrån en selektiv kodning förmedlas i 

löpande text vad lärarna har delgett för information under intervjuerna samt om det är några 

meningsskiljaktigheter i lärarnas åsikter. Under varje forskningsfråga ges en sammanfattning 

av det väsentliga som lärarna har lyft fram och vilka skillnader och likheter som är av stor vikt 

för resultatet.  
 

Tabell 5.1 

Tabell över spridningen av intervjupersonerna 

 

5.1 Hur uppfattar verksamma lärare elevers kunskaper i matematik? 

 

Resultatet av denna forskningsfråga presenteras i fyra olika kategorier där de intervjuade 

lärarnas uppfattningar lyfts fram. 

 

5.1.1 Variation av kunskaper 
 

Samtliga av de intervjuade lärarna tycker att det är väldigt varierande kunskaper i matematik 

bland eleverna. Agneta säger: 

 
De är ju olika naturligtvis. En del är jätteduktiga, de kan hemskt mycket. Andra har ju sämre kunskaper. 

De kommer ju hit i 7:an, så vi tar ju över då och då mäter vi deras kunskaper på ett prov från Skolverket. 

Utifrån det gör vi en bedömning på vad de kan när de kommer hit och då ser vi en ganska stor skillnad. 

 

5.1.2 Försämring av kunskaper 

 

Björn, Benny och Anni-Frid anser att det har blivit en försämring av kunskaperna. Björn säger: 
 

En del elever kan ju väldigt mycket och en del kan väldigt lite. Om man ser över tid har 

räknefärdigheterna försämrats. Det hände, bland de elever som vi har, och det är ju en liten del av alla 

elever, men det hände under 90-talet. Om man säger från 1995 till 2000 så skedde en försämring av 

matematikkunskaperna. Och sen har det inte skett någon försämring, snarare en liten återgång, en liten 

förbättring.  

 

Agneta har inte sett någon märkbar försämring av kunskaperna och hon säger: 

 

Namn: Kön: Ålder: Befattning: Ämnen: Verksamma år: 

Agneta Kvinna 49 Högstadielärare Ma/NO 7 

Benny Man 64 Högstadielärare Ma/Fy 35 

Björn Man 63 Gymnasielärare Ma/Fy 35 

Anni-Frid Kvinna 37 Gymnasielärare Ma/Nk 11 
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Jag tror inte att det är så många som har väldigt dåliga kunskaper när de kommer hit och är strålande när 

de går ut grundskolan. Det är nog så att de som har lite kunskap med sig hit, de är också de som har 

kunnat tillgodogöra sig minst här. En personlig grej är att jag tror att matematik har lite med mognad att 

göra också, att förstå sådant som inte blir så konkret. När vi kommer till högstadiet, det är först då vi 

ställer lite högre krav på att de faktiskt ska kunna tänka abstrakt. Man ska kunna jobba med uträkningar, 

uppställningar och generella lösningar och dit kommer ju bara några. Om man skulle göra samma sak 

som på gymnasiet så skulle många fler kunna de här sakerna för att de kan tänka på ett annat sätt. 

5.1.3 Kunskapsområden 

 

Björn, Benny och Anni-Frid anser att det framförallt är kunskaperna inom taluppfattning, 

räknefärdigheter och bråkräkning som har försämrats. Björn tycker att eleverna besitter dåliga 

färdigheter i ekvationslösning och algebra. Benny ger sin uppfattning om vilka 

kunskapsområden dagens elever är svaga i: 

 
Jag tycker de har lite dålig taluppfattning, division, bråk och multiplikation, sådant klarar de inte av när 

de kommer till sjuan. Det finns vissa grundkunskaper som eleverna kunde bättre förr än nu. De är väldigt 

dåliga på att teckna tal och skriva ner och sådär. Man måste säga åt dem att skriva ner, förklara för dem 

att det blir mer automatiskt när man börjat lära sig det. 

 
5.1.4 Orsaker till försämring 

 

Björn och Benny menar att försämringen beror på att allmän och särskild kurs försvunnit från 

skolan. Samtliga av de intervjuade tycker att det vore bättre med mindre grupper i 

klassrummet. Alla är överens om att det kan vara svårt att hitta en undervisningsnivå som 

passar alla elever i gruppen. Björn uttrycker sig på följande sätt: 

 
Jag tror det var att allmän och särskild kurs försvann. Under mitten av 90-talet skulle alla undervisas i 

samma grupp. För att det ska vara möjligt i ett klassrum måste man lägga undervisningen så att de allra 

flesta hinner med. Då blev det för torftigt för en del, det blev helt enkelt för tråkigt för dem. Man arbetade 

inte särskilt intensivt med matematik och man lärde sig inte så mycket som skulle kunna göra. Sen blev 

det lite mera uppdelning i snabbare och långsammare kurser, olika färg på böckerna och det är ju lite 

återgång till allmän och särskild kurs. 

 

Björn och Anni-Frid belyser ytterligare en orsak till vad de tror kan vara en anledning till 

försämrade matematikkunskaper hos eleverna. Denna orsak är att det inte ”pratas” tillräckligt 

mycket matematik i skolan idag, dvs. för lite terminologi, för få diskussioner i helklass om 

varför matematiken fungerar som den gör och för lite diskussion mellan eleverna.  

 

Samtliga lärare anser att inställningen till matematik, eller skolan i allmänhet, har blivit sämre. 

Detta tror de kan bero på att utbudet på andra aktiviteter i samhället har ökat jämfört med 

tidigare. Björn säger: 

 
Ungarna är lika intelligenta som tidigare. Om de har fått lära sig mindre i matematik har med systemet att 

göra, de är ju inte dummare. De har kanske lärt sig annat nu, att tordas göra någonting, att hitta saker på 

Internet. Man lär sig andra saker, just räknefärdigheter har man inte lärt sig. Mister man någonting så 

kanske man vinner någonting annat, men jag tycker att det kan behövas lite bättre räknefärdigheter. 
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5.1.5 Sammanfattning 

 

Björn, Benny och Anni-Frid anser att elevernas kunskaper i matematik har försämrats under 

deras yrkesliv, framförallt ses en försämring sedan mitten av 90-talet. Agneta har inte sett 

några försämringar under sin tid som lärare. Alla lärare som intervjuats tycker att det vore 

bättre om det var en gruppering av eleverna beroende på deras kunskaper. Samtliga 

intervjupersoner menar att baskunskaperna i matematik är svaga. Många av deras elever har 

svårt med bl.a. taluppfattning, bråkräkning och algebra. 

 

5.2 Hur har verksamma lärares undervisningsmetoder sett ut under 
deras yrkesliv? 

 

Resultatet av denna forskningsfråga redovisas i två kategorier där de intervjuade lärarnas 

uppfattningar lyfts fram.  

 

5.2.1 Oförändrade undervisningsmetoder 

 

Björn och Benny menar att deras undervisningsmetoder inte förändrats under årens gång. 

Björn säger: 

 
Det har nog varit samma sedan Newtons tid, katedralskolan och 1600-talet. Lärare står och berättar, 

förklarar och förhoppningsvis så noterar eleverna vad som sägs. Sedan handlar det om att träna på 

uppgifter, men den här diskussionen om varför saker och ting ska bli, varför t.ex. Pythagoras sats fungerar, 

den får inte försvinna utan man måste diskutera sig fram till en formel. Sedan handlar det om träna och 

använda formeln på 1000 uppgifter, så att man befäster den. Men diskussionen måste finnas där och 

kanske flera gånger. När man börjat lära sig använda den så kanske man måste diskutera igen så kanske 

det kommer ”Aha, nu förstår jag” från fler elever. Den typen av undervisning har nog varit samma som 

alltid. Jag tror att det inom matematik- och naturvetenskapsområdet är likadant, mer eller mindre, överallt. 

Bland de som kan ämnena. Om man inte kan ämnet så bra då är det naturligtvis enklare att låta eleverna 

jobba själva, läsa själva och så här, göra sitt eget arbetsschema. 

 

Benny anser: 

 
Jag har gjort ungefär på samma sätt i alla tider, jag går igenom aktuellt kapitel i boken och eleverna 

räknar uppgifter från samma kapitel. De ställer frågor om de får problem och då kan en diskussion uppstå. 

 

5.2.2 Varierade undervisningsmetoder 

 

Agneta och Anni-Frid har haft varierad undervisning beroende på vilken grupp och vilka 

elever som har undervisats. Agneta säger: 

 
Det är klart, ju längre man håller på, ju mer saker provar man. Man ändrar sig därför att erfarenheten 

säger att när man gör det här på det här sättet så blir det inte bra och då måste jag ändra mig och testa nya 

saker. Med erfarenheten vet jag vad som är lätt och vad som är svårt. Det som vi på den här skolan har 

lyft in de senaste åren är att vi har byggt en matteverkstad, så att vi kan ha en mer laborativ matematik så 

att den inte ska bli så bokbunden. Det är det som vi försöker utöka idag. Det blir en sort av variation. I 

övrigt är det läroboken. Det vi gör på laborativa uppgifter är också matteboken, men på ett annat sätt, för 

den följer ju de kursplaner som finns och där står vad eleverna ska kunna när de lämnar grundskolan och 
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det är ju det vi måste jobba med. Vi kan inte jobba med nåt helt annat för då kan vi inte mäta kunskaperna 

enligt betygskriterierna.  

 

Anni-Frid var av samma åsikt:  

 
Det skiftar beroende på vilken grupp jag har. Det blir väldigt varierande beroende på vilka elever jag har. 

I en grupp på estetprogrammet gör jag så här medan jag i en annan grupp gör så där. Man kan byta ut en 

teoridel mot en praktisk del. En demonstration kan vara väldigt givande, att de kan få se hur det ser ut. 

 

5.2.3 Förändrad undervisning 

 

Björn och Benny anser att undervisningen har påverkats negativt av att lektionstiden har 

förändrats. Tidigare var det fler och kortare lektioner per vecka än vad det är idag. De menar 

att långa pass har en tendens att bli långtråkiga samt att eleverna blir mycket effektivare om 

det är korta lektionspass. Benny menar att själva läraryrket har förändrats, det har blivit så 

mycket arbete på sidan av undervisningen. Han får känslan av att detta arbete har högre 

prioritet än undervisningen:  

 
Nu har det blivit så mycket skrivande så man håller på att bli tokig, det är nästan viktigare att det ska vara 

Dexter, Fronter, IUP, LPP och SPP. Jag såg en dokumentär på TV om en jämförelse mellan svenska och 

finska skolor. Där fick en finsk lärare frågan om varför finska skolor har bättre resultat än svenska i 

många avseenden och han svarade: ”I Finland undervisar vi och sätter betyg, men i Sverige skriver ni 

bara.” Där är jag beredd att hålla med. 

 

Björn säger: 

 
En skillnad var ju att före 95 så var det 40-minuters lektioner, man hade kanske fyra 40-minuters 

lektioner i veckan. Nu ser jag när jag är ute och tittar på nätet på schemat för olika skolor att man kan ha 

två 80-minuters pass i veckan. Det tror jag inte är så bra. Långa pass betyder att man måste variera väldigt 

mycket under passen för att det blir trist annars. Jag tror att man lär sig mera om man har korta pass, fler 

pass. Totala minuter per vecka blir lika mycket, men om man har fyra korta pass eller två jättelånga har 

stor skillnad för inlärning. 

5.2.4 Sammanfattning 

 

Vad gäller intervjupersonernas undervisningsmetoder råder delade meningar. Björn och 

Benny har använt sig av samma typ av undervisningsmetod under hela sitt yrkesliv, medan 

Agneta och Anni-Frid har varierat sina undervisningsmetoder beroende på vilken grupp som 

de har haft samt efter deras egna erfarenheter. 
 

5.3 Hur uppfattar verksamma lärare kunskapsinnehållet i matematik? 

 

Resultatet av denna forskningsfråga redovisas i två kategorier där de intervjuade lärarnas 

uppfattningar lyfts fram. 

 

5.3.1 Tolkning av kunskapsinnehåll i kursplaner 

 

Samtliga lärare tycker att kursplanen för matematik idag är väldigt diffus. De tycker att det 

kan vara svårt att veta exakt vad som eleverna ska kunna och vad de ska lära ut. Björn och 
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Benny har varit verksamma under de två föregående läroplanerna och de anser att det var ett 

tydligare och mer omfattande kunskapsinnehåll samt att det aldrig var några oklarheter om 

vad som skulle läras ut på lektionerna. Benny säger: 

 
Den sista kursplanen är så flummig. Förut var det klara grejer. Nu ska man sitta och skriva om de här 

målen så att de passar till olika rektorsområden och så. Det finns ju vissa direktiv med strävansmål och 

uppnåendemål. Det som även stört skolans arbete är att det alltid har kommit nya direktiv och att det hela 

tiden ska förändras. Det är mycket förändringsarbete i skolan, förut var det så att det kom vissa direktiv 

om vad som gällde. Speciellt har det blivit sämre när skolan kommunaliserades, det var det största 

dråpslaget mot skolan. Nu pratar de om en likvärdig skola, men det kan aldrig bli en likvärdig skola där 

alla skolor och rektorsområden sitter och skriver egna planer, då kan det inte bli likvärdigt. Varför ska alla 

sitta och uppfinna hjulet när det redan är uppfunnit? Det skulle komma från skolverket vad som gäller för 

en likvärdig skola i hela Sverige. Betygssättning är en myndighetsutövning som måste vara korrekt. 
 

Alla intervjuade lärare berättar att de sitter med i olika grupper där målen skrivs om och 

konkretiseras så att det blir en lättare att göra en likvärdig bedömning. Agneta säger att det är 

ett väldigt omfattande arbete som kan ta lång tid. Hon säger: 

 
Vi på skolan och hela Luleå Kommun försöker sammanföra det här så att vi ska ha samma syn på vad 

som menas med de olika sakerna. Det är ett jobb som kanske ska få en samsyn mellan skolorna, och för 

att få en samsyn mellan skolorna måste det vara en samsyn på den egna skolan först. Nu är vi bara 10 

mattelärare kvar men när vi var som mest var vi 17. Och det är klart, bara de 17 har ju olika syn, så det är 

inte så lätt att veta att det blir likvärdigt för det är ju fråga om bedömningen och den ska vara likvärdig! 

Även om vi tror och är ganska överens, åtminstone på vår institution, att matematiken är det lättaste utav 

ämnena att ha en likvärdig bedömning i. 

 

5.3.2 Kunskapsinnehåll i läroböcker 

 

Benny som är verksam i grundskolans senare del har en uppfattning om kunskapsinnehållet i 

de läroböcker han har arbetat med: 

 
Om man tittar på de flesta böckerna så ser man att de har blivit lite lättare. Om man jämför med hur det 

var tidigare kan man säga att nians bok nu motsvarade åttans bok förr. Röda boken i nian är väl ungefär 

som första kursen på gymnasiet, man hör att de som går här och räknar den klarar sig ganska bra när de 

börjar på gymnasiet. Om man tittar i de gamla böckerna så ser jag att de var lite svårare och att det var lite 

mer stoff förr. 

 

5.3.3 Sammanfattning 

 

Alla tycker att dagens kursplan i matematik är svårtolkad och därmed anser de att vad som 

ska läras ut till eleverna kan variera beroende på vem som har tolkat kursplanen. Björn och 

Benny tycker att de föregående kursplanerna i matematik var mer omfattande vad gäller 

kunskapsinnehållet. Benny tycker att Sverige inte har en likvärdig skola idag, eftersom det är 

olika tolkningar om målen från varje lärare. 
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6. Diskussion 
 

I det här avsnittet av rapporten väljer vi att dela upp, och diskutera, fem olika områden. Dessa 

områden är metoddiskussion, resultatdiskussion, egna erfarenheter, erfarenheter från studien 

som kan nyttjas i framtiden och fortsatt forskning. Resultatdiskussionen har i sig tre olika 

underrubriker och dessa är våra forskningsfrågor. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Som grund för denna undersökning ligger en fenomenologisk ansats som vi anser har passat 

bra för vår kvalitativa studie. Eftersom vi valde att intervjua verksamma lärare i grundskolans 

senare del och gymnasiet så började vi med att ta fram tre olika huvudområden för diskussion. 

Vid själva intervjun använde vi oss av ”tratt-tekniken” som Patel & Davidsson (2003) 

beskriver och detta tycker vi var ett lämpligt val av tillvägagångssätt för vår undersökning. 

Lärarnas uppfattningar om dessa områden skulle ge svar på våra forskningsfrågor. Något vi 

hade kunnat göra annorlunda är att intervjua lärarna i samma grupp och då fått betrakta deras 

svar som kollektiva uppfattningar. 

 

De områden vi valde att diskutera med intervjupersonerna fick vara väldigt öppna för tolkning 

hos intervjupersonen, vilket i sin tur gav oss väldigt mycket material att arbeta med. Under 

intervjuerna valde vi att inte ställa ledande frågor till lärarna. Frågorna har ställts i olika 

områden beroende på vilken riktning samtalen har tagit, dock har vi inlett varje intervju med 

vår första forskningsfråga. I slutet av varje intervju fick varje lärare möjlighet tillägga övriga 

åsikter som de tyckte kunde vara av värde för vår undersökning. Eftersom vi var ute efter en 

spontan uppfattning hos varje lärare valde vi att inte skicka ut frågorna i förväg. Hade vi varit 

ute efter en reflekterad uppfattning hade lärarna fått ta del av huvudområdena i förväg, men vi 

tror att detta hade kunnat leda till mindre utförliga svar i samtalen med varje lärare. 

 

Eftersom vi ville få svar från lärare med olika erfarenheter inom yrket, så har vi gjort ett 

noggrant urval bland de lärare vi valde att intervjua. Bland informanterna finns män och 

kvinnor i olika åldrar, verksamma i olika delar av skolan, både grundskola (7-9) och 

gymnasiet. De har arbetat mellan 7-35 år i skolan och detta ger en ökad trovärdighet bland 

svaren.  

 

Vi upplever att ljudinspelningen av intervjuerna var en bra metod för denna undersökning 

eftersom det underlättade för vår bearbetning av materialet i ett senare skede av arbetet.  

Lärarna inte hade några problem med att vi spelade in samtalen, utan de kände sig bekväma 

med detta, kanske eftersom intervjuerna genomfördes på platser som intervjupersonerna fick 

välja ut. För att få med kroppsspråket hos lärarna vi intervjuar hade vi varit tvungna att spela 

in samtalen på video, men detta kan nog upplevas mer störande än en ljudinspelning. 

 

Vi kände till intervjupersonerna sen tidigare eftersom vi gjort praktik hos några av dessa samt 

haft kontakt med andra via arbete i skolan. Detta anser vi vara både för- och nackdel. 

Fördelen, som vi ser det, är att samtalet flyter på smidigt och det inte blir några pinsamma 

tystnader. Nackdelen är precis den att vi känner till dem. Vi känner dem inte tillräckligt bra 

för att veta svaren i förväg, men i vissa fall har vi kunnat ana vilken riktning svaren skulle ta. 
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Tidsaspekten var aldrig något problem för oss, dvs. hur lång tid varje samtal tog och om det 

på något sätt störde våra informanter i sina olika arbeten. Vi började med att intervjua en 

lärare som hade gott om tid för en intervju och på så sätt kunde vi meddela de övriga 

informanterna om hur lång tid ett samtal tog. De andra lärarna kunde utifrån detta avgöra om 

de själva hade tid att delta i en intervju.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Hur uppfattar verksamma lärare elevers kunskaper i matematik? 

 

Att de intervjuade lärarna inte har samma syn på att elevernas kunskaper i matematik har 

försämrats (jfr TIMMS 2007; Skolverket 2003) kan bero på att de har olika lång erfarenhet 

inom yrket. Agneta som inte har uppfattat någon försämring (jfr Engström & Magne) har 

endast varit verksam lärare under 2000-talet och enligt Björn så skedde den största 

försämringen från 1995 (jfr TIMMS 2007; Skolverket 2003). Det är lärarna i skolan som 

bestämmer när ett specifikt avsnitt inom matematiken ska behandlas och på så sätt riskerar 

läraren att tappa en viss del av eleverna om de inte är redo att ta emot informationen. Elever 

har varierande kunskaper i matematik och så har det varit i alla tider. Något som kan ha 

påverkat elevers kunskaper i matematik enligt lärarnas uppfattningar är utbudet av aktiviteter 

och inställningar till skolan samt användandet av tekniska ting, så som datorer och 

mobiltelefoner (jfr SOU 2004:97; Pehkonen 2001)  

 

En annan faktor som kan påverka elevernas kunskaper enligt informanterna är att i dagens 

skola så undervisas alla elever i samma klassrum, oberoende av vilka kunskaper man besitter 

(jfr SOU 2004). Från resultatet vet vi att detta skapar problem för den undervisande läraren 

som då får svårt att veta vilken nivå genomgången ska ligga på för att så många av eleverna 

som möjligt ska förstå innebörden av det stoff som presenteras. I de tidigare läroplanerna 

fanns allmän och särskild kurs med (se Lgr 69; Lgr 80), där sorterades eleverna in i grupper 

beroende på vilken nivå deras kunskaper låg på (jfr SOU 2004). Vi tolkar det som att läraren 

fick en mer homogen grupp och kunde därför anpassa undervisningsnivån på ett sådant sätt att 

alla elever i gruppen blev tillfredsställda.  

 

Resultatet visar att alla lärare vi intervjuat har en likvärdig syn på vad kunskap i matematik är 

och de anser att kunskapen baseras på begrepp (jfr Lundin 2008; Stendrup 2001). Tre av de 

intervjuade lärarna tycker att begreppskunskapen hos eleverna har sjunkit med tiden.  

6.2.2 Hur har verksamma lärares undervisningsmetoder sett ut under 
deras yrkesliv? 

 

Ett av de viktigaste momenten i undervisningsmetoden kan vara att diskutera matematik med 

eleverna så att de erbjuds att bilda sin kunskap genom ett socialt samspel i klassrummet (jfr 

Imsen 2000; Stendrup 2001; SOU 2004). Genom att läraren pratar matematik med sina elever 

kan de få en djupare kunskap om ämnet samt att de i sin tur kan diskutera matematik med 

andra i sin omgivning. (jfr Stendrup 2001; SOU 2004) En tid efter att diskussionen har ägt 

rum och eleverna har fått träna på att räkna kan en ny diskussion, om samma moment, vara av 

stor vikt för att öka förståelsen. 
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Från resultatet ser vi att Björn och Benny inte har förändrat sina undervisningsmetoder under 

årens gång. Detta kan bero på att de har varit verksamma under de tidigare läroplanerna då 

undervisningen var mer styrd av kursplanen än den är idag (se Lgr 69; Lgr 80; Lpo 94; 

Harling, Hansen och Lindblad 2008). Benny framförde vissa klagomål på att själva läraryrket 

har förändrats, enligt honom till det sämre. Detta eftersom att det i dagens skola är så mycket 

annat arbete än undervisning för en lärare (jfr Skolverket 2006). 

 

Ur resultatet framgår även att Agneta och Anni-Frid har haft en mer varierad 

undervisningsmetod under sina verksamma år. Att de varierat sin undervisning tror vi kan 

bero på att de endast jobbat under den senaste läroplanen (Lpo 94), vilken är målstyrd istället 

för regelstyrd som de tidigare läroplanerna var (Lgr 69; Lgr 80). Med det menar vi att 

undervisningsmetoderna inte är lika styrda av dagens kursplan i matematik jämfört med de 

föregående. Varierade undervisningsmetoder kan även vara en anledning till att läraren 

försöker hitta den typ av metod som passar elever och lärare bäst.  

 

6.2.3 Hur uppfattar verksamma lärare kunskapsinnehållet i matematik? 

 

Samtliga av de intervjuade lärarna anser att dagens läroplan (Lpo 94) är väldigt svårtolkad. De 

tycker att det är svårt att precisera vad som ska läras ut till eleverna (jfr Engström & Magne 

2003). Ur resultatet framgår det att lärarna idag vill ha tydligare direktiv från skolverket om 

vad som ska läras ut till eleverna i skolan. I och med detta resultat anser vi att en av de 

intervjuades tankar om att de tidigare kursplanerna (jfr Lgr 69; Lgr 80) var bättre för skolan 

styrker detta resonemang. Om varje skola och kommun måste tolka kursplanerna ser vi ingen 

chans till en likvärdig skola i Sverige (jfr Skolverket 2006). Att nu Luleå Kommun valt att 

samla lärare från olika skolor för att sammanställa målen så att det i Luleå är lika på alla 

grundskolor ser vi som ett steg tillbaka mot hur det var förr i tiden (jfr Lgr 69; Lgr 80). 

Som resultatet visar så Benny en förändring av kunskapsinnehållet i läroböckerna, han anser 

att det fanns mer stoff i böckerna förut. Om detta stämmer och lärarna använder sig mycket av 

matteboken i undervisningen, kan detta vara en orsak till att denna lärare uppfattar en 

försämring av elevernas kunskaper. Agneta och Anni-Frid har valt att inte alltid använda sig 

av boken, kanske eftersom de anser att boken inte har med alla delar som står med i 

kursplanen (Lpo 94). 

 

6.3 Slutdiskussion 

 

Att tolka och beskriva andra människors uppfattningar kan vara svårt, men det är väldigt 

intressant att få ta del av hur andra tycker och tänker om de frågeställningar vi har. Något vi 

anser vara oroväckande är att Björn, Benny och Agneta har upplevt en försämring av elevers 

kunskaper i matematik utifrån sitt sätt att se på vad kunskap är och trots detta har de styrande 

instanserna för skolan inte gjort något åt detta. Något som är intressant är att Luleå Kommun 

idag försöker få en gemensam syn på kursmålen med klara direktiv om vad eleverna skall 

kunna, vilket vi tycker pekar på att de vill återgå mot en regelstyrd läroplan. 

 
Samhället har en stor inverkan på elever i skolan och idag finns så mycket annat som lockar än 

skolan jämfört med tidigare. Något vi tror kan vara en stor orsak till att lärares undervisning 

tvingas till förändring och inte blir optimal är att lärarna störs av så mycket annat arbete i skolan. 

Även alla tekniska prylar som elever idag är försedda med och har med sig till lektioner kan störa 

tillvaron i klassrummet. 
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Elevers kunskaper, lärares undervisningsmetoder och kunskapsinnehållet i läroplanen för ämnet 

matematik påverkas framförallt av pedagogens kompetens och inställning till ämnet. En lärare 

som saknar intresse och motivation för ämnet kan inte bidra till att utveckla elevers kunskaper. 

Som vi har tolkat det utifrån resultatet av vår studie samt litteraturen vi har läst påverkar 

kunskapsinnehållet undervisningsmetoderna som i sin tur inverkar på elevernas 

inlärningsmöjligheter. Däremot styr elevernas kunskaper lärarens val av undervisningsmetod.  

 

6.4 Erfarenheter från studien som kan nyttjas i framtiden 

 

Det vi tar med oss från denna undersökning är att verkligen försöka diskutera matematik med 

våra framtida elever. Att försöka hitta rätt nivå på undervisningen för de elever vi har är även 

det något vi tänker mycket på, detta för att så många som möjligt ska få möjligheten att 

utveckla sina kunskaper i ämnet. Vi vill även försöka att hela tiden se till att alla elever är med, 

att ingen kommer för långt efter. Upprepa diskussioner och tidigare exempel för att få fler att 

förstå varför det fungerar som det gör i matematik. Något vi tror är extra viktigt inom skolan 

är att hela tiden bedöma sig själv och det arbete man som lärare utför, detta för att försäkra sig 

om att de elever man undervisar får det så bra som möjligt. 

 

6.5 Fortsatt forskning 

 

Den fortsatta forskning inom detta område tycker vi främst kan vara att se hur lärare över hela 

Sverige uppfattar elevers kunskaper i matematik. Att även undersöka vad försämringarna 

beror på anser vi vara en möjlig forskning inom området. 
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