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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie var att ta reda på vilka arbetsformer och arbetssätt som lärare använder 
sig av i sin matematikundervisning och vad dessa val grundar sig på. Vidare var syftet att ta reda 
på hur läraren arbetar och om utgångspunkten utgörs av de mål som finns i kursplanen. Utifrån 
syftet har vi diskuterat uttrycket ”mål att sträva mot” i kursplanen och kompetensmålen, som är 
en möjlig tolkning till strävansmålen. Vår studie bygger på kvalitativa intervjuer där fem 
matematiklärare intervjuats. Undersökningen har utförts i grundskolans senare år och på en 
gymnasieskola, båda belägna i Norrbotten. Resultatet visar att lärarna generellt sett bedriver en 
traditionell undervisning där läraren har en genomgång på tavlan i helklass följt av individuellt 
arbete i läroboken. Resultatet tyder också på att lärarna inte i så stor utsträckning utgår från 
kursplanens mål att sträva mot. Detta på grund av att de hade svårt att tolka kursplanen i 
matematik som får till följd av att många av de kompetenser som finns i kursplanen går förlorade. 
Tidsaspekten nämns som den främsta orsaken till den låga variationen av arbetssätt och 
arbetsformer och att lärarna inte hinner reflektera nog mycket kring kursplanens uttryck och 
innehåll.  
 
Nyckelord: Kompetenser, kompetensmål, förmågor, strävansmål, arbetsform, arbetssätt
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Inledning 
 
Vi som genomfört denna undersökning är två lärarstudenter som båda har matematik som 
inriktning. Vårt intresse för arbetsformer och arbetssätt inom matematiken väcktes när vi började 
diskutera vår egen erfarenhet av klassrumsundervisning, både ur elev- och lärarperspektiv. 
Utgående från våra diskussioner framkom det att undervisningen inte är speciellt varierad och 
båda har vi i princip samma erfarenheter av undervisningen i matematik. Vi har känslan av att 
lärarna har läroboken som utgångspunkt i undervisningen där ett visst antal uppgifter och sidor 
betas av. Våra egna erfarenheter är att läraren i många fall förhåller sig och planerar 
undervisningen i matematik utifrån lärobokens innehåll, inte utifrån kursplanens mål att uppnå 
och mål att sträva mot. Enligt läroplanen för den obligatoriska skolan, Lpo 94, skall ”läraren 
svara för att eleverna får prova olika arbetssätt och arbetsformer”(Skolverket, 2006b, s.13). 
Därför tycker vi att det skulle vara intressant att undersöka hur strävansmålen i kursplanerna kan 
kopplas till arbetssätt och arbetsformer i undervisningen.  
 
Skolinspektionen (2010) konstaterar i rapporten Undervisningen i matematik i gymnasieskolan 
följande: 
 

Granskningen visar att påfallande många lärare bedriver en undervisning som inte till alla 
delar ligger i linje med styrdokumenten för ämnet matematik. Följaktligen får inte alla 
elever en undervisning som ger dem verktyg att förstå matematik och att använda och 
utnyttja hela sin förmåga. (s. 6) 

 
Vi tror att denna undersökning kommer att hjälpa oss att hitta andra sätt att lägga upp 
undervisningen samt ge oss goda kunskaper om hur strävansmålen kan kopplas ihop med de olika 
arbetsformer och arbetssätt som kan användas i undervisningen. Eftersom lektionerna och 
undervisningen är en viktig del för att förmedla kunskap och väcka elevernas intresse för ämnet 
anser vi att arbetsformerna och arbetssätten under lektionerna bör vara mer varierade för att nå 
fram till fler elever. Det är viktigt att ha vetskap om att lektionerna även skall planeras utifrån de 
strävansmål som finns i kursplanen. 
 
När det gäller arbetsfördelningen har vi tillsammans vid ett antal tillfällen skrivit ihop detta 
innehåll där ansvaret varit likvärdigt. 

Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka vilka arbetsformer och arbetssätt som lärare från grundskolans senare 
år och gymnasiet använder sig av i sin undervisning i matematik och vilka faktorer som påverkar 
deras val av arbetsformer och arbetssätt utifrån de mål som finns i kursplanerna.  

Frågeställningar 
 

 Vilka arbetsformer och arbetssätt använder lärarna sig av i sin undervisning? 
 Vad är det som styr lärarens val av arbetsform och arbetssätt?  
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 Vad har lärarna för tankar kring den undervisning som bedrivs och kring kursplanernas 
innehåll och uttryck? 

 Hur kan kompetensmålen i kursplanerna i matematik kopplas till lärarens val av arbetssätt 
och arbetsformer? 

Teoretiska utgångspunkter 
 
Under detta avsnitt kommer vi att göra en beskrivning om vad termen kompetensmål innebär och 
presentera de olika kompetenserna och dess innebörd 

Mål att sträva mot – Kompetensmål 
 
Skolinspektionen (2010) beskriver att de kursplaner och läroplaner som infördes i början på 
nittiotalet kom att innehålla två typer av mål, mål att sträva mot och mål att uppnå. ”I jämförelse 
med tidigare planer uttrycks målen mindre i innehåll och mer i termer av begrepp, sammanhang 
och kunskap och de saknar konkreta anvisningar om metoder och innehåll” (ibid., s. 13). I 
kursplanen i matematik för grundskolans senare år finns 14 mål att sträva mot (Skolveket, 
2000a), där Skolverket (2005) menar att sju av dessa mål är mer övergripande och innehåller 
någon form av förmåga. De övriga sju målen är dessutom mer specifika och inriktar sig mer mot 
olika kunskapsområden i matematiken. Slutligen innehåller även kursplanen sju mål som 
eleverna ska ha uppnått i slutet av skolår nio. Skolverket (2005) påpekar att mål att uppnå även 
dem inriktar sig mot matematikens olika kunskapsområden men är dock mer innehållsinriktade 
än mål att sträva mot. Dessa mål pekar alltså ut specifika innehållsmål som i kursplanen för 
grundskolans senare år skulle kunna vara att ”- ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela 
tal och rationella tal i bråk- och decimalform” (Skolverket, 2000a). 
 
För att underlätta förståelsen för matematik ska eleverna enligt Skolinspektionen (2010) tillägna 
sig ett antal kompetenser. Dessa kompetenser beskriver rapporten som de förmågor som eleverna 
ska sträva mot och som finns under rubriken ”mål att sträva mot” i kursplanen, som till exempel 
skulle kunna vara “- utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang” 
(Skolverket, 2000a). 
 

Det är nödvändigt att även formulera mål som berör den process det innebär att utöva 
matematik och de förmågor som behövs i denna process, dvs. vilka kompetenser som 
behövs för att framgångsrikt kunna använda matematik (t ex problemlösningsförmåga, 
resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga). Denna typ av lärandemål benämns ofta 
just processmål, förmågemål eller kompetensmål. (Bergqvist, Bergqvist, Boesen, 
Helenius, Lithner, Palm & Palmberg, 2010, s. 6) 

 
Enligt Bergqvist et al. (2010) kan matematisk kompetens ses som förmågan att använda och 
förstå matematik i olika situationer. Niss (2002) beskriver matematisk kompetens enligt följande: 
“Mathematical competence then means the ability to understand, judge, do, and use mathematics 
in a variety of intra- and extra-mathematical contexts and situations in which mathematics plays 
or could play a role” (s. 6-7). Bergqvist et al. (2010) tar upp svårigheten med att specificera 
kompetensmålen. Kursplanen uppfattas som otydlig med dåliga specificeringar och tolkningar 
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om vad kompetensmålen egentligen består av. Vidare är skillnaden inte nog tydlig mellan 
innehållsmål och kompetensmål där kompetensmålens struktur anses vara otydligt. 
 
Vid planering av undervisningen beskriver Skolverket (2005) mål att sträva mot som den 
viktigaste faktorn eftersom det anger inriktningen på undervisningen för hur elever ska kunna 
utveckla kunskaper i matematik. Då lärarna generellt anser att mål att uppnå är viktigast betyder 
det att dessa mål får störst betydelse för undervisningen. Vidare tar Skolinspektionen (2010) upp 
lärarnas svårigheter med att tolka begreppet ”mål att sträva mot”. Detta leder till att de litar på att 
läroboken tolkar kursplanen och utgår ifrån den vilket kan innebära att vissa kompetenser går 
förlorade. Eftersom det är stora skillnader i svårighetsgrad och innehåll i matematikämnet bland 
de inriktningar (exempelvis naturprogrammet och hotell- och restaurangprogrammet) som elever 
går i så kan detta leda till missuppfattningar i målsystemet då läroboken kan skilja sig åt i 
svårighetsgrad och innehåll mellan programmen. ”Senaste årens fokusering på uppnåendemålen i 
grundskolan är viktig- men den får inte innebära att övriga mål i läroplaner och kursplaner får 
minskat genomslag i verksamheten.” (Regeringen, 2002, s. 9) 
 
Kompetensmålen är enligt Bergqvist et al. (2010) viktiga av tre skäl.  
 

 För att stödja och utveckla matematikutbildningen skall målen vara ett komplement till 
innehållsmålen. 

 
 Tolkningen av innehållsmål är mer förankrad i undervisningen och enklare att beskriva än 

kompetensmål.  
 

[O]m det i kursplanen står ”algebra” (ett innehållsmål) då verkar det med 100 % bli 
algebra i klassrummet, men om det står ”problemlösning”, ”resonemang” eller 
”kommunikation” (kompetensmål) så verkar det betydligt oklarare vad konsekvenserna 
med undervisningen blir.   
(s. 11) 

 
 Mål att sträva mot har i princip samma karaktär som kompetensmålen. 

Matematiska kompetenser                
 
Skolverket (2004) nämner sex matematiska kompetenser som utgör en möjlig tolkning av 
styrdokumenten.  I rapporten Kompetencer og matematiklæring definieras däremot åtta 
kompetenser som är oberoende och relativt väldefinierade, men Niss och Jensen (2002) menar att 
det finns mer eller mindre samband mellan dessa kompetenser och att de helt enkelt överlappar 
varandra.  
 

Man kan tænke på en kompetence som et “knudepunkt” i en “klynge” af ting, der 
er ophobet nær midten og udtyndes ud imod randen, og som værende til dels 
sammenvævede med forskellige andre klynger. Dette betyder også, at en 
kompetence i almindelighed ikke kan erhverves eller besiddes i isolation fra andre 
kompetencer.  (s. 44) 
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Vi kommer att utgå från de sex kompetenser som beskrivs i Skolverket (2004) och som tolkats 
som det centrala kunnandet i matematikämnet: 
 

 Problemlösningskompetens 
 Resonemangskompetens 
 Kommunikationskompetens 
 Algoritmkompetens 
 Begreppskompetens 
 Modelleringskompetens 

Problemlösningskompetens 
 
Problemlösning ska enligt Skolverket (2004) vara en skapande aktivitet för eleven och 
problemlösningsuppgifter ska vara av den typen att det inte ska finnas en färdig lösningsmetod 
tillgänglig. Palm, Bergqvist och Eriksson (2004) betonar att kursplanen och betygskriterierna 
lyfter fram ”problem” men att termen ”problem” och ”problemlösning” är otydliga då ordet kan 
ha många olika betydelser.  I kursplanen för matematik för gymnasiet står det att eleven ska 
utveckla: ”[S]in förmåga att tolka en problemsituation och att formulera den med matematiska 
begrepp och symboler samt välja metod och hjälpmedel för att lösa problemet” (Skolverket, 
2000b). I detta strävansmål är det väldigt oklart vad som menas med problem, vilket stödjer 
teorin som Palm et al. (2004) nämner.  
 
Lester och Lambdin (2006) menar att eleverna kan utveckla en djupare förståelse för matematiska 
begrepp och metoder vid undervisning i problemlösning. Idag är det dock så att elever först 
studerar begrepp och färdigheter innan de jobbar med problemlösning. Problemet blir då att 
själva poängen med problemlösning faller bort om eleverna vet vilka metoder de ska använda sig 
av där begrepp och färdigheter istället bör ses som ett hjälpmedel. 

Resonemangskompetens 
 
Palm et al. (2004) nämner att ordet ”resonemang” i kursplanen i matematik är svårdefinierat men 
de skriver att en argumentation bör kunna föras på matematiska grunder. ”[F]örmåga att kunna 
motivera val och slutsatser via att argumentera på allmänna logiska och ämnesteoretiska grunder. 
Detta inkluderar även undersökande verksamheter som att hitta mönster, formulera, förbättra och 
undersöka hypoteser.” (Skolinspektionen, 2010, s. 13) 
 
I kursplanen för gymnasiet nämns matematiska resonemang enligt följande för att eleven ska 
utveckla ”sin förmåga att följa och föra matematiska resonemang samt redovisa sina tankegångar 
muntligt och skriftligt” (Skolverket, 2000b). 

Kommunikationskompetens 
 
Enligt Skolverket (2004) är kommunikationskompetens ”förmågan att kunna kommunicera om 
matematiska idéer och tankegångar såväl muntligt som skriftlig form”(s. 4). Ett exempel från 
gymnasiets kursplan som innehåller kommunikation är att eleven ska utveckla: ”[S]in förmåga att 
i projekt och gruppdiskussioner arbeta med sin begreppsbildning samt formulera och motivera 
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olika metoder för problemlösning” (Skolverket, 2000b). Palm et al. (2004) skriver att 
kommunikationskompetensen innebär att kunna kommunicera på två olika sätt, att kunna tolka 
matematiskinformation och producera matematiskinformation. 

Algoritmkompetens 
 
Algoritm definieras som en av eleverna inlärd procedur, där uppgiftslösaren helt enkelt är väl 
bekant med den procedur och de steg som krävs för att lösa en uppgift (Skolverket, 2004). ”För 
att ha goda möjligheter i sina fortsatta matematikstudier och effektivt kunna tillämpa 
matematiken i andra ämnen och i livet utanför skolan är det nödvändigt att behärska ett antal 
standardprocedurer för uppgiftslösning” (Palm et al., 2004, s.4). Vidare nämner Palm et al. 
(2004) att standardprocedurer (algoritmkompetens) är viktiga för att exempelvis arbeta med 
problemlösning där standardprocedurer kan användas i viss mån. Algoritmkompetens skulle 
kunna kopplas till följande strävansmål för gymnasiet där eleven ska utveckla ”sin förmåga att 
tolka, förklara och använda matematikens språk, symboler, metoder, begrepp och 
uttrycksformer” (Skolverket, 2000b). 

Begreppskompetens 
 
Enligt Skolverket (2004) innebär begreppskompetens ”att lösa uppgifter som inte kan lösas 
genom att använda standardprocedurer kan vara en omöjlighet utan en god kännedom om 
innebörden av relevanta matematiska begrepp” (s. 4). Ett exempel på en uppgift som innehåller 
begreppskompetens är ”Förklara, med ett exempel, begreppet bortfall i en statistisk 
undersökning” (Bergqvist et al., 2004, s. 15). Skolverket (2004) definierar begreppskompetens 
som att ”eleverna har förtrogenhet med innebörden av relevanta begreppsdefinitioner” (s. 4). 
Palm et al. (2004) menar att det är bra för elevens fortsatta matematikstudier om eleven har god 
kunskap kring tidigare begrepp för att kunna tillägna nya begrepp på bästa sätt.  

Modelleringskompetens 
 
I kursplanen i matematik för grundskolan står det att eleven ska utveckla ”sin förmåga att 
använda enkla matematiska modeller samt kritiskt granska modellernas förutsättningar, 
begränsningar och användning” (Skolverket, 2000a). 
 
Modellering innebär att utifrån utommatematiska situationer skapa och använda en matematisk 
modell. Denna modell tolkas sedan och görs om till en inommatematisk modell. Sedan utvärderas 
den matematiska modellen genom att klargöra dess begränsningar och förutsättningar 
(Skolverket, 2004). Blomhøj (2006) skriver att matematisk modellering är något som elever 
vanligtvis jobbar med på gymnasiet. Först då får elever möjlighet att tillämpa kompetenser för att 
utforma, analysera och kritiskt granska matematiska modeller. Vidare skriver Blomhøj (2006) om 
sambandet mellan verklighet och undervisning. Att kunna använda sig av en process mellan en 
viss matematik och en verklig situation anses nödvändig för att kunna genomföra en 
modelleringsprocess.  
 
Enligt Jablonka (2007) förkroppsligas intressen, mål och tillhörande sociala värden och tekniska 
metoder vid problemlösning med hjälp av modellering. Matematiska modeller används i många 
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sammanhang som exempelvis i vardags- och arbetslivet för att få oss att förstå hur världen är 
konstruerad. Reisbeck (2008) tar också upp arbetsliv och vardag då hon skriver om matematiska 
modeller eftersom dess användning i vardags sammanhang kan få oss att förstå hur världen är 
konstruerad då modellen kan befinna sig mellan verklighet och teori. Matematisk modellering är 
en målmedveten verksamhet där olika syften resulterar i olika matematiska modeller av “samma 
verklighet”. Då elever uppfattar problem på olika sätt kan flera olika lösningar finnas till samma 
problem där det inte finns några kriterier för vad som är en godtagbar lösning (Jablonka, 2007). 
Enligt Jablonka (2007) blir det ett problem när man skall lösa typiska ”textuppgifter”. Dessa 
uppgifter kan tolkas på olika sätt, som vardagliga eller vetenskapliga vilket innebär att 
uppgiftslösaren först måste identifiera problemet för att sedan använda sig av sin dagliga 
kunskap, eller lösa uppgiften matematiskt. Ett annat problem är de kulturella skillnaderna mellan 
olika individer och detta innebär att samma problem inte är relevant för alla. Jablonka (2007) 
nämner en lista med frågor av världsomfattande och social betydelse men menar att dessa kan 
komma i konflikt med lokala prioriteringar.  

Bakgrund 
 
”Genom beslut den 23 januari 2003 bemyndigade regeringen chefen för 
Utbildningsdepartementet att tillsätta en delegation med uppdrag att utarbeta en handlingsplan 
med förslag till åtgärder för att förändra attityder till och öka intresset för matematikämnet samt 
utveckla matematikundervisningen.” (SOU 2004:97, s. 3) 

 
Då studien inriktar sig mot arbetsformer och arbetssätt i matematikundervisning samt 
kompetensmålens koppling till undervisningen presenteras i detta avsnitt exempel på tidigare 
forskning kring detta. 

Undervisningen i matematik  
 
I TIMSS 2007 (2008) genomfördes den internationella jämförande studien TIMSS (Trends in 
International Mathematics and Science Study) i ett femtiotal länder. I studien undersöktes 
förutom elevernas prestationer även exempelvis de mest dominerande aktiviteterna på lektionerna 
i matematikämnet. Studien visar att större delen av tiden på lektionerna i matematik i Sverige 
består av enskilt arbete där det gäller att lösa uppgifter med eller utan lärarens handledning. 
Denna aktivitet är något som även dominerar i de övriga 50-talet länder som deltog i studien men 
enligt TIMSS 2007 (2008) utgör denna aktivitet jämförelsevis större andel av lektionstiden i 
Sverige än i de övriga länderna. Skolverket (2005) slår fast att arbetsformerna i 
matematikundervisningen blivit mer isolerad och individualiserad och där läraren fungerar som 
handledare för elevernas enskilda projekt. 
 
Löwing (2006) menar däremot att undervisningen inte alls handlar om individualisering utan att 
alla elever oavsett behov får räkna samma typer av uppgifter och därmed även får samma typer 
av instruktioner av läraren. I rapporten från statens offentliga utredningar (SOU 2004:97) nämns 
korta lärargenomgångar med enskilt arbete i läroboken där eleverna ges möjlighet att jobba “i 
egen takt” som den mest dominerande formen. Även i denna rapport slås det fast att elever 
arbetar med samma uppgifter. ”Det händer sällan att man diskuterar matematik i klassen, vare sig 
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under lärarens ledning eller i grupparbeten. Matematikundervisningen verkar ha inskränkts till 
enskilda projekt där läraren reducerats till lots genom läroboken.” (SOU 2004:97, s. 58) 
 
Stendrup (2001) skriver att undervisningen måste bli mer social eller relationell och att relationen 
mellan elev och lärobok måste luckras upp. Av den orsaken att elever är olika och lär sig på olika 
sätt är det enligt Löwing (2006) viktigt att hitta bra inlärningstillfällen där bra val av arbetsformer 
och arbetssätt används i förhållande till det innehåll som eleverna ska lära sig. 
 

Lämpliga arbetssätt och arbetsformer beror av mål för och innehållet i den matematik som 
behandlas och av de elever och lärare som ska arbeta med detta innehåll. Det väsentliga blir då hur 
man väljer aktiviteter så att de bäst svarar mot matematikens syfte, idéer och natur samt möter 
elevernas nyfikenhet och lust att lära. (Emanuelsson, Johansson, Ryding & Wallby, 1996, s.11) 

Arbetsformer 
 
Med arbetsformer menas i denna studie hur undervisningen är organiserad. Några exempel är 
arbete i helklass, enskilt eller olika gruppkonstellationer. Detta är en beskrivning som även kan 
hittas i Lgr 80 där arbetsformer definieras som olika sätt att organisera undervisningen. ”Eleverna 
kan arbeta med gemensamma uppgifter i klassen eller i mindre grupper, par eller helt 
individuellt” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 46). 
  
I artikeln Arbetsformer och dynamik i klassrummet skriver Granström (2003) att arbetsformerna 
under lektionerna förändrats under 1960-talet fram till 2000-talet från att handla om 
helklassundervisning till att idag innehålla mer individuella arbetsformer. Tidigare dominerades 
skolan av så kallad katederundervisning där läraren stod eller satt bakom sin kateder och höll i 
bland annat genomgångar och läxförhör. På senare år har helklasstiden istället dominerats av 
administration, information och instruktioner. Det individuella arbetet har också förändrats med 
tiden från att ha baserats på att eleverna fått samma uppgifter som varit lärostyrd till ett enskilt 
arbete där eleven planerar och sekvenserar de arbetsmoment som läraren bestämt. Wallby, 
Carlsson och Nyström (2001) nämner i rapporten Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med 
fokus på matematikundervisningen också individualisering som en av de vanligaste 
arbetsformerna. I denna rapport beskrivs individualiseringen i form av en 
hastighetsindividualisering vilket betyder att eleverna arbetar enskilt och i olika takt.  
 
I de tre läroplanerna Lgr 62 (Skolöverstyrelsen, 1962), Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) samt 
Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) kan man urskilja tre olika undervisningsformer som både 
namnges och kommenteras. Dessa undervisningsformer är klassundervisning, gruppundervisning 
och enskilt arbete. Det anges också i dessa läroplaner vilka utformningar de olika arbetsformerna 
kan och bör ha. Variation av arbetssätt och arbetsformer är något det trycks på i de tre tidigare 
läroplanerna. I Lgr 69 kan man exempelvis läsa att: ”Ingen av de nämnda verksamhetsformerna 
kan användas ensidigt. En planmässig kombination av undervisningsformer ger variation i 
elevernas arbetssätt och åstadkommer de allsidigaste och bästa resultaten” (Skolöverstyrelsen, 
1969, s. 15). I de nuvarande läroplanerna för den obligatoriska skolan, Lpo 94, och för den 
frivilliga skolan, Lpf 94, står det inte skrivet vilka typer av arbetsformer och arbetssätt som 
läraren kan använda sig av i sin undervisning. Men det står att: ”Läraren skall /…/ låta eleverna 
pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (Skolverket, 2006b, s. 6) och ”Läraren skall /…/ svara 
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för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (Skolverket, 2006a, s.13), vilket 
enbart tyder på att undervisningen bör varieras. 
 
Granström (2003) framför att den tid som ägnats åt grupparbete har ökat från 60-talet till 80-talet 
för att sedan minska fram till 2000-talet. Under 1960-talet bestod ungefär 18 % av 
undervisningstiden av grupparbete för att under 2000-talet minska till 12 %. Grupparbeten 
förkommer alltså inte i särskilt stor utsträckning. Enligt Granström (2003) är det dock vanligare 
med grupparbeten där eleverna omorganiserar grupparbetet till ett antal individuella uppgifter 
som sedan sätts ihop till en helhet.  

Arbetssätt  
 
Arbetssätt innebär i denna rapport olika sätt att undervisa och arbeta för att uppnå de mål som 
finns i läroplaner och kursplaner i matematik. Det kan exempelvis vara att arbeta med hjälp av en 
lärobok, laborativt eller kommunikativt. 
 

Med arbetssätt brukar avses den metod med vilken man försöker uppnå ett mål t.ex. 
tillägna sig eller lära ut olika kunskaper och färdigheter. I vissa fall är arbetssättet givet. 
Det går inte att lära sig samarbeta, om man inte får praktisera samarbete, man kan inte lära 
sig disponera en uppgift och redovisa den klart och åskådligt, om man inte tillämpar 
arbetssätt som kräver detta. (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 48) 

Läroboksstyrd undervisning 
 
TIMSS 2007 (2008) visar på att 95 % av lärarna i årskurs 8 använder läroboken som grund för 
undervisningen. Studien påpekar också att Sverige internationellt sett använder sig mer av 
läroboken i matematikundervisningen i genomsnitt än de andra länderna som deltog. Enligt 
Skolverket (2003) är matematik det ämne i skolan som är mest beroende av läroböcker. Detta 
läroboksanvändande är enligt Skolverket (2003) på gott och ont eftersom det kan leda till 
ensidighet och att eleverna tar avstånd till matematikämnet.  
 
Enligt Johansson (2003) är läroboken en viktig del i undervisningen i matematik, både i Sverige 
och i andra länder. Läroboken som hjälpmedel kan vara till stor hjälp när undervisningen ska 
organiseras av läraren men det kan även ses som ett hinder för elevers utveckling. Internationellt 
finns det mycket forskning kring läroböcker i matematik och hur läroböckerna används men det 
är fortfarande ett ganska outforskat område i Sverige. Johansson (2003) menar att vi måste lära 
oss mer om lärobokens roll och påverkan. Det är viktigt att veta hur innehållet i läroboken ser ut 
då många upplever att matematik helt enkelt är det som står i läroböckerna (Skolverket, 2003). 
Läroboken är inte heller någon garanti för att läro- och kursplanen följs (Johansson, 2006). 
 
Läroboken omfattar böcker, broschyrer, läroblad, läroguider samt datorprogram. Dess utformning 
är att vägleda eleverna under skolåret och därför är detta troligtvis den vanligaste formen av 
läromedel. Vidare är dess nära relation till klassrumsundervisningen en viktig komponent i 
undervisningen. Aktiviteter och övningar struktureras upp efter de arbetsområden som finns i 
läroboken och formar därefter undervisningen. Organisationen av texten i läroboken kan vara 
förklaringar, exempel och övningar och används för det mesta till att tillhandahålla elever med 
uppgifter (Johansson, 2003).  
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Vanligtvis är läroböckerna i Sverige uppbyggda genom att uppgifterna är graderade i en skala 
med olika svårighetsgrad. Detta kan dock ses som positivt enligt Johansson (2006) som menar att 
graderingen kan underlätta det individuella arbetet för eleverna. Hon betonar dock att läroboken 
kan ses som en bättre eller sämre lösning på problemet varför eleverna i dagens undervisning 
jobbar enskilt med uppgifter ur läroboken.  Läroboken påverkar inte bara vilken typ av uppgifter 
som eleverna arbetar med under lektionens gång utan också vilka exempel som läraren gör på 
tavlan, vilken typ av koncept av matematik som introduceras samt hur de introduceras. Detta 
ligger även i linje med Skolverket (2003) som menar att läroboken i hög grad styr 
undervisningens utformning när det gäller innehåll och upplägg. 
 
Undervisningen i matematik är enligt Löwing (2006) och Stedøy (2006) komplicerad där läraren 
ska vara arbetsledare för ett stort antal elever där motivationen och behoven är olika stora hos 
dessa. De betonar även att läraren därför måste behärska inte bara teori, språk och metoder utan 
också lämpliga arbetsformer och arbetssätt. Skolans styrdokument ställer enligt Löwing (2006) 
stora krav på läraren när det gäller individualiseringen av undervisningen, utveckla intresset hos 
eleven och dennes möjlighet till att hitta glädje i att lösa olika matematiska problem. Idag 
begränsas lärarens roll i klassrummet då rollen handlar om att handleda eleverna när problem 
uppstår eftersom eleverna är styrda av läromedel och jobbar i sin egen takt. Men att minska 
lärobokens användning i matematikundervisningen kräver enligt Skolverket (2003) en erfaren 
lärare. ”[M]atematikundervisning utan lärobok eller där läroboken har en underordnad roll 
knappast skulle fungera utan medverkan av en mycket erfaren lärare” (s. 40). 

Laborativa och undersökande aktiviteter 
 
Moghaddam, Nilsson och Stankiewicz (2000) menar att elever idag har liten erfarenhet av 
kreativa, problemlösande och undersökande aktiviteter i matematikundervisningen. Malmer 
(2002) beskriver laborativa arbetssätt som något som anses ”barnsligt” i de högre skolåren 
eftersom det ofta förknippas med nybörjarundervisning samt svaga prestationsförmågor vilket 
resulterar i att arbetssättet får en låg status. Vidare menar Malmer (2002) att en anledning till att 
ett laborativt arbetssätt i undervisningen sker i liten utsträckning skulle kunna vara att det är svårt 
att sätta in aktiviteten i meningsfulla och väl genomtänkta sammanhang. En annan anledning som 
beskrivs är tidsbristen eftersom arbete med läroboken är prioritet nummer ett.  
                                                                                                                                                                                    
I artikeln Undersöka och upptäcka beskriver Moghaddam et al. (2000) om en undervisning som 
inte alls ligger i linje med dagens traditionella undervisning. I stället handlar deras undervisning 
om att låta eleverna upptäcka matematik genom experiment i helklass eller självständiga 
undersökningar. När eleverna gjort sina så kallade upptäckter skrivs olika varianter av mätresultat 
och lösningsstrategier ner på tavlan för att sedan diskutera kring dessa. De menar att genom detta 
sätt att arbeta så lär sig eleverna att man kan tänka på olika sätt och på så vis kan även resultatet 
skrivas på olika sätt. Undersökande och laborativa aktiviteter är något som de även betonar som 
betydelsefullt innehåll i proven, framförallt för att eleverna ska förstå att det är viktigt. 
 
Emanuelsson, Johansson, Nilsson, Olsson, Rosén och Ryding (1995) tar upp geometrimomentet i 
matematik som ett exempel på ett område där det är lätt att hitta laborativa uppgifter eftersom det 
finns mängder av lämpliga material i vardagsmiljön som exempelvis lådor, burkar och bollar. Bra 
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uppgifter till den laborativa aktiviteten skulle enligt Emanuelsson et al. (1995) kunna hittas i 
läroboken genom att förändra uppgifterna. Exempel på uppgifter som Emanuelsson et al. (1995) 
tar upp är: ”Beräkna volymen av en cylinder med radien 18 cm och höjden 35 cm” (s. 66). En 
mer undersökande - och laborativuppgift skulle enligt Emanuelsson et al. (1995) istället kunna 
formuleras på följande sätt: ”Hur många liter rymmer burken? Gissa först! Mät och beräkna. 
Kontrollera svaret genom att fylla burken med hjälp av ett liter mått” (Emanuelsson et al, 1995, s. 
66). 
 
Både Moghaddam et al. (2000) och Emanuelsson et al. (1995) menar att det i många fall kan vara 
bra att vända på ordningen. Med det menas att istället för att börja med att läraren visar hur ett 
visst problem ska lösas varefter eleverna lär sig och får öva varianter av detta problem som 
läraren visat på tavlan, så menar de att det kan vara bra att börja med konkreta aktiviteter först. 
Alltså att gå från handling till teori istället för tvärtom.  

Kommunicera och samtala matematik 

 
”Kommunikation är ett ord som kommer från latinets communicare, att ”skapa gemensam 
förståelse”. Att kommunicera innebär alltså att i samspel med andra skapa och utbyta 
innebörder – att samtala” (Wistedt, 2001, s. 220). 
 
Malm (2002) tar upp begreppet att ”tala matematik” vilket innebär att samtala, diskutera och 
argumentera. Att formulera tankar i ord muntligt eller skriftligt är av stor betydelse för 
utvecklandet av tankeprocessen. Genom att kommunicera med matematik få eleverna utbyte av 
varandras tankar och idéer. ”[J]ust under samtal och argumentation kommer många faktiskt på 
hur de kan lösa ett problem”(Malm, 2002, s. 59). 
 
I kursplanen för matematik i grundskolans senare år står det följande om kommunikation: ”Förstå 
och kan använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt 
argumentera för sitt tänkande” (Skolverket, 2000a).  
 
”Undervisningen i matematik skall ge eleverna möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 
meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter 
och lösningar på problem” (Skolverket, 2000a). 
 
Emanuelsson et al. (1995) nämner fyra steg där huvudsyftet är att eleverna diskuterar och utbyter 
idéer.                                                                                                
 

 I steg 1 arbetar eleverna individuellt med att försöka förstå en viss uppgift genom att 
skriva ner frågor på sådant som är svårt att förstå samt reflexioner kring uppgiften.  

  
 I Steg 2 sker diskussioner kring problemet i mindre grupper. De frågor som eleverna satt 

upp i steg 1 kan i bästa fall besvaras med hjälp av kamraterna i gruppen.  
 

 I steg 3 kommer läraren in och lyssnar på elevernas idéer och hjälper och stödjer dem 
med de idéer som de diskuterat fram 
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 Slutligen i steg 4 diskuteras och analyseras olika lösningsstrategier till problemet i 
helklass under ledning av läraren.  

Lärarens betydelse för undervisningen 
 
Stendrup (2001) skriver om lärarutbildningen och nämner att den inte ger utbildade lärare 
självförtroende samt professionell självkänsla för att de ska våga förändra pedagogiska 
traditioner.  Detta gynnar inte skolutvecklingen eftersom lärare då söker trygghet i dessa 
traditioner och invanda beteenden. Det framkommer även enligt SOU (2004:97) att många lärare 
idag som undervisar i matematik har en begränsad utbildning eller helt saknar utbildning. 
Rapporten nämner att kompetensen hos lärarna och mer tid till matematikundervisningen behövs 
för att öka elevernas intresse och ge dem vilja att lära sig matematik. Vidare måste lärare aktivt 
sträva efter att leda och variera verksamheten i klassrummet, men för att detta ska kunna ske 
måste mer tid ges till lärarna. 
 
Cooney (2006) menar att lärare under lärarutbildningen studerar så kallad ”högre matematik” 
vilket medför att de inte får den erfarenhet de behöver för att lära ut den matematik de avser att 
undervisa. Då kunskapsnivåerna skiljer sig åt leder detta till att upplevelsen om skolmatematiken 
går förlorade ur flera perspektiv. Det finns tre principer som handlar om hur lärare på olika sätt 
kan uppleva matematik ur flera perspektiv. Genom att studera, reflektera och uppleva olika sätt 
av matematiken kan lärare enligt Cooney (2006) få nya infallsvinklar och på så sätt bedriva en 
undervisning utifrån ett mer mångfaldigt perspektiv. Att inte bedriva en mångfaldig undervisning 
anser dock Cooney (2006) vara orimlig om läraren inte tidigare mött en sådan typ av 
undervisning. Syftet är med dessa principer är alltså att komma ifrån den traditionella 
undervisningen med allt vad det innebär.  

Lärarens tolkning av kursmålen 
 
I rapporten Matematikutbildningens mål och undervisningens ändamålsenlighet har Bergqvist et 
al. (2010) beskrivit resultat om hur kursplanen och de nationella proven påverkar undervisningen 
och lärarnas mål för elevernas lärande. Resultatet visar att lärarna anser att målen är svårtolkade 
eftersom målen uttrycks på olika sätt i kursplanen genom dess omfattning och innehåll av 
kompetensrelaterade aspekter. Riesbeck (2008) menar att eftersom kursplanen är ett svårtolkat 
dokument så är den inte till någon större hjälp för lärare när de ska genomföra sin undervisning.  
 
Bergqvist et al. (2010) beskriver ordet filtrering när lärarens tolkning av kursplanen tas upp. 
Denna filtrering beror på att målen är av olika karaktär och har olika beskrivningar där mål 
exempelvis kan vara övergripande- eller kompetensmål. Filtrering innebär att läraren omvandlar 
olika mål, metoder och aktiviteter till ett eller några personliga grundmål. Med grundmål menas 
exempelvis kompetensmål eller känslobetonade mål (exempelvis självförtroende som i 
kursplanen i matematik för grundskolan skulle kunna vara att visa tilltro till sitt eget tänkande) 
som kan hittas i kursplanen. Detta kan dock leda till att läraren uppfattar att kursplanens mål 
ligger i linje med sina egna grundmål och inte som ett resultat av att läraren har bearbetat 
kursplanen. Lärarens användning av kursplanens kompetensmål kan genom filtrering medföra 
både positiva och negativa konsekvenser. Positiva konsekvenser som nämns är lärare som har 
grundmål av kompetenstyp vilket innebär att de kan arbeta på olika sätt för att eleverna ska uppnå 
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dessa mål. En negativ konsekvens som nämns om filtrering är att vissa av dessa mål går förlorade 
beroende på hur läraren tolkar ett mål utifrån sitt grundmål. Exempel som ges är filtrering av 
resonemangskompetens (som innebär att eleven ska kunna motivera, dra slutsatser och 
argumentera på logiska grunder) som genom filtrering kan innebära att läraren tolkar det som ”att 
prata matematik”. Risken med detta exempel blir då att läraren riskerar att se resonemang och 
kommunikation som identiska och missa poängen med resonemangskompetens. De lärare som 
inte gjort en djup bearbetning av kursplanen budskap uppvisar enligt Bergqvist et al. (2010) 
starka tendenser till filtrering. Vad konsekvenserna av denna filtrering blir för eleverna beror som 
Bergqvist et al. (2010) tidigare nämnt på hur läraren filtrerar dessa mål. 
 
Skolinspektionen (2010) menar att lärarnas bristande kunskaper om kursplanen gör att dess 
vägledning för lärarna blir begränsad. Anledningarna till lärarnas bristande kunskaper är olika 
men tolkningen av kursplanen nämns och att skolorna avsätter för lite tid kring gemensamma 
diskussioner, tolkningar och hur undervisningen skall genomföras. Lärarna inriktar sig generellt 
mot mål att uppnå, innehållsmoment och mekanisk räkning eftersom de har svårt att urskilja de 
komponenter som undervisningen syftar att ge eleverna. Hur läraren tolkar kursplanen vad gäller 
tydlighet och innehåll är mycket varierande. Osäkerheten kring syftet är något som nämns och 
kursplanens roll och relation till undervisningen. Att kursplanen påverkar de flesta lärare i deras 
undervisning nämns, men att precisera vad som påverkar och hur påverkan synliggörs är mer 
oklart.  
 
Två förhållningssätt träder fram i rapporten Lusten att lära – med fokus på matematik: 
 

– att låta ett läromedel stå för måltolkning, arbetsmetoder och uppgiftsval, vilket är det i särklass 
vanligaste förhållningssättet i matematikämnet eller 
– att utgå från kursplanens strävansmål och uppnåendemål och planera en variationsrik väg som 
leder fram mot målen med hjälp av olika slags läromedel och arbetssätt, vilket enligt intervjuer och 
observationer är ovanligt i matematikundervisningen. (Skolverket, 2003, s. 39) 

 
Eftersom medvetenheten om kompetensmålen varierar bland lärarna så varierar även 
förekomsten av kompetensrelaterade aktiviteter i undervisningen och därför får inte eleverna 
möjlighet att utveckla och arbeta med alla kompetenser (Bergqvist et al. 2010). ”Ett exempel är 
att en lärare kan anse att problemlösning är något man kan arbeta med i klassrummet för att 
eleverna ska ha roligt men inte explicit med målet att eleverna ska bli kompetenta 
problemlösare”(Bergqvist et al, 2010, s. 44). Vidare visar många lärare ”begränsad kunskap om 
kompetensmålen, till exempel som beskrivningar av kunskaper som eleverna kan ha, förefaller 
ändå inte se dem som mål som kan styra undervisningen” (Bergqvist et al, 2010, s. 46). 
 
Eftersom lärarna har svårigheter att tolka kursplanen blir det svårigheter för dem att ha 
kursplanens mål som utgångspunkt i undervisningen. Orsaker som begränsar lärarna är tid och 
kunskap. Då lärarna inte får någon djupare kunskap om kursplanen så begränsas deras 
möjligheter att tillämpa en målstyrd undervisning. Denna målstyrda undervisning ska bygga på 
deras kunskap om hur innehållsmålen och strävansmålen kan användas i undervisningen 
(Bergqvist et al. 2010). 
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Metod  

Metodval 
 
Det finns två typer av undersökningar, kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Skillnaden 
mellan dessa är enligt Trost och Hultåker (2007) att kvantitativa undersökningar oftast behandlar 
siffror och anger frekvenser, det vill säga att det rör sig om kvantitet. Kvalitativa undersökningar 
däremot är till exempel att försöka förstå hur olika människor exempelvis resonerar eller 
reagerar. Metodvalet av de frågeställningar som skall undersökas i denna rapport kommer att 
bestå av kvalitativa intervjuer. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer eftersom det enligt 
Trost (2010) ger komplexa och innehållsrika svar. Om intresset är att ”försöka förstå människors 
sätt att resonera eller reagera, eller att särskilja eller urskilja varierande mönster” (s. 23) är 
kvalitativ intervju rätt metod. Davidson och Patel (2003) nämner att kvalitativa intervjuer har en 
låg grad av standardisering vilket betyder att intervjupersonerna i denna typ av intervju får 
utrymme och möjlighet att svara med egna ord.  Syftet med kvalitativa intervjuer är att ”upptäcka 
och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller 
uppfattningar om något fenomen” (s. 78). Enligt Trost (2005) vill man vid kvalitativa intervjuer 
få en så stor variation som möjligt där några få personer är avvikande från de övriga. Av denna 
anledning är valet av intervjupersoner medvetet då vi tror att dessa kommer ge oss varierande 
svar.   

Intervju 
 
Enligt Davidson och Patel (2003) måste två aspekter beaktas när man jobbar med frågor där 
syftet är att samla information. De två aspekter som bör uppmärksammas är grad av 
standardisering och grad av strukturering. Grad av standardisering innebär att intervjufrågornas 
utformning och inbördes ordning beaktas.  När det gäller grad av strukturering så måste det även 
beaktas hur frågorna kan tolkas av intervjupersonen utifrån dennes inställning eller tidigare 
erfarenhet. Vår intervju hade låg standardisering, det vill säga, intervjupersonerna fick inte 
besvara identiska frågor eller frågor i exakt samma ordning. Anledningen till detta var att vi ville 
kunna jämföra och generalisera svaren. Vidare ville vi att intervjupersonen skulle få så mycket 
utrymme att svara inom som möjligt. Denscombe (2009) skriver om semi- och ostrukturerade 
intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är att intervjupersonen har en färdig lista med frågor där 
ordningsföljden kan variera samt att den intervjuade får tala mer utförligt och utveckla sina idéer 
och tankar. Skillnaden mellan semi- och ostrukturerade intervjuer är att ostrukturerade intervjuer 
”går ännu längre när det gäller att betona den intervjuades tankar” (s. 235). Denscombe (2009) 
menar dock att intervjuer av dessa typer oftast ”befinner sig på en glidande skala - och det är i 
själva verket sannolikt att intervjun rör sig fram och tillbaka längs skalan” (s. 235).  
 
Kvale och Brinkmann (2009) skriver att formulering av forskningsfrågor är en viktig del av 
intervjuprojektet innan intervjun äger rum. Vidare beskrivs nyckelfrågor vid 
intervjuundersökningen som gäller intervjuns vad, varför och hur. Syftet med vår intervju var att 
få en uppfattning om hur läraren väljer arbetsformer och arbetssätt utifrån de kompetensmål som 
finns i kursplanen. Med kopplingen till vår bakgrund i denna rapport kommer vi att analysera 
intervjuerna i förhållande till de frågeställningar vi har angående lärarens val av arbetssätt och 
arbetsformer. Dessa teoretiska ansatser kommer att ligga till grund för vår intervju. 
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Vi har ställt ett antal öppna frågor med olika teman, där vi under intervjuns gång har ställt olika 
följdfrågor beroende på intervjupersonens svar. Dessa följdfrågor har inte följt en speciell mall. 
Syftet med den halvstrukturerade intervjun är enligt Kvale och Brinkmann (2009) att försöka 
tolka den intervjuades livsvärld och på så sätt kunna beskriva olika fenomen som innefattar en 
rad teman och förslag till frågor. Dessutom finns det möjligheter att förändra frågornas form och 
ordningsföljd om det behövs för att följa upp de svar som fås av intervjupersonerna. 

Etiska förhållningssätt 
 
Enligt Denscombe (2009) skall samhällsforskare vara etiska. Detta innebär att de förväntas: 
 

 Respektera deltagarnas rättigheter 

 Att deltagarna inte tar skada genom att medverka i undersökningen 

 Arbeta ärligt och respektera deltagarna integritet 

Det är viktigt att de personer som ska ingå i undersökningen får information om undersökningens 
syfte. Det vill säga, vilka risker och fördelar det eventuellt kan innebära att delta i 
undersökningen. Det är även viktigt att påpeka för deltagarna att det är frivilligt att delta och 
dessutom är tillåtet att dra sig ur när de vill. Vidare ska den kunskap som publiceras uppnå en hög 
vetenskaplig kvalitet, alltså att resultaten vid publicering skall vara så korrekta och representativa 
som möjligt för forskningsområdet (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Vi tog kontakt med de aktuella lärarna och gav dem en kort presentation om vårt examensarbete 
samt frågade om de ville delta i vår undersökning. Vi informerade också att intervjuerna skulle 
spelas in med en mobiltelefon och/eller diktafon men att vi i det publicerade arbete skulle låta 
informanterna vara anonyma genom att ändra deras namn. Veckan efter vår kontakt med de 
tillfrågade lärarna så genomförde vi vår intervjustudie. 

 Genomförande och analys 
 
Vi har intervjuat fem stycken lärare. Tre av lärarna undervisar på gymnasiet och de övriga två i 
grundskolans senare år. Förutom de öppna intervjufrågorna hade vi även med oss kursplanerna i 
matematik för grundskolan och gymnasiet samt en beskrivning av de sex kompetenser som finns 
beskrivet i bakgrunden. I denna kursplan strök vi under viktiga och intressanta begrepp att 
diskutera kring. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och/eller diktafon och 
transkriberades därefter.  
 
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver fem steg för analys av intervjuer som vi kommer att 
använda oss av: 
 

1. Genomläsning av intervjuerna för att få en helhet. 
 

2. Intervjupersonernas naturliga ”meningsenheter” fastställs.  
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3. Formulerar teman som dominerar i intervjupersonernas naturliga ”meningsenheter”.  

 
4. Frågor utifrån undersökningens syfte ställs till meningsenheterna.  

 
5. Viktiga och väsentliga teman i intervjun knyts samman. 

 
Vi har genomfört fem intervjuer som vår studie kommer att baseras på. Intervjuerna genomfördes 
på lärarnas arbetsplats i ett grupprum där vi kunde sitta ostört. Vi har båda två varit medverkande 
vid tre av dessa intervjuer medan två intervjuer genomförts enskilt. Varje intervju varade i 
ungefär 30 minuter. Den längsta intervjun varade i hela 50 minuter medan den kortaste intervjun 
varade i 24 minuter.  
 
Efter varje intervjutillfälle har intervjun transkriberats, vi gjorde en så kallad löpande analys. Vi 
ville helt enkelt inte vänta med detta tidskrävande arbete tills att alla intervjuer var genomförda. 
Davidsson och Patel (2003) menar att det i många fall är praktiskt att göra en löpande analys vid 
bearbetning av en kvalitativ studie. Fördelen med denna bearbetning är att den påbörjas så snart 
som möjligt efter exempelvis en intervju då materialet är färskt i minnet och inte väntar tills allt 
material till alla intervjuer är insamlade. ”Ju längre tid som förflyter innan vi påbörjar analysen 
desto svårare är det att få ett ”levande” förhållande till sitt material” (Davidsson & Patel, 2003, s. 
119). Denscombe (2009) påpekar vikten av att förbereda och organisera insamlad kvalitativ data 
innan den börjar analyseras. 
 
Första steget handlade om att läsa igenom de transkriberade intervjuerna för att helt enkelt skapa 
oss en helhet av texten. Därefter läste vi igenom texten ytterligare en gång i steg två för att 
fastställa dessa naturliga ”meningsenheter”. Ett exempel på en naturlig ”meningsenhet” är: 
”Genomgångarna är i helklass och det är mest för att spara tid. Är man tjugofem stycken och ska 
gå runt och förklara enskilt för alla kommer man inte ens hinna med hälften.” Efter det försökte 
vi helt enkelt hitta dominerande och centrala teman i dessa naturliga ”meningsenheter” och i 
exemplet ovan skulle det kunna vara arbetsformer och tidsbrist. Dessa tre steg gjorde vi alltså 
enskilt för att därefter diskutera tillsammans de teman vi uppmärksammat i texten och vilka 
teman vi tyckte var viktiga för vår studie. I steg fyra diskuterade vi helt enkelt om dessa teman 
kunde kopplas till syftet och de frågeställningar vi satt upp. En fråga som vi utifrån syftet 
exempelvis ställde till meningsenheterna var: Vilka arbetsformer och arbetssätt använder sig 
läraren av i sin undervisning?  
De olika teman som vi tillsammans beslutade var viktiga och väsentliga för vår studie 
sammanställde vi därefter i en beskrivande text under rubrikerna undervisning, arbetsformer, 
arbetssätt, tolkning av kursplanen och kompetensmålen.  

Urval 
 
Lärarna som deltog i vår undersökning har vi kommit i kontakt med genom vår 
verksamhetsförlagda utbildning. Således finns det en relation till undersökningspersonerna. 
Urvalet är icke-slumpmässigt, vilket är vad Trost och Hultåker (2007) också kallar kvoturval, 
bekvämlighetsurval eller strategiska urval. Det som gjorde att vi valde just dessa fem lärare att 
intervjua beror på att vi ville veta mer specifikt om deras tankar kring arbetsformer och arbetssätt. 
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Urvalet av dessa lärare beror också på att vi tror oss få en viss variation i de eventuella 
intervjuerna. Anledningen till att vi tror detta är att en lärare är relativt nyutexaminerad med 
möjligtvis nya infallsvinklar när det gäller arbetsformer, arbetssätt och kursplanens innehåll och 
uttryck.  Tre av lärarna har likheter både när det gäller ålder och erfarenhet. Betyder detta att de 
arbetar på samma sätt? Könsfördelningen i detta fall består av tre män och två kvinnor. Finns det 
möjligtvis skillnader mellan könen? Dessutom har två av lärarna inte en lärarutbildning i bagaget.  

Resultat 
 
I resultatet nedan presenteras de fem intervjuade lärarna och deras bakgrund. Vi kommer inte att 
presentera intervjusvaren efter de frågor vi ställt utan efter gemensamma teman vi hittat när vi 
bearbetat intervjuerna.  

Presentation av intervjupersonerna 
 
Mia 
 
Mia är 58 år. Har jobbat som lärare i 27 år och har således längst erfarenhet av de intervjuade 
lärarna. Hon har en civilingenjörsutbildning i maskinteknik. Hon kom in på läraryrket eftersom 
det efter hennes examen var brist på lärare inom matematik. Hon har både arbetat i grundskolans 
senare år och på gymnasiet. Nu är hon verksam i grundskolans senare år.  
 
Martin 
 
Martin är 54 år. Har arbetat som lärare i ungefär 26 år. Han har gått en fyra årig 
ämneslärarutbildning med inriktning mot matematik, kemi och fysik. Han är behörig för både 
grundskolans senare år och gymnasiet. Han har jobbat på grundskolans senare år i drygt 12 år. 
Resterande del har han varit verksam i gymnasiet.  
 
Carl 
 
Carl är 52 år. Har varit verksam som lärare i 25 år. Han har gått en fyra årig lärarutbildning med 
inriktning matematik och naturorienterande ämnen. I början av sin lärarkarriär jobbade han i 
grundskolans senare år men jobbar nu sedan många år tillbaka på gymnasiet. 
 
Klara 
 
Klara är 48 år. Är i grunden matematiker och har endast jobbat som matematiklärare på 
gymnasiet i ett år. Tidigare har Klara jobbat som yrkeslärare och undervisat på universitetet, 
bland annat åt lärarutbildningen och civilingenjörsutbildningen i matematik. Hon är inte behörig 
lärare men ska läsa de kurser som krävs för att ge henne behörighet.  
 
Lars 
 
Lars är 27 år. Är nyutbildad och har endast varit verksam som lärare i ungefär ett år. Han har 
studerat i fem år för att ta ut examen som lärare i matematik och naturorienterande ämnen. Han är 
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både behörig i grundskolans senare år och på gymnasiet. Men för tillfället arbetar han i 
grundskolans senare år 

Undervisningen 
 
Alla fem lärare har i princip samma upplägg på lektionerna. De börjar oftast med en kort 
genomgång som pågår ungefär tio till femton minuter. Klaras upplägg skiljde sig en aning från de 
övriga lärarna, hon brukar börja med att skriva upp något algebraiskt på tavlan, något som hon 
kallar ”vår dagliga manipulation”. Det innebär att hon går tillbaka och repeterar det eleverna 
tidigare gjort, sedan får de uppgifter där de får komma fram till tavlan och redovisa sina 
lösningar. Anledningen till detta upplägg är att Klara vill att eleverna ska få träna att skriva på 
tavlan, strukturera matematik och sedan se andras lösningar än bara hennes.  
 

Sen finns det ju...även om jag har genomgång eller presenterar ett problem så finns det 
elever som vill visa det på tavlan och komma fram och visa det. Det har ju som varit mitt 
mål, att de ska vilja. 

(Klara) 
 
Tre av lärarna, Mia, Carl och Martin påpekade också att genomgångarna kunde vara längre om 
själva momentet var mer omfattande eller om området är helt nytt för eleverna. Genomgångarna 
sker i princip alltid i helklass. Carl berättade att hans genomgångar ibland kan uppgå till 40 
minuter. 
 

Genomgångarna är i helklass och det är mest för att spara tid. Är man tjugofem stycken 
och ska gå runt och förklara enskilt för alla kommer man inte ens hinna med hälften. Sen 
vet jag inte riktigt om enskilda genomgångar av just en ny metod ger så mycket. Då tror 
jag det är bättre att man har en allmän genomgång först och sen om någon inte förstår tar 
jag det privat vid sidan om. 
           (Lars) 

 
Alla lärarna svarade att efter genomgångarna får eleverna sitta och jobba med uppgifter ur 
läroboken medan lärarna cirkulerar runt i klassrummet och hjälper dem vid behov. Klara 
berättade att eleverna fick jobba med uppgifter där hon gick runt och hjälpte dem men varvade 
samtidigt detta med att eleverna själva under lektionen fick gå fram till tavlan och redovisa olika 
uppgifter. Carl ser gärna att eleverna jobbar ihop parvis så att den första diskussionen de tar när 
de fastnar på ett problem sker mellan eleverna. Om sedan problemet fortfarande är oklart frågar 
de honom.  

 
Martin framför att han tror att de flesta matematiklärare skulle jobba mer variationsrikt om det 
funnits mer tid men tror att de flesta lärare känner en ganska stor press att hinna göra alla de 
moment som finns i läroboken för de elever som skall studera vidare. Han menar att om eleverna 
ska göra undersökningar eller gruppuppgifter så tappar eleverna tempo direkt och halkar efter i 
planeringen. Mia tror dock inte att ett varierat arbetssätt skulle hjälpa eleverna mer.  

 
Nej det tror jag inte, nu är jag kanske konservativ, men jag tror att de som har det svårt 
behöver mer hjälp så att de kan knäcka koden till matematiken. Varför många har svårt 
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upp till gymnasiet är ju för att de inte fått tillräckligt mycket hjälp. Alla kan ju lära sig 
men det tar olika lång tid och det är där jag tror det sitter. 

(Mia) 
 

Både Martin och Mia nämner tidsbrist som en orsak till varför det är så lite variation i deras 
undervisning. De menar att om de frångår läroboken hinner de inte med alla moment som berör 
kursen vilket kan påverka elevernas förståelse för framtida kurser som de eventuellt ska läsa. 
Tidspressen är också något som Carl tar upp under intervjun.  
 

Jag har försökt att variera min undervisning men problemet med en kurs som är 100 
timmar beror av två anledningar, det ena är att kursen ska förbereda dem inför nästa nivå 
och det andra är att de ska få så bra betyg som möjligt på de nationella proven. 

           (Carl) 

Arbetsformer 
 
Carl har cirka 80-90 procent helklassundervisning. De övriga lärarna varierar mellan helklass och 
enskilt arbete. De nämner grupparbete när eleverna jobbar ihop två och två och hjälps åt att lösa 
uppgifter i boken. 

 
Grupparbete som man kan tänka sig blir mer att eleverna kanske får gå ut i grupprum och 
sitta tillsammans och arbeta men då är det fortfarande att de utgår från läroboken. Inte så 
att jag ger ut en specifik uppgift där de ska lösa uppgiften i grupp och ta tillvara på allas 
kunskap.  

(Lars) 
 

Mia menar att arbete i små grupper kan vara problematiskt då det helt beror på vilken typ av 
elever hon har. Hon säger att många av eleverna inte klarar av att jobba ihop då de oftast pratar 
om annat än matematik. Klara säger att hon inte använder sig av grupparbeten i alltför stor 
utsträckning och menar att mycket beror på hur intresserade eleverna är att jobba i grupp. 
 

Grupparbeten har vi inte haft så jättemånga, men när vi haft det är det jag som sett till att 
organisera grupper. Då har jag haft uppgifter som de ska jobba med tillsammans. Då har 
det mest varit begreppsförståelse som man behöver sitta och diskutera. Det är olika, en del 
vill ha mer grupparbete, en del tycker det är skit trist. 
          (Klara) 
 

Carl uppskattar att cirka tio procent av undervisningen under terminen innehåller någon typ av 
fördjupningsuppgifter i grupp, men betonar att det beror på vilket område i matematiken som är 
aktuellt. 

Arbetssätt 
 
Fyra av lärarna berättade att ett arbetssätt med hjälp av läroboken är det mest dominerande. Klara 
berättade att hon oftast varvar läroboken med kommunikativt arbete.  
 

Jag använder mig både av läroboken och kommunikativ matematik. Nu har jag en speciell 
klass, så jag avviker en del från boken. Om jag håller på med något kan jag dra det lite 
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längre än vad boken gör. Sen använder de sig ganska mycket av datorn, det är kanske inte 
så mycket laborativt, men mer kanske ett hjälpmedel. 

           (Klara) 
 
 Lars använder sig av läroboken för att det är mest bekvämt.  
 

Då har du ett avsnitt som du ska jobba med. Du har uppgifter som är väl anpassade i 
svårighetsgrad så de elever som precis skulle uppnå ett godkänt betyg får ut nog mycket 
av vad de behöver kunna genom att följa en lärobok, medan de som vill ha ett högre betyg 
har större behållning av att få extra uppgifter men dessa extra uppgifter kommer oftast 
någon annanstans ifrån. Det är sällan man själv sitter ner och konstruerar de mer 
omfattande uppgifterna.  

 (Lars) 
 
Martin nämnde att eleverna i undantagsfall kan få göra något annat, som att gå ut och göra någon 
undersökning men nämnde samtidigt att tidsplaneringen för kursen inte får komma på efterkälke 
och att tiden oftast inte finns för sådana aktiviteter. Lars nämner att han skulle vilja jobba mer 
laborativt i matematik och jobba mer i grupp men menar att eleverna inte är vana att arbeta med 
laborationer i matematik. Vidare påpekar Lars att när han får mer erfarenhet inom läraryrket tror 
han att han kommer att frångå läroboken någon enstaka gång då och då till förmån för laborativt 
arbete i grupp. Samtidigt säger Lars att 
 

Jag tycker att det fyller en viss funktion att ha genomgångar och jobba i läroboken, inte 
bara för att det är praktiskt och lätt utan för att jag tror många elever fungerar bra på det 
sättet för att de behöver struktur och tydliga riktlinjer. 
          (Lars) 
 

Mia pratar om problemet med att frångå läroboken och arbeta mer varierat just för att 
matematikproven oftast är uppbyggda av de uppgifter som finns i boken. Vidare betonar Mia att 
det blir problem för många elever på nationella proven i matematik på de mer omfattande 
uppgifterna eftersom de inte är vana att lösa denna typ av uppgift. Lars uppfattning är att de 
veckorna innan det nationella provet försöker lösa uppgifter från tidigare nationella prov så att de 
får någon sorts erfarenhet.  
 
Carl berättade att han är nöjd med läroboken och de nivåer som finns. Han har tidigare under sin 
lärarkarriär frångått läroboken helt under tiden han jobbade i grundskolans senare år. Istället för 
att utgå från boken konstruerade han egna uppgifter eller hämtade dessa från en uppgiftsbank. 
Han menade att det var lättare att göra på detta sätt på grundskolans senare år då elever inte får 
betyg i årskurs 7 utan att målet var att eleverna skulle kunna så mycket som möjligt när de 
lämnade grundskolan. Han frångick från läroboken men arbetade ungefär på samma sätt som han 
gör nu på gymnasiet, det vill säga genomgångar i helklass och därefter enskilt arbete.  
 
När vi under intervjun frågade om laborativa och undersökande arbetssätt kommer Lars in på 
uppgifter som knyter an till vardagen, något som uppskattas mycket hos eleverna. Han tycker 
dock att det är svårt att hitta bra uppgifter. Vidare säger Lars att vardagsanknytning kan vara svårt 
i vissa avsnitt i matematiken. Problemet med uppgifter som är anknutna till vardagen är något 
som Carl nämner och menar att ingen elev lär sig differentialekvationer för att gå och handla. 
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Han menar att det kan vara svårt att motivera varför elever skall lära sig vissa moment i 
matematiken. Mia däremot anser att experiment och liknande gruppuppgifter kan göras för elever 
i lägre åldrar och menar att eleverna i grundskolans senare år och gymnasiet ska räkna ur 
läroboken för att utveckla sina matematiska kunskaper. Vidare nämner Mia att hon anser att det 
blir för ”fritt” och att eleverna inte utnyttjar denna tid till att lära sig matematik och gör sådant 
som inte har med ämnet att göra.  
 
Martin berättar att han brukar ha olika typer av uppgifter beroende på vilket program han 
undervisar i. Han pratar om verklighetsanknutna uppgifter som eleverna kan ha nytta av i sina 
framtida yrken och nämner till exempel att han brukar gå igenom svarvrotation med sin 
teknikklass och olika formler som kan användas i elläran. Han nämner också undersökande 
aktiviteter som är verklighetsanknutna. 
 

Vid något tillfälle kan han skicka ut elever och bestämma höjden av en mast som finns på 
skolgården med hjälp av en vinkel- och avståndsmätare och skulle vilja ha mer av denna 
typ av uppgifter men säger att tiden inte räcker till.     

(Martin) 
 
Lars menar att det måste finnas rika problem att diskutera kring för att den kommunikativa 
matematiken ska ge någonting. Han vill hitta bra uppgifter som går att lösa på många olika sätt. 
Han anser vidare att syftet med de kommunikativa uppgifterna inte är att eleverna ska lära sig 
använda exempelvis ordet addera istället för plus utan mer kunna förklara hur uppgiften ska lösas 
och inte bara fokusera om svaret är rätt eller fel. 
 

När man till exempel jobbar med derivator gäller det att kunna förklara vad 
förändringsfaktor betyder, inte bara vad de får ut för svar. Det är sådant jag tycker är 
viktigt. Jag har nog flyttat fokus från färdighetsträning till att förstå det de gör. 
 

 (Carl) 
 
När vi nämner kommunikativ matematik under intervjun så tar Martin upp problemet med 
muntliga redovisningar där eleven ska redogöra för sina lösningar och säger att det inte finns 
muntliga prov på gymnasiet. Detta gör att eleverna kanske inte enligt honom tar uppgiften på så 
stort allvar. Lars är inne lite på samma problem som Martin och menar att när eleverna ska 
förklara hur de löst en uppgift så pekar de mest på uppgiften och säger ”så här har jag gjort” och 
menar att eleverna är allmänt dåliga på att uttrycka sig muntligt matematiskt, vilket han tror beror 
på att de får göra detta moment alldeles för sällan. 
 

De är dåliga på att uttrycka sig muntligt när de funderar på en uppgift. De kan förklara vad 
uppgiften handlar om men har svårt att förklara vad de egentligen har räknat ut. 
          (Lars) 

 
Klara låter eleverna kontinuerligt kommunicera under lektionen. Hon påpekar att hon tror att 
eleverna utvecklas mer om de kan diskutera sina lösningar mellan varandra samt hitta nya vägar 
att lösa ett problem. Klara beskriver enligt henne själv ett annorlunda sätt att arbeta. Varje söndag 
får eleverna tillgång till ett visst antal uppgifter som de har till fredag veckan efter att lösa. Dessa 
uppgifter löser sedan eleverna på tavlan inför klassen. Detta arbetssätt kallar hon för 
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problemlösningsseminarium där fokus ligger på att eleverna genom att diskutera och samtala 
kring problemen får möjlighet att lära sig av varandra. Hon påpekar även vikten av att så många 
som möjligt får komma till tals, förklara och visa sina lösningar. 

Kursplanen i matematik 
 
Alla fem lärare anser att kursplanen är väldigt ”luddig” med svävande formuleringar som är svåra 
att förstå och tolka. Lars tar upp enkla ekvationer som ett exempel som uttrycks i kursplanen i 
matematik som mål att uppnå i slutet av nionde skolåret i grundskolan. Han menar att det är 
väldigt svårtolkat då det betyder en sak för honom men en annan sak för en annan lärare och i 
kursplanen skulle han vilja ha ett exempel på vad en enkel ekvation är. Mia säger att hon brukar 
läsa igenom målen: 
 

Det är ganska svårtolkade och tiden för att gå igenom alla målen i kursplanen räcker inte 
till. 
          (Mia) 

 
Carl tar upp ett annat exempel om vektorer som det står om i den kommande kursplanen i 
matematik som kommer att gälla från och med hösten 2011. Han pratar om problemet med att 
tolka vad vektor i detta sammanhang betyder.  
 

Så står det om vektorer, om skalärprodukter, betyder det att man ska rita upp och 
geometriskt jobba med vektorer, eller bygger det på något annat?  
          (Carl) 

 
Han menar att det här momentet är helt nytt och att han då känner sig lämnad åt slumpen 
eftersom det är svårt att veta vilken nivå han ska lägga det momentet på. Alla fem lärarna brukar 
reflektera kring kursmålen i arbetslagen eller med kollegor men att tyngdpunkten läggs på att 
diskutera kring betygskriterierna för att komma fram till en gemensam tolkning. 
 
Martin, Mia och Lars utgår från läroboken då de anser att läroboken är anpassad efter kursplanen.  

 
Det är ju så att eleverna ska hinna de flesta momenten i kursboken och därefter görs 
planeringen. Så det är väl så att kursboken är en ganska stor del av planeringen.  

(Martin) 
 
Klara utgår inte speciellt mycket från läroboken, hon pratar mer om vad hon vill att eleverna ska 
kunna. 
 

Jag strävar ju, till exempel att de ska kunna argumentera med matematiskt språk.  
           
           (Klara) 
 

Mia anser att om eleverna arbetar med uppgifterna i läroboken så kommer de att uppnå de mål 
som finns i kursplanen medan Lars menar att uttryck som ”argumentera för sitt tänkande” inte 
kan uppnås genom att enbart lösa uppgifter ur läroboken utan att det även bör finnas 
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kompletterande uppgifter och aktiviteter. Samtidigt säger Lars att det är tiden som hindrar honom 
att utforma sådana uppgifter. 
 
Lars tycker att det finns för lite utrymme till att diskutera kring kursplanen. Han anser också att 
det bästa sättet är att sitta tillsammans med kollegor och utarbeta en gemensam tolkning och få 
ner det skriftligt på ett papper. Samtidigt menar han att det är viktigt att utvärdera den 
gemensamma tolkningen allt eftersom. Både Lars och Martin tror att det är viktigt att låta nya 
lärare komma till tals och ha något att säga till om för att förändra invanda mönster. Lars menar 
också att många lärare kommer att fortsätta ”gå på autopilot” och göra som de alltid har gjort 
ändå för att det känns bekvämt. Vidare tror Lars att det skulle kunna bli en morot till att förbättra 
lektionerna och att eleverna skulle lyckas bättre om diskussionerna kring kursplanen sker 
kontinuerligt och utvärderas.  
 
Eftersom Lars är relativt nyutexaminerad ställer han sig ganska kritiskt till hur styrdokumenten 
och kursplanerna behandlas på lärarutbildningen och menar att detta område berörs för lite. Han 
menar att när man under utbildningen jobbar kring kursplanen och styrdokumenten refereras det 
endast som korta citat i olika uppgifter. Problemet blir då enligt Lars att det inte reflekteras kring 
citatens innebörd. Mia som inte har gått lärarutbildningen berättade att det inte var något större 
problem för henne när hon började arbeta som lärare och skulle planera sina lektioner då hon 
utgick från läroboken precis som de flesta av de intervjuade lärarna gör.  
 
Alla fem lärare kommer in på betyg och bedömning när frågan om reflektion kring kursplanen 
kommer på tal. Carl tycker att det som ska bedömas är riktigt ”luddigt” där han nämner ord som 
”med viss säkerhet” och ”med stor säkerhet”. Han frågar sig själv om målet är att läraren ska ha 
så fri tolkningsrätt som möjligt eller om målet är att ge så rättvisa betyg som möjligt. Vidare 
säger Carl att de som utformar kursplanen måste bli tydligare i sina formuleringar. Martin anser 
att det måste vara tydligare riktlinjer för betyg och bedömning och menar att tolkningen gör att 
skolor bedömer elever olika eftersom kommunikationen mellan skolorna är bristfällig.  
 
Allmänt vad gäller kursplanen anser alla intervjuade lärare att struktureringen och 
formuleringarna måste bli tydligare. Dessutom nämner alla tidsfaktorn som en orsak till att de 
inte hinner reflektera mer över kursplanen.  
 
Vidare menar Martin att han brukade utgå mer från kursplanen när han var yngre men att han inte 
gör det längre. Anledningen till detta är enligt honom att innehållet i kurserna är i princip 
detsamma då som nu. Även Mia erkänner att hon inte utgår från kursplanen. Både Mia och Lars 
kollar mer på betygskriterierna.  
 

Ska jag vara ärlig så utgår jag inte så mycket från styrdokumenten, det är klart, sen vid 
bedömning av vad de presterar så ser man ju på prov hur de hanterar saker skriftligt samt 
hur de kan tolka ett matematiskt problem, det ser man ju. 

 (Mia) 
 
Klara reflekterar inte speciellt mycket kring kursplanens mål och säger att hon inte tror att hon 
når upp till dessa, samtidigt säger hon: 
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Jag känner att jag inte gör det, med mina elever just nu…det känns som att vi har en egen 
agenda också på något vis och det är att de ska få utvecklas så mycket som möjligt. Det är 
framförallt det här matematiska tänket som ska stärkas, att de ska få diskutera och 
argumentera. Jag når väl en bit på vägen.  
          (Klara) 

Kompetensmål 
 
När vi visade kompetensmålen visade det sig vara ett främmande begrepp för alla fem lärare men 
de tycker att det är ett intressant sätt att se på strävansmålen och att de olika förmågorna blir mer 
begripliga. 
 

Ska jag vara ärlig har jag inte hört specifikt om kompetensmålen. Man talar ju om 
problemlösningar, det har man ju jobbat med och hört talas om hur viktigt det är med 
problemlösningar men inte specifikt om de här andra kompetenserna.  
          (Mia) 

 
Jag har aldrig sett strävansmålen på detta sätt, men det kan ju hända att man jobbar 
omedvetet med dessa. Som algoritmkompetens och begreppskompetens till exempel får ju 
eleverna jobba nästan dagligen med. 
          (Lars) 
 

Martin är inte heller bekant med begreppet ”kompetensmål”. 
 

Kan inte säga att jag hört om dom, eller inte som att man benämnt dem så tydligt som du 
gör. Algoritmkompetens det är ju som en självklarhet att man tar upp i undervisningen, 
jag är inte bekant med uttrycket men självklart jobbar man med det. Begreppskompetens 
är ju också något som jag självklart tar upp. I både matematik och fysik är det en 
självklarhet…att man måste ge dom kunskaper hur man använder algoritmer och vissa 
begrepp måste ju eleverna förstå för att kunna jobba med vissa uppgifter. 
Modelleringskompetens och matematiska modeller är något man sällan tar upp dock.  
          (Martin) 
         

När problemlösningskompetens kommer på tal pratar Martin om hur han definierar ett problem 
och säger att ett problem kan bestå av ett eller flera steg beroende på vilken svårighetsgrad det är 
på uppgiften.   
 

Ett reellt problem, i mitt tycke bör det ju vara att de inte ska kunna kopiera sina tidigare 
kunskaper. Det ska finnas en problemlösning som de inte har använt tidigare. Det kan ju 
vara en tillämpad uppgift där de tänker, ”hur ska jag lösa det här?”. De har som verktygen 
matematiskt för att klara det här men de vet inte kanske vilka verktyg de ska använda sig 
av i början. Förhoppningsvis kommer de fram till något. Elever på gymnasiet har ju 
ganska olika kunskaper i diverse områden, får de en uppgift som de vet inte tillhör det här 
eller det där området, då får de tänka, vad är smartast?  Ju mer man tränar på sådana 
problem så tränar de ju upp sin förmåga, alltså hur ska jag tänka och resonera? Sen finns 
det ju också rena matematiska problem, text visa att… Jag tror det är jättebra att träna på 
det där, och inte bara kopiera det man gjort tidigare. Många blir ju frustrerade för att de 
inte vet hur de ska räkna eller för att de inte finns ett rätt svar, utan det finns flera rätta 
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svar men man har gjort det på ett annat sätt. Sen kan det ju finnas en bättre och en sämre 
lösning.  

           (Martin) 
 
Martin nämner att de i undantagsfall arbetar med just problemlösningskompetensen och genom 
att arbeta med “rika problem” som är lite mer omfattande men säger samtidigt att dessa uppgifter 
ofta inte anknyter till det aktuella området. Klara däremot tycker att det är bra att jobba med 
uppgifter som inte anknyter till det aktuella området då eleverna inte vet vilka verktyg de ska 
använda sig av. 
 

För mig är problemlösning att lösa ett matematiskt problem utan på förhand att veta vilka 
verktyg man ska använda. Jobbar man med boken jobbar man ju kapitelvis och då är det 
ju underförstått vilken teknik man ska använda. Medan problem som jag ger, det är inte 
kopplat till vart vi är i boken, då leder det ju till att man får många olika sätt att lösa den 
på, det är ju då det blir en bra dialog och argumentation med matematik som språk.  

 
(Klara) 

 
Carl och Martin framför att den kommunikativa kompetensen endast uppnås beroende på vilka 
uppgifter eleverna jobbar med. Martin anser att det ideala är att lösa uppgifter på flera olika sätt 
och därifrån få igång en diskussion för att till exempel resonera vilken lösningsmetod som är 
bättre. Det Lars menar är att de uppgifter som diskuteras sker oftast i helklass på tavlan och de 
uppgifter som diskuteras är oftast en standarduppgift där endast en lösning finns och följer en 
specifik metod. 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 
Valet av intervjupersonerna var medvetet då vi trodde oss få en stor variation när det gäller 
lärarnas val av arbetsformer och arbetssätt samt hur dessa kopplas till kursplanen. Fyra av lärarna 
hade i princip samma ålder men hade olika bakgrund utbildningsmässigt, men vi hoppades ändå 
att det skulle finnas en viss variation i svaren även där. Valet av den yngsta deltagaren grundade 
sig på att vi hade en förhoppning om att han hade en annorlunda syn då han endast varit verksam 
ett år. Att två av lärarna dessutom inte var behöriga lärare gjorde studien ännu mer intressant då 
vi kanske kunde se om det fanns skillnader mellan behöriga och obehöriga lärare. Men tyvärr fick 
vi inte de variationer och skillnader vi hoppades på. Att variationen blev liten kanske kan kopplas 
till vårt val av intervjupersoner. Vi borde kanske i förväg tagit reda på olika lärares sätt att 
undervisa, då hade urvalet kanske inte spelat någon större roll och hade kanske kunnat vara 
mindre än var det var i vår undersökning. Det vi menar med detta är att om vi haft vetskap om att 
en lärare till exempel jobbar mycket laborativt i matematik medan en annan jobbar 
kommunikativt och en tredje är väldigt läroboksstyrd så hade variationen blivit annorlunda, och 
då hade vi kunnat ta reda på specifikt om deras tankar kring val av arbetssätt, arbetsform och 
kursplanen. Vårt urval byggde inte på att vi visste hur lärarna arbetade, utan att vi sett hur de 
arbetat vid vissa tillfällen vilket gav oss en förhoppning om variation.  
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När vi genomförde intervjuerna gjorde vi tre av intervjuerna tillsammans, det vill säga att båda 
var med vid intervjutillfället. Fördelen med detta var att vi kunde komplettera varandra med 
frågor om det var något som den andra inte nämnt eller glömt att nämna. Detta gjorde även att vi 
fick samma tolkning på svaren. De övriga två intervjuerna gjordes enskilt, av en person vilket 
gjorde att tolkningen kan ha skilt sig något från de övriga intervjuerna. Uppföljningsfrågorna var 
dessutom annorlunda från intervju till intervju beroende på vilka svar vi fick på de frågor vi 
ställde. Detta gjorde kanske även att vi ibland missade något som vi fick med i andra intervjuer. 
Vid ett av intervjutillfällena besvarades inte frågorna lika utförligt som de övriga lärarna. Detta 
kan ha berott på att läraren var stressad eftersom denne gett oss en tidspress på 35 minuter att 
hinna med att intervjua och detta gjorde att svaren på följdfrågorna inte heller blev lika utförliga 
som de övriga. 
 
Patel och Davidson (2003) skriver att ord som är svåra och främmande bör undvikas. I vår 
intervju använde vi oss ganska mycket av ordet kompetensmål vilket lärarna i princip inte hade 
hört talas om därför att det inte finns med i kursplanerna. Vi hade därför under vår intervju med 
en artikel från Palm et al. (2004) som förklarade innebörden av ordet och dess kompetenser. I 
vårt resultat fick vi inte med så mycket om kompetensmål som vi önskat vilket kanske berodde 
på att det var ett alldeles för främmande begrepp för lärarna men genom att läsa om de olika 
kompetenserna kunde de ändå identifiera några av dessa i sin undervisning.  
 
Vi hade så här i efterhand även kunnat testa att göra en intervju i förväg för att träna på vår 
intervjuteknik inför intervjuerna. Detta för att eventuellt kunna undersöka vilka svar man skulle 
kunna förväntas få och om det var möjligt att få reda på det vi sökte svar på. Vi är dock överlag 
väldigt nöjda med de intervjuer som genomfördes och de svar vi fick. Lärarna som vi har 
intervjuat har varit väldigt öppna och samtidigt uppskattat våra frågor just för att lärarna fått 
reflektera kring sin egen undervisning samt kursplanen.  
 
När vi i början av detta arbete jobbade med syftet var tanken först att använda oss av 
observationer, följt av intervjuer. Tanken var att se om läraren sa en sak i intervjun och gjorde en 
annan sak under lektionen. Vi valde dock bort denna möjlighet då vi kom fram till att det skulle 
behövas göras ett flertal observationer för att verkligen se om det fanns någon skillnad, något 
som tiden satte stopp för.    

Resultatdiskussion 
 
Upplägget av lektionerna var i princip samma för alla fem lärare där en inledande genomgång på 
cirka tio till femton minuter var det normala. En lärare hade mestadels något längre genomgångar 
än de övriga lärarna. En annan lärare pratade om ”vår dagliga manipulation” som hon ibland 
startade upp lektionen med. Granström (2003) skriver att katederundervisningen tidigare 
dominerade i skolan där läraren stod vid tavlan och höll i genomgångar men att det på senare tid 
handlar om mer individuella arbetsformer. Vår studie ligger i linje med Granströms forskning då 
fyra av de fem intervjuade lärarna lät eleverna jobba enskilt i läroboken under större delen av 
lektionen. Frågan är varför enskilt arbete med läroboken är en så dominerande faktor under 
lektionen? En anledning som en av lärarna nämnde var att proven är utformade efter uppgifterna i 
läroboken. Andra anledningar som nämndes under intervjuerna var tiden och tolkningen av 
kursplanen. I princip alla fem lärare tyckte att kursplanen var svårtolkad och flera nämnde att de 
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anser att läroboken är utformad efter kursplanen. Eftersom lärarnas kunskaper om kursplanen var 
begränsade blev läromedlet en stark styrning för dem vilket kan vara förklaringen till den låga 
variationen av arbetssätt och arbetsformer i klassrummet. Skolverket (2005) beskriver mål i 
kursplanen att sträva mot som det främsta underlaget för planering av undervisningen och inte 
som de intervjuade lärarna uppgav, läroboken. 
 
En av lärarna nämnde att eleverna inte var vana att jobba på andra sätt än i läroboken, att de var 
dåliga på att formulera och uttrycka sig matematiskt. Att elever har svårt att uttrycka sig och prata 
matematiskt är enligt oss inte så konstigt om enskilt arbete dominerar under lektionen.  
 
Efter dessa genomgångar var det övergripande målet med lektionen att låta eleverna räkna 
uppgifter ur läroboken, antingen enskilt eller ihop med sin bordsgranne. En lärare avviker dock 
en aning då hon lät eleverna under lektionens gång gå fram till tavlan och redovisa sina lösningar. 
Att läroboken och enskilt arbete dominerade lektionen stöds också av rapporten från Statens 
offentliga utredningar (SOU 2004:97), där detta beskrivs som den vanligaste dominerande 
formen. Sådan enformig undervisning gör att många kompetenser som finns i kursplanen går 
förlorade. Detta är en erfarenhet som vi själva har, både från tiden då vi gick i grundskolan och 
gymnasiet. Lektionerna var i princip alltid identiska med samma upplägg som beskrivs ovan. 
Under vår lärarutbildning har vi inte heller fått utbildning eller tips på olika varianter av varierad 
undervisning. Detta är även något som Cooney (2006) tar upp då han menar att lärare ska få 
uppleva flera perspektiv ur matematik under sin utbildning. Det är också så att eftersom vi och 
kanske många andra lärare sällan har träffat på andra variationer i undervisning så är det svårt att 
på egen hand komma på nya idéer. Här anser vi att utbildningen för lärare bör ge mer kunskaper 
om hur vi lärare kan arbeta på ett mer varierat sätt. Stendrup (2001) skriver att lärarutbildningen 
inte ger lärarna en professionell självkänsla och självförtroende för att de skall våga förändra 
invanda pedagogiska traditioner. Följden av detta blir att läraren söker trygghet i det didaktiskt 
invanda beteende som inte gynnar skolutvecklingen på sikt. Samtidigt anser vi att mycket av 
ansvaret ligger hos den enskilda läraren att vilja förändra undervisningen. 
 
Tiden var en faktor till valen av arbetssätt och arbetsform som vi tidigare skrivit. Ett problem som 
nämndes var att kursen bestod av ett visst antal timmar vilket gjorde att det inte fanns utrymme 
till att jobba exempelvis mer laborativt eller i grupp. Moghaddam et al. (2000) skriver att eleven 
inte nödvändigtvis lär sig mest genom att lösa en mängd uppgifter, alltså kvantitet utan talar om 
kvalitet. Med detta menar vi att viktigaste inte är hur många uppgifter eleverna räknar i boken 
utan att det ska vara kvalitet på det eleverna gör i form av att de förstår vad de gör och att de får 
möjlighet att arbeta med de olika kompetenser (förmågor) som finns i kursplanen. Tre av lärarna 
anger tiden som en faktor när det gäller val av andra arbetssätt och arbetsformer. Något som vi 
funderat på som Moghaddam et al. (2000) också nämner, nämligen att: ”Matematiktimmarna är 
lika många oavsett hur vi arbetar” (s. 57). Med det menar vi att lärare kan utgå mindre från 
läroboken och jobba med andra typer av arbetssätt men ändå hinna med det mesta i kursen. 
Moghaddam et al. (2000) nämner visserligen att det tar tid att hitta ett bra och variationsrikt 
arbetssätt och kräver mycket arbete i början och att det samtidigt även tar tid innan man som 
lärare får den erfarenhet som krävs. Vi anser att det kan vara värt att lägga ner denna tid för att 
eleverna ska nå de mål som finns i kursplanerna och komma ifrån den traditionella 
undervisningen med allt vad det innebär. En av lärarna nämner att han inte använder sig av 
muntliga prov vilket enligt honom får som följd att eleverna inte tar momentet på allvar. Därför 
tror vi att det är viktigt att få in dessa moment i proven både för att eleverna ska förstå att det är 
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viktigt men även att de får arbeta med de olika kompetenserna. Denna aspekt är något som 
Moghaddam et al. (2000) skriver om och menar att proven bör innehålla undersökande och 
laborativa uppgifter för att eleverna ska förstå att det är viktiga delar av matematiken och för att 
dessa arbetssätt ska få en annan status.  
 
Lärarna pratade mycket om kommunikationskompetens. Problemet som vi ser det och det som en 
lärare faktiskt nämnde var att det idag inte finns muntliga prov tillgängliga. Målet för eleverna 
som en lärare uttryckte det är att de ska få så högt betyg som möjligt. Så länge som det inte finns 
muntliga prov att tillgå så tror vi att denna kompetens inte heller i framtiden kommer ha så stor 
genomslagskraft i undervisningen av den enkla anledning att detta inte ingår i betyget, alltså att 
kommunicera, utan det är endast det skriftliga som bedöms.  
 
En av lärarna hade inte en lärarexamen men hade ändå samma upplägg på undervisningen som de 
övriga lärarna. Frågan är hur detta kan komma sig? Lars nämnde att han i sin utbildning hade fått 
bearbeta kursplaner och styrdokument i en nästan obefintlig utsträckning. Är det så att 
lärarutbildningen ger lärarna för lite insikter och kunskaper om hur styrdokument och kursplaner 
skall tolkas? Vi kan förstås inte utifrån detta påstående generalisera detta för lärarutbildningen i 
allmänhet. Dessutom har vi inget underlag för att styrka påståendet. Men våra egna erfarenheter 
tyder på en tendens till detta. Vidare berättade Lars om hur styrdokumenten endast användes till 
att citera korta stycken i olika texter utan att egentligen förstå innebörden av citaten. I 
undersökningen framkom det att lärarnas kunskap kring styrdokumenten inte nämnvärt skiljde sig 
åt mellan obehöriga och behöriga lärare. Det tror vi beror på att de lärare som utbildats inte 
bearbetat styrdokumenten i nog stor utsträckning i jämförelse med de lärare som anses obehöriga.  
 
Alla lärarna var överens om att kursplanen var svårtolkad. Detta tar även Bergqvist et al. (2010) 
upp och menar att specificeringarna och tolkningarna av kompetensmålen är otydliga.  En av 
lärarna pratade om begreppet ”vektor” som finns med i den kommande kursplanen för gymnasiet 
till hösten 2011. Han var kritisk och menade att ordet ”vektor” var svårtolkat och frågade sig vad 
det innebar, det vill säga, var det till exempel något som skulle tolkas geometriskt eller tolkas 
som en skalärprodukt. Läraren påpekade också att det var väldigt oklart vad uttryck som ”med 
viss säkerhet” och ”med stor säkerhet” innebar. Här kan vi hålla med om att begreppen är 
luddiga, för hur ska dessa uttryck egentligen tolkas?  En av lärarna talade om en intressant 
synpunkt att diskutera kursplanens innehåll och uttryck i arbetslaget för att komma fram till en 
gemensam tolkning och därefter utvärdera den. Eftersom även vi tycker att kursplanen i 
matematik är väldigt svårtolkad så ser vi bara fördelar med att sitta tillsammans med andra lärare 
för att få en bättre förståelse av innebörderna av de olika uttryck som förkommer i kursplanen för 
att därefter kunna utgå ifrån denna och på så sätt inte bli lika styrd av läroboken.  
 
När frågan om kompetensmålen kom upp under intervjuerna visade det sig att detta var ett 
främmande ord för alla fem lärare vilket inte är så konstigt då ordet inte benämns i kursplanerna. 
Det vi tyckte var intressant var att de intervjuade lärarna tyckte att förmågorna som eleverna ska 
sträva efter i kursplanen som Bergqvist et al. (2010) nämner som kompetensmål blev mer 
begripliga vilket vi också håller med om.  Ett exempel som Palm et al. (2004) tar upp är att 
kursplanen och betygskriterierna lyfter fram ”problem” men att termen ”problem” och 
”problemlösning” är otydliga då ordet kan ha många olika betydelser.  Vi tycker att innebörden 
av ett ”problem” alternativt ”problemlösning” blir lättare att tolka då ordet problem definieras 
och ser förmågorna som kompetenser i detta fall problemlösningskompetens. Det vi märker av 
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intervjuerna är att de pratar om att de arbetar med vissa kompetenser som exempelvis algoritm- 
och begreppskompetens men missar andra kompetenser som modelleringskompetens.  

Egna reflektioner 
 
Våra förhoppningar med denna undersökning var att få en större insikt i vilka arbetsformer och 
arbetssätt som lärare använder sig av. Men även få mer insikt och kunskap om kursplanens 
innehåll och uttryck. Vi är själva vana med den traditionella undervisningen och med detta arbete 
har vi fått en annan syn på hur matematikundervisningen kan bedrivas. Detta är något vi kommer 
att ta med oss i vårt framtida yrke och förhoppningsvis påverka andra lärare som idag bedriver en 
enformig undervisning. Vår förhoppning är också att eleverna kommer att uppskatta en mer 
variationsrik undervisning som vi i framtiden kommer att bedriva.  
Vi tycker fortfarande att kursplanen är väldigt svårtolkad, men detta arbete har ändå gett klarhet 
kring vissa begrepp samt hur de kan kopplas till undervisningen.  Det vi till slut kom fram till i 
detta arbete var att undervisningen generellt är ensidig och att val av arbetsform och arbetssätt 
styrs av läroboken och tiden för kursen.  

Förslag på fortsatt forskning 
 
Vi tycker att det skulle vara intressant att genomföra laborativa och undersökande arbetssätt med 
elever under en längre tid. Genom intervjuer och observationer skulle det vara intressant att 
undersöka vad eleverna har för tankar kring detta alternativa arbetssätt i jämförelse med den 
traditionella undervisningen.  
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Bilaga 
 
Intervjupersonens bakgrund 
 
Ålder: 
 
År i yrket: 
   
Utbildning/erfarenhet: 
 
Diskussionsunderlag 
 
 Kan du beskriva en typisk matematiklektion? 

 
Arbetsformer     Arbetssätt/hjälpmedel 
Grupparbete     Lärobok 
Olika gruppkonstellationer   Laborativt 
Individuellt arbete    Kommunikativt 
Helklass     Undersökandeaktivitet    
Bra/sämre     Bra/sämre 

 

 Vad utgår du ifrån när du planerar val av arbetsform och arbetssätt? 
Kursplan 

      Lärobok 
      Tid 

 
 På vilka sätt bearbetar och reflekterar du kring kursplanernas mål?  

Enskilt  
Arbetslag 
Nya kursplanen 
Tolkning 

 

 I Kursplanen för matematik i grundskolans senare år och gymnasiet finner vi under rubriken 
mål att sträva mot exempelvis formuleringar enligt följande: 
 
Utvecklar intresse 
Tilltro till det egna tänkandet.  
Använda logiska resonemang 
Argumentera för sitt tänkande 
 Jämföra och värdera lösningar 

 



 

På vilket sätt ger dina val av arbetsformer och arbetssätt uttryck för dessa mål i din undervisning? 
 

 Känner du att du når upp till kursplanernas mål genom dina val av arbetsformer och 
arbetssätt? Utveckla! 
 
Mål att uppnå 
Mål att sträva mot 

 


