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Sammanfattning  
 
Ett sjunkande intresse bland skolelever och försämrade matematikkunskaper har presenterats i 
tidigare studier, (PISA, 2003; TIMSS, 2003), vilket motiverar ämnesvalet: att undersöka 
kvalitetsarbetet inom gymnasieskolans matematikundervisning med fokus på att främja 
lärande. Hur undervisningen bedrivs samt samarbetet mellan lärarna har undersökts, men även 
vilket intresse som finns bland lärarna att utveckla matematiken, med målet att öka elevernas 
lust att lära. Studien genomfördes HT2006 och grundades på kvalitativa intervjuer med fem 
gymnasielärare i mellersta Sverige, samt observation av en ämneskonferens. Resultaten 
visade att majoriteten av lärarna var nöjda med undervisningen, baserad på läroboken, med 
genomgång och enskilt arbete. Inget genomarbetat samarbete med fokus på 
kvalitetsutveckling pågick mellan lärarna. Alla intervjuade önskade större möjlighet till 
kompetensutveckling inom matematikdidaktik och mer tid för planering av undervisning. 
Ämneskonferensens innehåll var magert och bestod i stort av informationsspridning. Den 
slutsats som kan dras av detta arbete är att lärarnas egna initiativ till att arbeta 
motivationshöjande är det som avgör vilken undervisning eleverna får då inget 
utvecklingsarbete pågår mellan lärarna. Det finns dock möjlighet att använda 
ämneskonferenserna, effektivisera dessa och därmed skapa ett samarbete mellan lärarna för 
att kvalitetssäkra matematikutvecklingen. 
 
Nyckelord: kvalitetsutveckling, matematikutveckling, motivationshöjande arbetssätt. 
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Inledning 
 
Media har under de senaste åren offentliggjort resultat från PISA (2003), TIMSS (2003) och 
Skolverket (2003) vilka uppvisar kraftigt försämrade matematikkunskaper bland skolelever. 
Även ökat ointresse bland unga att vilja studera naturvetenskapliga ämnen har presenterats. 
(Svenska Dagbladet, 2004; Naturvetarförbundet, 2004). I ett nationellt perspektiv är 
sjunkande intresse bland befolkningen att studera matematik allvarligt då goda kunskaper 
inom matematik anses vara starkt kopplat till ett lands tillväxt (Mouwitz, 2006; Regeringen, 
2006). Mitt val av ämne för examensarbetet grundar sig därför på en önskan att stärka 
matematikämnets status och popularitet bland eleverna, bidra till att fler elever känner sig 
inspirerade och väljer studier i matematik.  
   Då många elever ser matematik som ett svårt och tråkigt ämne bidrar det till att en lägre 
andel elever läser valbara matematikkurser på gymnasienivå samt studerar matematik på 
högskolenivå (Mouwitz, 2006; Skolverket, 2006; TIMSS, 2003). Mouwitz (2006) framhäver 
att dagens matematik mestadels utförs i monologform, vilket även stöds av forskning på 
elever i årskurs åtta mellan åren 2001 och 2002 (Skolverket, 2004). 
Matematikundervisningens brist på dialog kan således vara en bidragande orsak till varför 
intresset för studier i matematik är svagt (Mouwitz, 2006). Även Grevholm (2006) intygar det 
ovanliga i att lärare och elever stannar upp och diskuterar den matematik som undervisas. 
Dagens matematikundervisning skiljer sig därvid från den sociokulturella teorin om lärandet, 
vilken förespråkar lärande genom deltagande och interaktion mellan eleverna. 
Kommunikation är för den sociokulturella teorin det grundläggande i läroprocessen. Det 
sociokulturella perspektivet har vunnit stort gehör hos forskare och är inom många skolämnen 
en aktuell undervisningsform (Dysthe, 2003). Styrdokumenten stödjer även ett sociokulturellt 
lärande då strävansmålen formulerats till att skapa ett kritiskt tänkande hos eleverna, 
uppmuntra till problemlösning, skapa interaktion och samspel med elever samt relatera 
kunskap till samhällslivet (Lärarförbundet, 2001; Skolverket, 2000). Ovan nämnda faktorer, 
varierat arbetssätt, problemlösning, verklighetsanknutna uppgifter och kommunikation mellan 
elever har vid forskning även visat sig motivera elever till lärande (Skolverket, 2004; 
Settergren, 2003). 
   Studier inom matematikämnet visar emellertid brister i matematikundervisningen i 
avseende att jobba mot strävansmålen i läroplanen (Skolverket, 2006; TIMSS 2003). Egna 
erfarenheter från lärarutbildningen och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), både i 
en högstadieskola och i en gymnasieskola, samt informella samtal med dagens 
gymnasieelever överensstämmer med resultat från tidigare studier. Dagens matematik-
undervisning består till stor del av en kort lärarledd genomgång för att resterande tid följas av 
individuellt elevarbete (Grevholms, 2006; Skolverket, 2006). Jag undrar således varför inte 
matematikundervisningen utvecklas och strävar mot att uppnå målen i läroplan och kursplan. 
De målen som även visats innefatta faktorer som främjar elevers lärande, särskilt nu när 
ointresset för matematik bland unga tenderar att öka (Skolverket, 2004; Skolverket, 2006; 
TIMSS, 2003). 
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Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med rapporten är att undersöka om och i så fall hur en gymnasieskola i mellersta 
Sverige arbetar för att kvalitetsutveckla matematikundervisningen med fokus på att främja 
elevers lust att lära. Då det kan vara så att lärarna är tillfreds med den nuvarande 
undervisningen och känner att den på ett bra sätt strävar mot målen i läroplan och kursplan 
önskar jag söka svar på hur lärarna genomför undervisningen. Lärarnas inställning och vilket 
intresse som finns i att förändra och utveckla matematikundervisningen kommer att belysas. 
Vid granskning av den aktuella skolan undersöks även om lärarna känner att de får tillräckligt 
med resurser, exempelvis vad gäller tid och stöd från lärarkollegiet och skolledningen för att 
arbeta med kvalitetsutveckling inom matematikundervisningen. Följande frågeställningar har 
formulerats: 
 
1. Hur genomförs matematikundervisningen på den undersökta gymnasieskolan? 
 
2. Arbetar lärarna för att kvalitetsutveckla matematikundervisningen med fokus på att främja 
elevers lärande? 
 
3. På vilket sätt sker utvecklingsarbetet på skolan? Samverkar lärare inom skolan och mellan 
skolor? 
 
4. Får lärarna det stöd, i form av tid och resurser från skolledning/rektor, som de eventuellt 
känner att de behöver för att utvärdera och utveckla matematikundervisningen? 
 
 

Bakgrund 
 
Tidigare studier har undersökt vad som motiverar elever till att vilja lära sig matematik 
(Skolverket, 2004; Skolverket, 2006). De faktorer som eleverna ansåg motivera och stödja ett 
lustfyllt lärande var lärarens förmåga att skapa förståelse hos eleverna, som elev ha en god 
självtillit, erhålla en varierad undervisning vad gäller självständigt arbete och diskussion i 
grupp, problemlösning samt god kommunikation mellan elever och mellan lärare och elev. 
Ytterligare faktorer var, från elevernas sida, en önskan om delaktighet och möjlighet att 
påverka undervisningens utformning, få en god arbetsmiljö med arbetsro och därmed tid till 
kunskapsinhämtning, och slutligen att läraren tycker om och är positivt inställd till sitt arbete 
samt visar tilltro till elevernas förmåga (Skolverket, 2003; Skolverket, 2004; Skolverket, 
2006). Om resultaten jämförs med dagens matematikundervisning, så som Grevholm (2006), 
Mouwitz (2006) och Löwing (2006) beskriver undervisningen så strider den till stor del mot 
de nämnda faktorerna ovan. 
 

Läroplan och kursplan 

 
I Lpf94 framhävs att skolan skall ge eleverna möjligheten till att utveckla det kritiska 
tänkandet för att klara av att granska fakta och inse konsekvenserna av olika valmöjligheter. 
Verksamheten i skolan skall medverka till elevernas allsidiga mognad samt främja deras 
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utveckling till ansvarskännande människor som känner delaktighet i samhällslivet. 
(Lärarförbundet, 2001). I fråga om social skicklighet och ansvarstagande står även följande: 
 

Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och 
ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt och 
tillsammans med andra. Skolan skall utveckla elevernas 
kommunikativa och sociala kompetens (Lärarförbundet, 2001, s 39) 

 
I kursplanen för gymnasieskolans matematik är målen med matematiken tydligare 
preciserade. Eleverna skall genom undervisningen få möjligheten att se matematikens 
tillämpning i ett större perspektiv utanför skolan. Det gäller främst inom samhällslivet, 
yrkeslivet samt vald studieinriktning. Eleverna skall dessutom utveckla en förmåga att kunna 
kommunicera med matematikens språk, både skriftligt och muntligt. Det betonas en 
utveckling av elevernas: 
 

Förmåga att föra resonemang och kommunicera och argumentera 
logiskt, såväl språkligt som med hjälp av matematikens symboler och 
övriga representationer (Skolverket, 2000) 

 
Styrdokumenten fokuserar således på utveckling av elevernas matematiska kunnande samt 
kompetenser som undervisningen skall sträva mot att eleven uppnår. Dessa kompetenser är 
bland annat social kompetens, kritiskt tänkande och analytisk förmåga. Det framgår därutöver 
att undervisningen skall präglas av matematikens idéhistoria, kommunikation i klassrummet, 
arbete med matematiska modeller samt problemlösning (Skolverket, 2000). Frågan är dock 
hur det ser ut på de svenska skolorna avseende matematikundervisningen. 
   Grevholm (2006) framhäver att det är mest troligt att dagens matematiklektioner bygger 
på att läraren presenterar matematiska problem tagna från läroboken och eleverna löser dessa, 
kontrollerar sitt svar med facit för att sedan gå vidare till efterföljande uppgift. När 
arbetssättet fortsätter likartat genom hela matematikkursen kan det upplevas monotont för 
eleverna. Det kan i sin tur bidra till bristande intresse följt av försämrade matematik-
kunskaper. (Grevholm, 2006; PISA, 2003; Skolverket, 2006). 
   Det bör nämnas att tidigare studier visat att många gymnasielärare är intresserade och 
funderar över annorlunda arbetssätt och ett förändrat matematikinnehåll. Det som hindrar en 
utveckling anses vara det styrda innehållet i de olika kurserna och därav tidsbrist samt att flera 
av eleverna inte svarar upp mot förkunskapskraven. Lite tid till samarbete mellan lärarna för 
att utveckla matematikämnet har även angivits som ett problem. (Skolverket, 2003). 
 

Matematikens tystnad och läroboken 

 
Mouwitz är en av de forskare som bidragit till en djupare debatt kring matematikens 
osynlighet (2006). En bidragande orsak till matematikens osynlighet anser Mouwitz vara att 
det mesta av matematiken i vårt samhälle är mycket avancerad. Matematiken är vanligen 
förklädd i användarvänliga strukturer, vilket medför att många människor inte lägger märke 
till dess användningsområden. Exempelvis känner få personer till funktionerna bakom 
fotografering med mobiltelefonen eller vilken teknologi som ligger bakom de avancerade 
dataspelen. Det går att urskilja ett dilemma i det orimliga att alla samhällsmedborgare skall ha 
insikt i dessa komplicerade matematiska tillämpningar och den nackdel som Mouwitz pekar 
på, att matematiken blir allt mer osynlig. För i likhet med en stor del av den vuxna 
befolkningen ifrågasätter dagens skolelever i hög grad vilken nytta de har av att lära sig 
matematik, särskilt den mer avancerade matematiken som undervisas i B, C, D och E kurser 
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på gymnasienivå. Mouwitz hävdar att det som inte syns får inte heller relevans (2006, s 123) 
och relaterar det till en sjunkande motivation att studera matematik bland dagens ungdomar. 
Det finns en önskan att matematiken skall sluta sopa igen spåren efter sig och istället visa det 
osäkra och mänskliga i dess historia. Att synliggöra både misslyckanden och tillfälligheter 
som lett oss till den matematikteori vi känner till idag. Vetskapen om matematikens 
arbetsprocess borde gynna matematikämnet med fler matematikintresserade elever som följd. 
(Grevholm, 2006; Mouwitz, 2006). Följaktligen är det av intresse att undersöka hur 
matematiken presenteras för skolans elever. 
   Forskning har visat att skolan förmedlar en monoton syn på matematiken, där det 
eleverna möter i matematiken är väldigt stringent och ses som en oföränderlig, auktoritär 
sanning utan möjlighet till argumentation och samtal (Mouwitz, 2006). Den önskade 
arbetsprocessen inom matematiken synliggörs således inte. Förmågan till granskning av fakta 
där eleverna själva ges möjlighet att upptäcka samband och begrepp har i studier av skolans 
matematikundervisning därmed hamnat i skymundan (Karlsson, 2006; Löwing, 2006). 
Exempelvis visar en studie av Löwing (2006) att de flesta lärare har kvantitativa mål med 
undervisningen, i betydelsen att eleverna skall ha räknat ett visst antal uppgifter innan 
lektionens slut istället för mer kvalitativa mål i form att utveckla kompetenser. Likaledes har 
många elever uppfattningen att antalet i boken räknade uppgifter avgör betyget och inte vilka 
kunskaper eleven besitter. Både gymnasieelever och elever i år 7-9 upplever att de krav och 
förväntningar de har på sig, och vad som styr matematikarbetet är: 
 

Att hinna med boken, följa den planering som läraren bestämt, klara 
proven och få så höga betyg som möjligt (Skolverket, 2003, s 31) 

 
Orsaken till den stora fokuseringen kring kvantitet tolkar Löwing på följande sätt, … det stora 
problemet infaller först när lärare abdikerar från sin roll och låter böckerna styra, (2006, s 
105). Samtidigt presenteras ny forskning där matematiklärarnas förtrogenhet med 
matematikämnet undersökts. Dessa studier har gett indikationer på att flertalet lärare, 
mestadels de som undervisar i lägre åldrar, inte känner sig tillräckligt säkra på sina 
matematikkunskaper samt matematikdidaktiska kunskaper vilket bidrar till att de inte vågar 
utmana eleverna till att granska fakta och ifrågasätta lösningar. Resultatet blir att läroböckerna 
får styra. (Löwing, 2006; Mouwitz, 2006; Skolverket, 2004).  
 
Lärobokens uppbyggnad 
Grevholm (2006) har påpekat att de flesta lärare har en enformig undervisning som enbart 
följer läroboken, vilket stöds i studier av Löwing (2006). Karlsson (2006) redogör i en 
lärobokstudie inom matematik A på gymnasiet för vilka värden som förmedlas i 
undervisningen. Som slutsats konstateras att de värden som ges mest utrymme i läroböckerna 
inte är de värden som betonas i kursplanen för matematik A. Således får passivismen i form 
av rutinuppgifter mer plats än aktivism med målet att lösa problem, analysera och motivera 
genomförda lösningar. Uppgifter som uppmuntrar till diskussion samt verklighetsbaserade 
uppgifter visar sig även vara begränsade (Karlsson, 2006). Karlssons resultat sammanfaller 
således med Mouwitz (2006) diskussion om den monotona matematikundervisningen. 
Setterberg (2003) framhäver samtidigt att lärarens dialog med eleverna är den bästa av alla 
arbetsformer för att skapa djupare kunnande och förståelse hos eleverna. En orsak till svaga 
resultat i matematik bland elever i den svenska skolan kan därmed bero på frånvaron av 
samtal i undervisningen i kombination med lärobokens upplägg (Karlsson, 2006; Setterberg, 
2003). 
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Trots argumentationen ovan påpekar forskare att självständigt arbete med läroboken vanligen 
är det som styr undervisningen. I TIMSS undersökning kan följande läsas: 
 

Nio av tio elever har lärare som använder läroboken/läroböckerna 
som huvudsaklig grund för lektionerna (2003, s 71) 

 
Sverige hör därmed till de undersökta länderna med störst fokus på läroboken (TIMSS, 2003). 
   Sammanfattningsvis har den stora fokuseringen på läroboken i undervisningen inneburit 
att bokens innehåll är det som lärare och elever anser viktigt att lära sig (Löwing, 2006). 
Avslutningsvis poängterar Karlsson (2006) att det är av stor vikt att matematikundervisningen 
uppmärksammas och att diskussioner förs kring vilken bild av matematiken vi förmedlar till 
eleverna, inte minst för att nå läroplanens krav, vilket vi med dagens undervisning inte lyckas 
med. 
 

Matematikkunskaper och attityder till matematikämnet 

 
I studier som PISA, TIMSS och den Nationella utvärderingen presenteras sammanfattningsvis 
en negativ trendutveckling över elevers intresse för matematik. Några resultat av intresse är 
bland annat att eleverna i årskurs nio är minst motiverade och har litet engagemang till studier 
i matematik, fysik och kemi. Eleverna tycker dessutom att matematik är bland de svåraste 
ämnena i skolan (PISA, 2003; Skolverket, 2004; TIMSS, 2003). I en liknande studie har det 
däremot framkommit att för många elever behöver det inte vara lusten till att lära matematik 
som saknas. Eleverna har inte motivationen till att studera matematik som de inte begriper 
eller ser någon användning med. (Skolverket, 2003). 
   Att de svenska eleverna upplever svårigheter med matematikämnet har även visat sig i 
den internationella undersökningen TIMSS (2003). TIMSS mäter matematikkunskaper i 
årskurs åtta och sammanställningen av data visar en negativ trendutveckling över svenska 
elevers matematikkunskaper. Nationellt men även i internationella jämförelser, med 
signifikant försämrad medelprestation för de svenska eleverna. Sverige tappar därigenom 
placeringar i den internationella resultatlistan. 2003 års studie har jämförts med 1995 års 
studieresultat och visar en försämrad prestationsnivå vad gäller elevers matematikkunskaper 
inom aritmetik, geometri, algebra och mätningar men något bättre resultat inom statistik. 
Enligt TIMSS (2003) finns det en möjlig förklaring till de svaga resultaten inom algebra. 
Nämligen att lärarna i den svenska skolan bedömt att ett mindre antal elever ägnar sig åt att 
teckna ekvationer och funktioner för att beskriva matematiska samband jämför med hur 
flertalet av lärarna i de jämförande länderna bedömt sina elever. Elever från dessa länder har 
erhållit bättre resultat än elever i svenska skolan på kunskapsprov i algebra. Det positiva som 
dock framkom ur studien var att en stor majoritet av de svenska skoleleverna, omkring 90 %, 
trots allt anser att det är viktigt att ha bra kunskaper inom matematik. Samtidigt minskar 
andelen elever som anser att de bör vara duktiga i matematik för att få det jobb de vill ha. 
Attitydundersökningar jämförda mellan 1995 och 2003 visar således att elever värderar 
personliga framgångar och kunskap inom matematik högre än tidigare år, medan elevernas 
bedömning av matematikkunskapens värde tycks ha minskat (TIMSS, 2003). 
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Arbetssätt och matematikundervisningen 

 
Variation, flexibilitet och att undvika det monotona i undervisningen 
är viktigt för lusten att lära (Skolverket, 2003, s 29) 

 
Skolverket (2004) framhäver en negativ bild när det gäller användning av ett varierat 
arbetssätt inom skolans matematikundervisning. Intressanta resultat som framkommit i 
studien är bland annat att matematikämnet är ett av de ämnen där grupparbeten är minst 
vanliga och självständigt arbete dominerar. Det har även framkommit att 80 % av 
matematiklektionerna är enskilt arbete.  Hälften av eleverna uppskattade dessutom att de 
aldrig arbetade i smågrupper (Skolverket, 2004; TIMSS, 2003). Jämfört med tidigare år 
visades ingen förändring mellan 1992 och 2003 i matematikundervisningens lektionsupplägg 
(TIMSS, 2003). I läroplanens mål för vad skolan skall sträva mot läses dock följande: 
 

Att eleven utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som 
tillsammans med andra (Lärarförbundet, 2001, s 43) 

 
Det kan relateras till teorier om lärande och studier om inlärning. Där framgår att interaktion 
med andra leder till en positiv utveckling av lärandet, likväl som det poängteras att ett varierat 
arbetssätt är något som stimulerar och motiverar eleverna i skolarbetet (Dysthe, 2001; 
Skolverket, 2004; Skolverket, 2006).  
    Som motivationshöjande faktorer i undervisningen betonade eleverna även betydelsen av 
att koppla matematiken till livet utanför skolan. Det framgick att en verklighetskoppling i 
matematiken skulle underlätta förståelsen för matematiken och hjälpa eleverna att finna 
mening med den undervisade kunskapen (Skolverket, 2003; Skolverket, 2004). I studien 
utförd av TIMSS (2003) framkom dock att eleverna anser att matematikundervisningen är 
dåligt verklighetsanknuten och enbart 25 % av eleverna ansåg de vardagsanknöt 
matematikarbetet hälften av lektionerna eller oftare. 
   Tidigare forskning visar att den till stora delar teoretiska och abstrakta matematiken är 
svår att förstå, vilket bidrar till minskad glädje i matematikstudierna. Av den orsaken behövs 
mer praktisk tillämpning i matematikundervisningen, även på gymnasiet och inom 
naturvetarprogrammet. (Skolverket, 2003). Följande citat beskriver hur många av dagens 
skolelever uppfattar matematikundervisningen och understryker vikten av meningsfullhet för 
att bidra till hög motivation hos eleverna: 
 

Matte är kul när man fattar. Besvärligt blir det när räknandet 
förlorar mening, när man inte förstår vad man håller på med, varför 
man gör det man gör eller när det ska användas. Besvärligt blir det 
också när lektionerna blir alltför enahanda och man tappar lust, 
motivation och förmåga att på egen hand skapa den mening och 
förståelse som behövs för att kunna gå vidare … (Skolverket, 2003, s 
24) 

 
I Lpf94 betonas att eleverna i skolan skall uppleva meningsfullt lärandet och att de känner en 
kunskapsmässig utveckling. Det är lärarens ansvar att organisera undervisningen så att 
eleverna känner så. (Lärarförbundet, 2001). 
   En ytterligare förklaring till de försämrade matematikkunskaperna kan enligt TIMSS 
(2003) vara den allt mer ökande lektionstiden som eleverna ägnar åt självständigt arbete. En 
aktuell fråga i dagsläget är således hur eleverna vid enskilt arbetssätt kan finna passande 
utmaningar för att nå djupare förståelse. Individuellt arbete går emot teorier om lärande i en 
sociokulturell praxis. De teorierna betonar interaktion med andra för att skapa förståelse och 
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etablera ny kunskap (Dysthe, 2001). Teorin om den närmaste utvecklingszonen är enligt 
Vygotsky viktig för inlärningen. Läraren skall se till det som eleven kan genomföra på egen 
hand men även det eleven kan genomföra med assistans, och senare kommer att klara av själv. 
Läraren skall låta undervisningen fokusera på framkanten av elevens potential och därmed 
utmana denne mot vad som befinner sig i utveckling hos eleven. För Vygotsky är således 
läraren mycket betydelsefull för elevens utveckling. (Dysthe, 2001; Löwing, 2006). 
 

Bra undervisning föregriper utvecklingen och ger förutsättningar för 
förändring, men eleverna får inte optimala utvecklingsförhållanden 
om man bara låter dem arbeta utefter egna initiativ och anpassar 
undervisningen efter den nivå de redan uppnått (Dysthe, 2001, s 82) 

 
I Lpf94 står det att personal som arbetar i skolan gemensamt skall samarbeta för att skapa en 
god miljö för lärande (Lärarförbundet, 2001). Tidigare forskning har funnit att lärare som 
lyckas engagera och skapa intresse hos eleverna bedöms som bra undervisande lärare av 
eleverna. Följaktligen finns ett samband mellan lärarens inställning till matematiken, hur 
roligt det är att undervisa och elevernas prestation i ämnet. Elever med högre slutbetyg har i 
stor grad kunnat relateras till en positiv inställning hos läraren till att undervisa i ämnet. 
(Skolverket, 2003; Skolverket, 2006; TIMSS, 2003). Studier om självförtroende och 
matematik visar även att elever som presterar bäst på kunskapsproven i regel även är de elever 
med bäst självförtroende inom ämnet (TIMSS, 2003). 
   Elevinflytande och ansvar har fått dåligt genomslag inom matematiken. En majoritet av 
eleverna har i undersökningar bedömt sig ha liten eller ingen möjlighet att påverka 
matematikundervisningens innehåll och arbetssätt.  Det är även färre av matematiklärarna 
jämfört med lärare i andra ämnen som uppger att de planerar undervisningen tillsammans med 
eleverna. (Skolverket, 2003; Skolverket, 2006). I Lpf94, om riktlinjer för läraren, står 
emellertid att läraren skall:  
 

Se till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, 
får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i 
undervisningen samt planera undervisningen tillsammans med 
eleverna, och låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer 
och tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen 
(Lärarförbundet, 2001, s 47) 

 

Utvecklingsarbete 

 
Karlssons (2006) resonemang kring matematiken och vilket värde den har för eleverna kan 
kopplas till Lpf94 där skolans roll som kunskapsförmedlare uppmärksammas. I Lpf94 står det 
att skolan ska genomsyras av en aktiv diskussion om kunskapsbegreppet, vad som är relevant 
kunnande och hur kunskapsutveckling sker (Lärarförbundet, 2001). De monotona 
läroböckerna som i låg grad visat sig fokusera på läroplanens mål att sträva mot lägger 
därmed ett stort ansvar på den enskilde läraren (Karlsson, 2006; Mouwitz, 2006). Lärarens 
kompetenser och intresse för arbete i relation till läroplanen, och därav skapa variation i 
undervisningen, anses vara betydelsefullt för utveckling av skolan och för att skapa 
motivation hos eleverna att vilja lära sig (Skolverket, 2003; Skolverket, 2004). Lindström och 
Pennlert (2003) påpekar att lärarna skall besitta en didaktisk kompetens så de på bästa möjliga 
sätt kan variera metoder för undervisning och lärande.  
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Dessutom står det i de yrkesetiska principerna för lärarna att: 
 

Lärare ansvarar självständigt och tillsammans med andra, för det 
pedagogiska uppdraget och vinnlägger sig om att skapa de bästa 
förutsättningarna för elevers lärande (Lärarförbundet, 2001, s 130) 

 
Även Jank och Meyer (1997) betonar betydelsen av att kunna distansera sig från 
undervisningen och därmed utvecklas som lärare. De anser att det krävs att läraren medvetet 
analyserar, utvärderar och testar nya arbetsmetoder och arbetssätt för att ständigt driva 
undervisningen framåt (Uljens, 1997). På liknande sätt framhåller Skolverket (2006) vikten av 
att skolor och kommuner kontinuerligt uppdaterar sig inom ny forskning samt erhåller stöd 
utifrån för att åstadkomma ett kraftfullt utvecklingsarbete. Det som också påpekas är 
betydelsen av att enskilda lärares initiativ till utveckling uppmuntras från ledningens sida. 
Studier visar dock att pågående utvecklingsarbete på landets skolor till största delen grundas 
på individuella lärarinitiativ utan att uppmärksammas av skolledningen och utan att spridas 
till övriga lärare. (Skolverket, 2003). 
   Tidigare undersökningar har uppmärksammat hur pass stor vikt lärare lägger vid 
läroplanens mål. Resultaten visar en negativ bild av matematikundervisningen (Skolverket, 
2003). Matematiklärare anses lägga minst vikt vid läroplanens mål jämfört lärare i andra 
skolämnen. Brister finns i att knyta an undervisningen till samhället och livet utanför skolan, i 
att använda mer varierat arbetssätt samt tillämpa elevinflytande. Ytterligare aspekter som 
dålig ordning och hög ljudvolym i klassrummet har även visat sig vanligt förekommande 
inom matematikundervisningen. Flertalet elever har dessutom skattat dagens matematik-
undervisning som tråkig, förutsägbar, omotiverande och att de inte ser nyttan eller något 
meningsfullt i undervisad kunskap. Sammanfattningsvis genomförs den verkliga 
undervisningen i matematik tvärt emot hur forskningsresultat beskriver en lustfylld 
undervisning som stimulerar till lärande. (Mouwitz, 2006; Skolverket, 2003; Skolverket, 
2006). 
   Följaktligen, är styrdokumenten möjligtvis ett område för diskussion? Är det möjligt för 
lärarna att i undervisningen nå de mål som understryks i dessa? Styrdokumenten har 
formulerats på politisk nivå, omformats till skolans organisation och skall slutligen tolkas av 
lärarna i form av lokala arbetsplaner. Det framhålls från forskares sida att det finns svårigheter 
och bristande resurser i att förverkliga läroplanen i den faktiska skolundervisningen. 
(Lindström & Pennlert, 2003; Löwing, 2006; Skolverket, 2003). Studier inom 
matematikundervisningen, som redogjorts för ovan, bekräftar avståndet mellan den faktiska 
undervisningen och visionen på lokal nivå. Det ifrågasätts om organisationen och 
förutsättningarna för lärarna att utföra sitt läraruppdrag är tillräckliga. Som framgår av 
läroplanen är det dock skolans rektor som har det största ansvaret för utveckling och 
utvärdering av skolverksamheten, både i relation till nationella mål och lokala föreskrifter 
(Lärarförbundet, 2001; Skolverket, 2003; Skolverket, 2004). I Lpf94 betonas att rektorn skall 
vara förtrogen med den dagliga verksamheten och ge lärarna de förutsättningar som krävs för 
att arbeta mot läroplanens mål och riktlinjer (Lärarförbundet, 2001). Inom utvecklingsarbete 
har studier vidare framhävt ett positivt samband mellan lärarnas upplevda arbetsvillkor, 
utvecklingsmöjligheter och det engagemang som rektorn uppvisar. Forskning visar dock att 
det är ovanligt att rektorer kontinuerligt utvärderar och följer upp resultat, vilket gör att de har 
svårt att vara förtrogna med den faktiska undervisningen. Besök i klassrummet görs mycket 
sällan. När rektorn engagerar sig i det pedagogiska arbetet är det vanligen baserat på 
kommunikation med lärarna. (Skolverket, 2006).  
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Kompetensutveckling 

 
Forskare har även kartlagt lärarnas möjlighet till kompetensutveckling inom yrket. Resultaten 
visar en negativ bild av den svenska skolan. Vidareutbildning för verksamma lärare erfars ha 
minskat snarare än ökat bara under de senaste åren. Lärare i den svenska skolan har dessutom 
uppskattat att de får mindre fortbildning i matematik och matematikdidaktik i jämförelse med 
lärarna bland de 20 kunskapsmässigt främsta länderna. (Skolverket, 2006; TIMSS, 2003). I 
Lpf94 står det dock att lärarna ska erhålla den kompetensutveckling som behövs för ett 
professionellt arbetssätt (Lärarförbundet, 2001). Forskning visar dessutom att den svenska 
lärarkåren var mindre erfaren 2003 än 1995, och att enbart 86 % av lärarna som undervisar i 
skolan har genomgått en lärarutbildning (Skolverket, 2004). I de yrkesetiska principerna för 
lärare framhävs att: 
 

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning bedriva och utveckla sitt 
arbete utifrån såväl vetenskap som beprövad pedagogisk erfarenhet 
(Lärarförbundet, 2001, s 130) 

 

Sammanfattning 

 
I dagens samhälle tillämpas en avancerad matematik som blivit än mer tyst och osynlig. Det 
finns anledning att fundera över om det kan vara en bidragande orsak till den sjunkande 
motivationen och den negativa kunskapsutvecklingen i matematik som har kartlagts hos 
skoleleverna. Matematikundervisningen har fått en negativ stämpel. Tidigare forskning har 
visat att undervisningen till stor del grundar sig på enskilt elevarbete i läroboken med få 
lärarledda genomgångar inför hela klassen. Undervisningen brister således i användningen av 
ett mer varierande arbetssätt, i kommunikationen, i skapandet av förståelse samt i 
verklighetsanknytning av materialet, vilket har visats vara faktorer som främjar elevers lust att 
lära. Även kompetensutveckling för verksamma lärare har på senare år minskat och andelen 
erfarna lärare har sjunkit. 
 



 10 

Metod 
 
För att nå studiens syfte och besvara frågeställningar valde jag att använda två olika 
datainsamlingsmetoder. På en gymnasieskola i mellersta Sverige har en ämneskonferens 
observerats och fem kvalitativa intervjuer genomförts. 
 

Urval 

 
För studien gjordes ett medvetet val att undersöka en i förväg bestämd gymnasieskola. Valet 
av skola baserat på tillgänglighet på lärare som kunde tänkas ställa upp på en intervju. Av 
erfarenhet som tidigare elev på skolan visste jag nämligen att skolan har få kandidatbesök 
vilket borde underlätta arbetet med att få lärare att delta i studien. Utöver lärarnas vilja att 
medverka i studien var urvalskriterierna att lärarna skulle vara behöriga matematiklärare och i 
nuläget undervisa på gymnasienivå i matematik. 
   Alla 28 matematiklärare på skolan erhöll, via e-post, en förfrågan om att delta i denna 
undersökning. Av de sju lärarna som inom de närmsta dagarna lämnade positiva besked till att 
delta valdes fem stycken ut för intervju. De fem som intervjuades valdes ut med 
urvalskriterierna jämn könsfördelning, varierad ålder samt möjlig tid för intervju. Följaktligen 
intervjuades två manliga lärare, en i 30 årsåldern och en lärare som närmade sig pensionering, 
samt tre kvinnliga lärare i åldrarna 40 till 60 år. 
 
Bortfall 
Det uppstod inget bortfall bland de fem lärare som bokats in utan alla intervjuer genomfördes 
fullständigt. 
 

Datainsamlingsmetod 

 
För att besvara frågeställningarna genomfördes kvalitativa intervjuer. Intervjuerna startade 
med allmänna bakgrundsfrågor (Hur länge har du arbetat som lärare/som lärare på denna 
skola, vilket ytterligare ämne/vilka program/vilka matematikkurser undervisar du i?). 
Bakgrundsfrågorna följdes sedan av en förutbestämd utgångsfråga där lärarna ombads berätta 
om hur de genomför en vanlig matematiklektion. Beroende på svaret fortsatte intervjun med 
relevanta följdfrågor. För att styra intervjun och inte glida ifrån studiens syfte och 
frågeställningar fanns frågor som exempelvis behandlade intresset för utveckling av 
matematikundervisningen bland lärare på skolan, aspekter som främjar elevers lust att lära, 
samarbete mellan lärare och kompetensutveckling (se bilaga 1). 
   Trosts, Kvalitativa Intervjuer (2005) har används för att genomföra intervjuerna på ett 
bra sätt, både vad gäller tips om hur frågor skall presenteras för att nå sökt svar samt allmänna 
råd kring en intervjusituation såsom val av kläder, plats för intervjun och relation mellan den 
som intervjuar och den som blir intervjuad. 
   Under de två dagarna som intervjuerna genomfördes fanns det även tillfälle att observera 
en ämneskonferens i matematik. Dokumentering skedde skriftligen. 
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Procedur 

 
För att få deltagare att medverka i studien skickades via Internet e-post till alla verksamma 
matematiklärare på den förutbestämda skolan. Lärarnas e-postadresser hittades på skolans 
hemsida. I introduktionsbrevet redogjordes för syftet med studien och att jag önskade 
deltagare under två bestämda dagar för intervjuer. De lärare som fick brevet ombads att ge 
besked så snabbt som möjligt vare sig de inte var intresserade, hade förhinder eller valde att 
delta. Av de 28 lärarna som kontaktades anmälde sig sju lärare att delta i studien varefter tider 
bokades med fem av dessa lärare, enligt gällande urvalskriterier. De lärare som intervjuades 
fick själva komma med förslag på vilken tid som passade under de aktuella dagarna. 
   Varje intervju genomfördes individuellt, på en avskild plats i olika grupprum på skolan. 
Innan intervjun startade tillfrågades de intervjuade om det gick bra att intervjun spelades in på 
band, vilket i samtliga fall inte var något problem. Inspelningen av intervjun medförde att det 
gick lättare att koncentrera uppmärksamheten på de svar som erhölls samt ställa relevanta 
följdfrågor. Mötet med varje lärare tog i samtliga fall omkring en timme med en presentation 
av mig som intervjuare, kortfattad summering om syftet med arbete, själva intervjun samt en 
avslutning. 35 till 45 minuter av tiden användes till bandinspelning av intervjun. Lärarna fick 
information om tillämpad anonymitet. 
   Intervjuerna började, som tidigare nämnts, med bakgrundsfrågor. Sedan bads varje lärare 
berätta om hur de vanligen genomför en matematiklektion. Samtidigt som intervjun spelades 
in gjordes noteringar på papper över intressanta aspekter och möjliga följdfrågor. Relevanta 
följdfrågor fanns tillgängliga för att få svar på sökta frågeställningar. 
   Ytterligare information om kvalitetsarbetet inom matematiken erhölls under observation 
av en ämneskonferens i matematik. Konferensen var inbokad mellan klockan 15-16 en 
onsdagseftermiddag och till för skolans matematiklärare. Platsen var en undervisningssal och 
jag satt långt bak, på höger sida i klassrummet. Matematikkonferensens innehåll och upplägg 
observerades och registrerades skriftligen. 
    För att erhålla en tydligare bild och överblick över resultaten har intervjuerna och 
observationen slutligen kodats av, skriftligt dokumenterats och analyserats. 
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Resultat 
 
Nedan presenteras resultatet från intervjuerna med de fem gymnasielärarna och observation 
av ämneskonferensen. Först introduceras de lärare som intervjuats med 
bakgrundsinformation, vilket sedan följs av en kombinerad resultat- och analysdel indelad i 
olika underrubriker. Underrubriker: hur en matematiklektion normalt bedrivs, 
motivationshöjande faktorer i undervisningen, minskat intresse bland skolelever att studera 
matematik, kvalitetsutveckling och kompetensutveckling. Lärarnas analys kring varför elevers 
lust att lära matematik minskar i kombination med en kunskapsnivå som ständigt sjunker har 
tagits med i resultatdelen eftersom det känns relevant för en djupare diskussion om 
kvalitetsarbetet inom matematikundervisningen på gymnasieskolan. Slutligen redogörs 
resultaten från observationen av ämneskonferensen och en kortfattad återkoppling till 
inledande frågeställningar avslutar kapitlet. 
 

Intervjuresultat 

Bakgrundsinformation om de intervjuade lärarna 

 
Intervju 1 
Manlig lärare i 30-årsåldern. Undervisar mestadels grundskolematematik på det individuella 
programmet men han har även matematik A på industritekniska programmet och samhälls- 
respektive handelsprogrammet. Hans andra ämne är fysik men undervisar för tillfället enbart i 
matematik. I snart två år har han arbetat på skolan och har tidigare terminer även undervisat i 
matematik B. Detta är hans första lärarjobb. 
 
Intervju 2 
Kvinnlig lärare i 60-årsåldern. Undervisar i A-kursen inom matematik på fordonsprogrammet 
och A-, B-, C- och D- kurserna på naturvetarprogrammet. Hennes andra undervisningsämne 
är fysik. Har arbetat som lärare sedan 1977 och arbetat den största delen av tiden på 
nuvarande skola förutom ett par terminer på en högstadieskola på orten. 
 
Intervju 3 
Kvinnlig lärare i 40-årsåldern. Undervisar denna termin enbart i matematik A på 
byggprogrammet vilket, för henne, ger ett mindre antal undervisningstimmar i matematik än 
normalt. Har tidigare undervisat på samhällsprogrammet, handelsprogrammet, individuella 
programmet, estetiska programmet med flera program. Hennes andra ämnen är naturkunskap 
och arbetsmiljö. Detta är hennes elfte år som lärare och hon har tidigare bland annat arbetat på 
en revisionsbyrå. 
 
Intervju 4 
Kvinnlig lärare i 45-årsåldern. Undervisar för tillfället i matematik på samhällsprogrammet 
och i stödverksamheten. Stödverksamheten är för de elever som behöver extra hjälp med 
matematiken och består av en blandning av elever från hela skolan. Har tidigare undervisat i 
matematikkurserna A, B och C framförallt på samhälls-, estetiska- och medieprogrammet. 
Hon började arbeta på aktuell gymnasieskola 1999 och har tidigare arbetat 16 år på en 
högstadieskola i Småland och en kortare period som handledare på en utlandsskola. Är 
behörig gymnasielärare inom matematik, fysik och biologi. 
 



 13 

Intervju 5 
Manlig lärare i 60-årsåldern. Undervisar för tillfället på naturvetarprogrammet inom 
matematikkurserna A, B, C, D och E. Har undervisat på de flesta program såsom industri, 
fordon, samhälle, handel och estetiska. Tidigare har han undervisat 12 år på en högstadieskola 
i Skåne men sedan 1980 har han arbetat som matematik, fysik och datalärare på nuvarande 
gymnasieskola. 
 

Hur en matematiklektion normalt bedrivs 

 
De lärare som för tillfället undervisar i något av de teoretiska programmen, samhälls- 
respektive naturvetarprogrammet gav en liknande bild av matematikundervisningen. 
Nämligen att undervisningen styrs utifrån läroboken. En planering görs efter antalet 
lektionstimmar och lärobokens kapitel för att sedan delas ut till eleverna. Läraren går igenom 
de olika teoretiska momenten på tavlan, katederundervisning, vilket följs av enskilt 
elevarbete. Kommande citat från intervju 4 stämmer bra överens med lärarnas 
sammanfattande bild av undervisningen i dessa ämnen: 
 

Det är nog väldigt traditionellt med genomgång och så räknar 
eleverna och så genomgång. 

 
Att undervisningen kan bli enahanda med det traditionella arbetssättet, tavelgenomgång 
varvat med enskilt arbete, var något som de intervjuade uttryckte en gemensam åsikt om. Men 
för att försvara arbetssättet uttalade sig en av de intervjuade på följande sätt: Det är det mest 
effektiva sättet att jobba. 
   Lärare i intervju 5, som för tillfället enbart undervisade i matematik på det 
naturvetenskapliga programmet, avvek dock i avseende på genomgång vid tavlan. Under hans 
lektioner genomfördes färre gemensamma genomgångar än under övriga lärares, maximalt en 
gång varannan lektion. Han motiverade det med att eleverna inte tycker om genomgångar och 
oftast vill räkna själva istället. För att gå eleverna till mötes har han därför självmant valt att 
minska på antalet lärarledda genomgångar. Eleverna arbetar i högre utsträckning själva med 
läroboken och han bedömde att matematikundervisningen har förändrats mot ett färre antal 
tavelgenomgångar än för bara tio år sedan. Han uttryckte sig på följande sätt: 

 
Men som lärare känner man så här, en bra genomgång, som hjälper 
eleverna att förstå, måste ju vara minst lika värdefull för elevernas 
förståelse än att de räknar själva, och då kan de väl strunta i att 
räkna några tal istället. 

 
Det värdefulla med genomgångar för eleverna betonades även av läraren i intervju 2. Det mål 
hon såg med genomgångarna var att lärare och elever får diskutera tillsammans och därmed 
erhålla riktiga matematiska modeller. På senare år har läraren iakttagit att flera av nuvarande 
gymnasieelever, under åren på högstadiet, för det mesta arbetat själva med läroboken. Det har 
inneburit att eleverna löser uppgifter på sitt sätt utefter modeller som inte håller i längden. 
Undervisningen på det individuella programmet beskrevs av lärare 1 enbart innehålla enskilt 
elevarbete, vilket sammanföll med hur lärare 4 genomförde undervisningen på 
stödverksamheten. Det bör tilläggas att i stödverksamheten involverades mer konkreta och 
praktiska exempel i undervisningen. Både läraren i intervju 1 och läraren i intervju 4 
motiverade undervisningens upplägg, utan gemensamma genomgångar, med att det är 
omöjligt då eleverna befinner sig på olika nivåer kunskapsmässigt. De betonade istället vikten 
av enskilda genomgångar för varje elev. 
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Vid den 3:e intervjun framkom att matematikundervisningen på byggprogrammet 
sammanfaller med de teoretiska programmens vad gäller teorigenomgångar inför hela klassen 
samt utlämnandet av en planering till eleverna. Det som skiljde sig var det kontinuerliga 
samarbetet med yrkeslärarna. Läraren vid intervju 3 förklarade att undervisningen, med 
exempel och problem, till stor del utformades efter innehållet på byggelevernas 
inriktningskurser. Hon angav även att laborativa inslag genomfördes kontinuerligt. 
 

Motivationshöjande faktorer i undervisningen 

 
Lärare vid intervju 2 och 5 undervisade för tillfället mestadels eller enbart på det 
naturvetenskapliga programmet. Ett varierat arbetssätt, problemlösning och arbete i grupp var 
i dessa program nästintill obefintligt. Eleverna på det naturvetenskapliga programmet 
förväntades tycka om matematik oavsett arbetssätt. Lärarna berättade att de elever som inte 
klarar av matematiken självmant byter program. 
   Matematikundervisningen på det samhällsvetenskapliga programmet respektive det 
individuella programmet innehöll även få, enligt teorierna, motivationshöjande aspekter så 
som elevansvar, variation i arbetssättet, verklighetsanknutna uppgifter och diskussion i 
klassrummet kring problemlösning. Däremot varierades arbetssättet på byggprogrammet med 
problemlösning, gruppuppgifter och ämnesövergripande undervisning. Nedan följer en mer 
fördjupad analys av intervjuresultaten inom områdena varierat arbetssätt, grupparbete och 
programinriktad undervisning. 
 
Varierat arbetssätt 
Det framkom under intervjuerna att flera av lärarna baserade undervisningen enbart på 
läroboken. Endast i specialfall användes möjligheten till annan undervisning, särskilt inom de 
teoretiska programmen. Den undervisande läraren i matematik på fordonsprogrammet 
hävdade att klasserna många gånger består av elever från blandade grupper vilket försvårade 
ett annorlunda lektionsupplägg. Följande citat belyser det: 
 

Har fordon i olika årskurser, och några har jag övertagit där de har 
slagit ihop grupper och då blir det jättesvårt att jobba på något 
annat sätt än med boken, därför då kommer de från olika håll och 
gör helt olika saker, och i en sån blandad grupp följer vi i stort sett 
bara boken och räknar. 

 
Om något annat undervisningssätt än det traditionella, med genomgång och enskild räkning i 
läroboken, genomfördes var problemlösning det vanligaste arbetssättet samt uppgifter riktade 
mot de olika programmen. Att variera arbetssättet för att motivera elever var något som 
intervjuperson 5 uttryckte en medvetenhet om men det tillämpades dock inte i särskilt stor 
utsträckning på det naturvetenskapliga programmet. Den intervjuade läraren ansåg att: 
 

Så länge det går bra kan man ändå fortsätta med det dominerande 
arbetssättet, lärargenomgång samt att eleverna räknar själva. 

 
Han tillade emellertid att han kanske borde ha det i bakhuvudet och slänga in något annat 
ibland. Den intervjuade fick tänka efter för att minnas senaste gången han genomförde en 
annorlunda lektion, vilket visade sig vara för cirka sex år sedan. Då hade han och en kollega 
ett projekt i geometri där eleverna skulle gå runt i klassrummet till olika stationer, mäta saker 
och räkna med pi. 
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Han var dock osäker på arbetssättet och lämnade följande kommentera: 
 

Arbetet tog mycket tid, men jag uppfattade att eleverna tyckte det var 
lite roligare då, att de skulle mäta och berätta. 

 
Flera av de intervjuade uttryckte svårigheten att ta till sig något nytt eftersom det kräver så 
mycket av dem. Att förändra och börja införa ett laborationspass en gång i veckan inom 
matematiken betyder att de kan behöva bekanta sig med ny utrustning, offra en stor 
arbetsinsats samt tid till planering, särskilt när de är ovana. En av lärarna uttryckte sig på 
följande sätt: 
 

Det är en tröskel som man drar sig för att kliva över. 
 
Arbeta i grupp 
Alla lärare blev tillfrågade om de hade provat att genomföra något projekt, någon examination 
eller dylikt i grupp. Samtliga lärare, utom läraren för byggprogrammet, hade aldrig eller 
mycket sällan genomfört några grupparbeten i matematikundervisningen. På det 
naturvetenskapliga programmet sade sig lärarna dock uppmuntra eleverna till att diskutera 
tillsammans och samarbeta när de arbetar med uppgifter i läroboken. På frågan om varför inte 
grupparbeten involverades i matematikämnet påpekades en form av lathet där lärarna undvek 
sådant som innebär extra arbete. Följande citat är hämtat från intervju 4: 
 

Försöker införa grupparbeten, men jag skulle vilja ha mer, men man 
är lite bekväm och sen tar man sig inte tiden, och man har inte alltid 
tiden att titta i böcker, för det finns mycket uppslag och idéer. 

 
I intervjuerna uppkom dessutom problematiken kring hur man betygsätter eleverna efter 
grupparbeten. Den manliga läraren i den första intervjun berättade att han under sina två år 
som lärare en gång gett eleverna examinationen i form av en gruppuppgift. Eleverna delades 
vid tillfället in i grupper och sedan lät han dem samarbeta för att lösa några mer krävande 
matematikuppgifter. Han var dock kluven till arbetssättet: 
 

Eleverna upplevde det som väldigt positivt, men det är väldigt svårt 
att bedöma enskilda elever. Då får man dra alla elever över en kam. 
Här skall alla elever ha VG vid detta moment det här var så bra löst, 
och så vet man att det var hon som gjorde det. Det är jättesvårt. 

 
En av lärarna, som undervisade på byggprogrammet, sade sig dock arbeta med grupparbete 
kontinuerligt i undervisningen, i snitt varannan vecka. Problemuppgifterna har hon 
sammanställt själv, tillsammans med yrkeslärarna eller hittat i någon lämplig lärobok. 
Eleverna brukar få två till tre dagar på sig att lösa uppgifterna vilka sedan lämnas in för 
rättning. Läraren såg det som ett bra sätt att undervisa på. Då får eleverna höra vad andra 
tänker och de börjar förhoppningsvis fundera över sina egna tankar. Dessutom upplevde hon 
att det ger väldigt mycket och att eleverna tycker att matematiken blir rolig. 
 
Programinriktad undervisning 
Vid intervjuerna framgick det att lärarnas ambitioner skilde sig åt när det gällde att koppla 
matematikundervisningen till elevernas programval. Förhoppningarna om ett ökande 
matematikintresse vid en mer programinriktad matematikundervisning tillämpades i störst 
utsträckning för fordonselever och elever på byggprogrammet. Läraren för byggprogrammet 
samarbetade dock mer kontinuerligt med yrkeslärarna jämfört med sporadiskt samarbete hos 



 16 

den andra läraren. En ytterligare orsak till samarbetet var att hjälpa yrkeslärarna. Det framkom 
nämligen att yrkeslärarna annars har det ganska arbetsamt med yrkeskurser vilka kräver vissa 
matematikkunskaper som de inte är utbildade för att lära ut. Exempelvis berättade en av de 
intervjuade att hon en gång träffade en äldre rörmokare som blev mycket förvånad när han 
fick veta att det fanns en formel för att beräkna volymen av ett rör. Han hade alltid räknat ut 
volymen på sitt sätt, fast att det inte alltid blivit riktigt exakt. Den fara som finns med detta är, 
enligt den intervjuade, att yrkeslärarna kan lära ut beräkningar efter metoder som de listat ut 
själva för att klara hantverket men vilket inte alltid är rätt tillvägagångssätt. Resonemanget 
kan relateras till den uttalade oron att allt fler elever besitter felaktiga modeller för räkning, 
vilket en annan av lärarna påpekade. 
   Att fordonselever respektive byggelever skulle bli mer motiverade vid ämnes-
övergripande undervisning och problemlösning fanns det skilda åsikter om. En av de 
intervjuade gav följande kommentar: 
 

Man tycker det, men samtidigt så är det så att de tycker matematik 
är så jobbigt överhuvudtaget. Matte det är tungt, det är nästan 
värsta ämnet, och de har hemskt dåliga förkunskaper en del. 

 
Samtidigt var läraren vid intervju 3 mer positiv till att en ämnesrelaterad undervisning som 
kopplas till elevernas vardag ökar elevernas lust att vilja lära sig matematik. Hon 
kommenterade att dessa faktorer verkligen ökar byggelevernas motivation och poängterade att 
det är väldigt viktigt att eleverna känner mening med undervisningen. Läraren gav följande 
exempel på hur hon tidigare arbetat med industriprogrammet för att öka motivationen hos 
dessa elever till att lära sig matematik: 
 

Det här var då elever som svetsade och bland annat behövdes räkna 
hur stor skall en tank vara för att innehålla så här mycket. Det 
innebar att det blev mycket geometri där och det tyckte de var svårt 
faktiskt men kul och det var JÄTTE viktigt att man fixade det här. Så 
det blir roligare för dem. 

 
Inom skolans naturvetenskapliga program ansåg lärarna att eleverna automatiskt fick 
tillräckligt med matematisk förankring inom fysik- och kemiämnet. Det har inneburit att 
undervisningen för dessa elever baseras på lärobokens uppgifter och att få av lärarna tillför 
mer programinriktade problemuppgifter. Även i matematiken på samhällsprogrammet var det 
ovanligt att lärarna varierade och kompletterade undervisningen med några problemuppgifter 
förankrade i något av karaktärsämnena. En av de intervjuade uttryckte dock en önskan om att 
samarbeta med samhällsämnet för att på så sätt verklighetsanknyta matematikundervisning 
och visa på dess tillämpningsområde. 
   Sammanfattningsvis var det den lärare som medvetet arbetade mot en 
motivationshöjande undervisning som dessutom uttryckte sig mest positiv till att 
kvalitetsutveckla matematikundervisningen. Att som lärare funderar över hur man kan vinkla 
kunskapen mot programmet så att det blir relevanta uppgifter för eleverna såg hon som en 
väsentlig uppgift i läraryrket. 
 

Minskat intresse bland skolelever att studera matematik 

 
Under intervjuerna frågades vad som kan ha orsakat det minskande matematikintresset bland 
dagens elever. Varierande information erhölls där lärarna bland annat påpekade brister hos 
eleverna. Dålig uppfostran och problem i hemmen bedömdes av flera lärare orsaka att många 
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av eleverna på det individuella programmet saknade förmågan till koncentration och 
motivation till matematikstudier. 
Den största orsaken till den försämrade kunskapsnivån hos dagens skolelever ansåg flera av 
lärarna vara bristande matematikundervisning i tidigare skolår. Lärarna uttryckte svårigheter 
då många elever kommer till gymnasiet utan en riktig taluppfattning. De vet exempelvis inte 
vilket tal som är störst av två tal. Det framkom att det är vanligast då eleverna räknar med 
bråk. En av de intervjuade menade att symboler införs alldeles för tidigt i undervisningen. 
Många av eleverna lär sig därmed matematiken utantill utan att få en djupare förståelse och 
det påverkar deras framtida taluppfattning. Följande exempel gavs: 
 

Eleven skriver en tvåa, men förstår inte att det är två fingrar och hur 
man kan dela upp en femma. De har inte begreppen. Ingen 
taluppfattning. 

 
När det gäller minskat intresse för matematikstudier var en av de intervjuade lärarnas teori att 
då eleverna inte förstår de matematiska begreppen tycker de att matematik är fruktansvärt 
svårt vilket även påverkar motivationen negativt. Samtidigt uttryckte hon en tanke att eleverna 
fortfarande tycker att matematik är ett mycket viktigt ämne. Citatet nedan belyser det: 
 

För det brukar vara så att det man inte riktigt förstår det måste vara 
viktigt. 

 
En ytterligare orsak till det bristande intresset för studier i matematik bedömdes vara att 
eleverna inte ägnar sig åt matematiskt tänkande. Det som dominerar i skolans 
matematikundervisning ansåg lärarna vara algoritmer och regler som eleverna löser på rutin 
utan att utveckla någon förståelse. Samtidigt hävdade en av lärarna att många av eleverna inte 
förstår att matematik är ett övningsämne. Hon påpekade att eleverna vill att allt skall gå 
snabbt och när de inte genast får rätt svar vill de ha lösningen på uppgiften förklarad. 
   För att höja elevernas motivation till att vilja lära sig matematik uttryckte intervjuperson 
3 en önskan om att utforma programinriktade matematikkurser. Läraren vid intervju 4 
formulerade sig på följande sätt: 
 

Jag tror att matematik ämnet måste ändras, integreras med andra 
ämnen. Det får inte ses som ett lösryckt skolämne, utan det är ett 
verktyg inom många andra ämnen. 

 

Kvalitetsutveckling 

 
Samarbete mellan lärarna 
Samtliga intervjuade var tveksamma till om lärarna på skolan samarbetade inom 
kvalitetsutveckling, med fokus på att främja lärande i matematik. Ett visst samarbete pågick 
mellan några av lärarna på skolan efter egna initiativ och vanligen inom provkonstruktion och 
planering av kurserna. De lärare som undervisade i matematik på samhällsprogrammet 
hävdade nämligen att de samarbetade sinsemellan inom planering av kursen samt 
provkonstruktion och bedömning för att erhålla likvärdig utbildning. Läraren som nyligen 
började arbeta på skolan berättade att han vid anställningen fick en mentor. Hon stöttade 
honom inom planering, lektionsgenomgångar och konstruktion av prov, men det involverades 
dock inget samarbete fokuserat på kvalitetsutveckling för att motivera eleverna. 
Kvalitetsutveckling av matematiken på den undersökta skolan visade sig bygga på personligt 
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engagemang och initiativ till utvecklingsarbete vare sig det skedde ensamt eller tillsammans 
med andra lärare. 
Ett möjligt tillfälle för en diskussion om matematikundervisningen visade sig vara skolans 
matematikkonferenser. Majoriteten av de intervjuade ansåg dock att konferensen inte 
fokuserade på att kvalitetsutveckla matematiken utan handlade mestadels om 
informationsspridning. 
   Skolans storlek, med ett stort antal elever och lärare, har enligt lärarna dock försvårat 
möjligheten att skapa ett gemensamt förvaringsutrymme med relevant matematikmaterial, 
både vad gäller teoretiska och praktiska uppgifter. Det har medfört att lärarna skapat egna 
personliga gömmor på sina arbetsrum med saker för att kunna exemplifiera och arbeta mer 
praktiskt. Från en av de intervjuade framkom att det på alla skolor borde finnas ett magiskt 
skåp där matematiklärare kan hitta en uppgiftsbas med taktiska exempel för att tydliggöra och 
nå en djupare förståelse hos eleverna. Skolan har dock påbörjat försök att samla in 
ämnesspecifikt material. Några pärmar som innehåller matematiklaborationer samt en pärm 
med klurigare problem där några av uppgifterna dessutom inriktas på praktiska exempel har 
köpts in. En investering har gjorts för att skapa fler digitala klassrum med videokanoner vilket 
möjliggör för lärarna att få information från skolans hårddisk direkt ut på en skärm i 
klassrummet. Det har skapats ett digitalt bibliotek på hårddisken där alla ämnen har ett eget 
utrymme och där lärarna kan lägga upp undervisningsmaterial för att låta andra lärare ta del 
av det. En målsättning är att lärarna på ett enkelt sätt skall kunna delge varandra material och 
därmed erhålla förslag på hur de kan undervisa inom olika moment för att tydliggöra samt 
eventuellt variera arbetssättet. 
   En av de intervjuade var särskilt intresserad av att diskutera en förändring av 
matematikundervisningen. Hon var dock osäker på vad de andra lärarna på skolan tyckte och 
hon hade föreställningen att många lärare och skolan som helhet är väldigt konservativ. Som 
synes av intervjuerna med de andra lärarna var de relativt nöjda med matematik-
undervisningen. Nuvarande arbetssätt med genomgång och enskilt arbete passade för deras 
sätt att undervisa samtidigt som de var rädda för att försök till förändring skulle försämra 
kvalitén i undervisningen. Avslutningsvis uttryckte dock samtliga lärare en önskan om 
tillgängligt arbetsmaterial för elever som inte är motiverade att lära sig matematik samt mer 
tid till lektionsplanering. Följande citat är hämtat från intervju 1: 
 

Ska jag vara helt ärlig så just nu tycker jag att undervisningen är 
bra som den är. Det är bara för att den passar mig. Man är väl rätt 
egoistisk. Det här kan jag och det jag inte kan vill jag inte göra, för 
jag är rädd att det skall bli så dåligt. Men jag skulle vilja ha ett 
arbetsmaterial att ta till till de här eleverna som inte är motiverad 
att göra på vanligt sätt, men det är ingen som betalar för det … 

 
Rektorns ansvar  
Rektorns engagemang att stödja lärarna i det pedagogiska arbetet och därmed utvecklingen av 
matematikundervisningen var i princip obefintligt. De intervjuade påpekade att rektorn, i 
praktiken, inte hinner med besök i den faktiska klassrumsundervisningen samt att rektorns 
kommunikation med lärarna om utveckling och utvärdering av matematikundervisningen i 
stort sett var obefintligt. 
   Inom rektorsområdet för den naturvetenskapliga sidan framhävde en av de intervjuade att 
det pedagogiska genomförandet, ämnenas utformning och de olika naturvetenskapliga 
programmen till största delen sköttes av lärarna själva. 
 



 19 

Samarbete mellan skolor 
Efter alla intervjuer genomförts blev det klart att skolan inte samarbetar med någon annan 
gymnasieskola, högskola eller universitet. Något universitet eller högskola var inte placerad 
inom kommungränsen. Det visade sig dessutom att samverkan med högstadieskolorna på 
orten var dålig, men hade förbättrats något på sista tiden. Anledningen till ett ökat samarbete 
med högstadieskolorna hade skett bedömdes vara att flera elever kommer till gymnasieskolan 
med bristande matematikkunskaper. Orsaken till bristande kunskaper ansåg de intervjuade 
vara fokuseringen på att alla elever skall nå godkänt, vilket har lett till att resurserna inte 
räcker till mer än att stödja de svagaste eleverna. 
 
Kompetensutveckling 
Alla lärare önskade mer kompetensutveckling och då särskilt inom matematikdidaktik, men 
de kommenterade att det var för dyrt för skolan. Ingen av de intervjuade ansåg att de genom 
skolan fått någon kompetensutveckling inom matematikämnet med undantag av några enstaka 
studiedagar. Några av lärarna hade emellertid erhållit kompetensutveckling genom eget 
initiativ. Följaktligen framkom en gemensam önskan om fler utbildningsdagar inom 
matematikdidaktik. 
 
 

Observation av en ämneskonferens 

 
Ämneskonferenserna i matematik är ett tillfälle för skolans lärare att träffas och samtala om 
matematikundervisningen. Den undersökta skolan har matematikkonferenser i snitt en gång i 
månaden. Hur dessa konferenser genomförs och dess innehåll är av intresse då jag undersöker 
matematikämnets utveckling. 
   Vid den matematikkonferens som jag observerade deltog 16 lärare varav en av lärarna, 
den ämnesansvarige för matematiken, var ordförande. Konferensen var planerad till 60 
minuter, men avslutades efter 20 minuter. Ordförande inledde med att berätta att ingen 
dagordning fanns men att hon hade en sak att ta upp angående nationella proven i A- och C-
kurserna. En diskussion påbörjades kring provets utformning, vem som skulle sitta provvakt 
och vilka regler som kommer att gälla vid skrivningen. När alla lärare var införstådda med 
utformningen av det nationella provet frågade ordföranden om någon önskade ta upp något. 
En lärare efterlyste en stor passare att använda på tavlan samt den gamla räknestickan som 
funnits i något av klassrummen. Lärarna samtalade i mun på varandra över diverse hjälpmedel 
som saknades. Slutligen verkar alla fått svar på sina frågor och ordföranden tog ordet för att 
boka in en tid för nästa möte. De bestämde dock att dröja till starten av vårterminen och då ta 
första bästa tillfälle. Konferensen avslutades sedan. 
   Som framgår av sammanfattningen ovan så avslutades ämneskonferensen efter enbart en 
tredjedel av inplanerad tid. Innehållsmässigt var det dessutom mycket tunt och ingen 
diskussion om en utveckling av matematikämnet kunde urskiljas. 
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Sammanfattning 

 
Som framgick av intervjuerna kopplat till den första frågeställningen så baserade samtliga 
lärare sina lektioner på läroboken. Vanligaste arbetssättet var att läraren hade en kort 
genomgång vilken följdes av självständigt arbete. Andra frågeställningen gällde om 
matematiklärarna arbetade för att kvalitetsutveckla undervisningen med fokus mot att främja 
elevers lärande. Analys av intervjuerna tyder på att kvalitetsarbetet för att utveckla 
matematikundervisningen är minimalt. Kommunikation och samverkan mellan lärarna vad 
gäller den faktiska undervisningens utformning var dålig. Det som styrde utvecklingsarbetet 
på skolan var enskilda initiativ från lärarens sida att vilja utveckla sin undervisning. 
Den tredje frågan undersökte hur utvecklingsarbetet inom matematik som undervisningsämne 
ser ut på skolan samt om lärarna samarbetar inom skolan och mellan skolor. Vid intervjuerna 
framkom det att skolan inte samverkade med någon annan gymnasieskola men i viss 
omfattning med ortens högstadieskolor. De intervjuade önskade utöka detta samarbete för att 
kunna kvalitetsutveckla elevernas utbildning. Det mesta samarbetet mellan skolans 
matematiklärare baserades på ämneskonferenserna vilka dock främst användes för 
informationsspridning. Utöver det samverkade lärarna vid provkonstruktion, vilket enligt de 
intervjuade kunde ses som en sorts kvalitetsutveckling för likvärdig bedömning av eleverna. 
Ett datorbaserat projekt hade dessutom startat som försök till samarbete i större omfattning. 
   Slutligen ställdes frågan om lärarna på den undersökta gymnasieskolan får det stöd, i 
form av tid och resurser, som de eventuellt känner att de behöver för att utvärdera och 
utveckla matematikundervisningen. Enligt de intervjuade lärarna var tidsbrist ett 
återkommande problem, vilket även resulterat i att rektorn var dåligt insatt i 
matematikundervisningen och i kvalitetsutvecklingen av skolämnena. Lärarna påpekade att 
kompetensutveckling är dyrt vilket inneburit att skolan har få möjligheter att erbjuda lärarna 
någon fortbildning i yrket. 
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Diskussion 
 
Efter en analys av intervjuerna och observation av en ämneskonferens kan det konstateras att 
det inte pågår något genomarbetat utvecklingsarbete, med fokus på att öka elevers motivation 
till matematikämnet, mellan lärarna på den undersökta skolan. Det som står i fokus vid 
eventuell samverkan mellan lärarna är istället utformning av prov och bedömningsunderlag. 
Den observerade ämneskonferensen var innehållsfattig och behandlade mer informations-
spridning än någon utveckling av undervisningen. Dessutom, istället för att dra nytta av att ha 
flera matematiklärare samlade och därmed kunna diskutera kunskapsresultat, motivation och 
utveckling av matematikundervisningen samt utbyta erfarenheter sinsemellan, så avslutades 
konferens mycket tidigare än planerat. 
 

Tillförlitlighet 

 
Eftersom det enbart gavs möjlighet att observera en av skolans ämneskonferenser inom 
matematikämnet bör resultaten tolkas med viss försiktighet. Det kan vara så att den 
observerade konferensen var ett undantag från det normala, vilket gör det svårt att dra några 
allmänna slutsatser om hur ämneskonferenser bedrivs på skolan samt på andra skolor. Å andra 
sidan framhävdes, av de intervjuade, att ämneskonferenserna väldigt sällan behandlade något 
inom utveckling av matematikundervisningen för att exempelvis skapa intresse hos eleverna. 
   Även intervjuresultaten bör ses med viss försiktighet. Ett slumpmässigt urval av de fem 
intervjuade lärarna tillämpades inte fullt ut då 28 matematiklärare tillfrågades och ombads att 
kontakta mig om de kunde ställa upp för en intervju. Urvalet kan därför ha påverkats till att 
bestå av lärare som är intresserade av att utveckla matematiken och därmed arbetar mer aktivt 
med det. Jag anser emellertid att så inte var fallet med tanke på erhållen information från 
intervjuerna samt att tre av lärarna, innan intervjun, inte mindes vad intervjun skulle fokusera 
på. Min slutsats av urvalet blir därför att de lärare som såg sig ha tid för en intervju eller 
önskade hjälpa till med uppsatsen, var de som även valde att ställa upp. Förhållandena för de 
intervjuade bedöms likvärdiga och samtliga intervjuer pågick ungefär lika länge. Eftersom 
varje intervjuperson beräknat 60 minuter för intervjun fanns tillräcklig med tid för att 
genomföra intervjuerna och arbeta igenom de frågor som jag önskade svar på. Däremot bör 
resultaten tolkas med viss försiktighet vad gäller att generalisera resultatet till att gälla den 
svenska gymnasieskolan då enbart fem lärare intervjuats, alla på samma gymnasieskola. 
Gymnasieskolan bedöms dock vara en normal skola, storleksmässigt, relaterat till landets 
övriga skolor. 
 

Matematikundervisningens genomförande 

 
Som framgick av studien genomförde samtliga lärare matematiklektionerna med läroboken 
som enda källa, med undantag av några kompletteringar med problemlösningsuppgifter. 
Undervisningen skiljdes sig lite åt beroende på vilket program som lärarna undervisade i, men 
bestod vanligen av en lärarledd genomgång och självständigt elevarbete. Det stämmer 
överrens med studier över matematiklektioner i lägre årskurser, förutom att de vanligen 
innehåller färre gemensamma genomgångar (Grevholm, 2006; Löwing, 2006). 
   Vid analys av undervisningens genomförande syntes en likhet med Löwings resonemang 
om lärarens mål med undervisningen. Hon betonar det vanliga i att lärare har kvantitativa mål 
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med undervisningen vilket kan relateras till de svar som erhölls i följande studie. Alla lärare 
uppgav att de lämnade ut en planering till eleverna, med beting att klara av på visst antal 
dagar. Det kanske följaktligen inte är så konstigt att eleverna ser antalet räknade uppgifter 
som ett mått på deras prestation och vad som är betydelsefullt på matematiklektionerna 
(Skolverket, 2003). Kan det även ha orsakat att eleverna vill arbeta mer självständigt med en 
minskning av antalet lärargenomgångar som följd? En genomgång på 30 minuter tar som sagt 
tid från lektionen, en tid som eleverna kanske ser som tillfällen att hinna med att räkna tal i 
läroboken och på så vis vara i fas med planeringen och därmed få bra betyg. Men även att 
eleverna i och med mer tid till självständigt arbete i läroboken hinner med det som skall göras 
under lektionstid och på så vis slipper hemläxor. Enligt Vygotsky är läraren dock 
betydelsefull för elevens utveckling för att nå en högre utvecklingsnivå. Det är som nämnts 
tidigare, också viktigt att fundera över hur och om ett självständigt arbete skulle kunna 
utmana och utveckla en djupare förståelse hos eleverna. 
   Utifrån denna studie och tidigare teorier om inlärning, bör en uppgift för lärarna således 
vara att få eleverna att förstå betydelsen av kontinuerliga genomgångar i undervisningen. Det 
gäller inte bara på gymnasienivå utan bör även tillämpas i årskurserna under gymnasiet där 
baskunskaper i matematiken skall läras in. (Dysthe, 2001; Löwing, 2006; Skolverket, 2004). 
 
Lärarledda genomgångar och diskussion i klassrummet 
Samtliga lärare betonade alltså det som tidigare studier visat brist på, nämligen vikten av 
lärarledda genomgångar på de lektioner där det är möjligt. Målet med genomgångarna var att 
eleverna skall tillgodogöra sig riktiga modeller för räkning samt komma igång med arbetet. 
Det framfördes, från lärarnas sida, en teori om att eleverna i lägre åldrar får arbeta alldeles för 
mycket självständigt med läroboken, vilket forskning bekräftat (Löwing, 2006). Lärarna ansåg 
att eleverna, vid självständigt arbete, riskerar att skapa egna modeller för att lösa problem 
vilka kan vara felaktiga och inte håller i längden. Teorin är tänkvärd. Kan det vara så att 
bristen på riktiga metoder, på längre sikt, resulterar i problem i matematiken med ett bristande 
intresse hos eleven och ett sämre resultat som följd? Om så är fallet borde skolåren präglas av 
fler lärarledda genomgångar även i lägre åldrar. 
   Förvånande nog var det bara en av de intervjuade lärarna som införde kontinuerliga 
diskussioner i klassrummet med motiveringen att det är viktigt att prata matematik för att höra 
andras tankar. Särskilt oroande är bristen på diskussion i klassrummet när undervisningen, 
enligt läroplanen, skall utveckla elevens förmåga att använda det matematiska språket 
skriftligt men även muntligt. Mouwitz bekymrade sig för utvecklingen mot en allt mer 
monoton matematikundervisningen som jämväl bekräftas genom denna studie. 
(Lärarförbundet, 2001; Löwing, 2006; Mouwitz, 2006; Skolverket, 2004). 
En undervisning där eleverna ges möjlighet att diskutera med varandra är något som elever 
tycker motiverar dem att lära något nytt. Matematikundervisningen visar sig dock, både i 
denna studie samt i tidigare undersökningar, innehålla liten möjlighet till diskussion. 
(Grevholm, 2006; Löwing, 2006). Lärarna som undervisade på naturvetarprogrammet sa i och 
för sig att de brukade uppmuntra eleverna att arbeta med varandra då de jobbade med 
läroboken. Men jag anser att den eventuella diskussionen inte riktigt kan jämföras med en 
undervisning där eleverna tillsammans skall arbeta med uppgifter som betonar vikten av 
diskussion. Kvalitén på diskussionen, exempelvis språket, borde nå upp till en viss nivå för att 
utveckla matematisk förståelse. För att eleverna skall nå denna förståelse och lära sig 
behärska och använda sig av matematiska termer tror jag att lärarens delaktighet i 
diskussionen är betydelsefull. (Dysthe, 2003). 
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Varierat arbetssätt 
Varierat arbetssätt med inslag av grupparbeten visade sig vara något som sällan införs i 
undervisningen, trots att forskning presenterar studier som visar att eleverna ser det som 
motivationshöjande såväl som att det betonas i styrdokumenten (Lärarförbundet, 2001; 
Skolverket, 2000; Skolverket, 2003). 
   Den sociokulturella teorin om lärande verkar inte ha införlivats i matematikämnet i lika 
stor utsträckning som den antas ha involverats i andra skolämnen. Det är märkligt att 
matematikämnet blir ett allt tystare ämne med mer fokus på den enskilda elevens arbete 
samtidigt som teorier och forskning förespråkar det omvända. Märkligt var även att de flesta 
av de intervjuade var nöjda med den undervisning som bedrivs idag. (Lärarförbundet, 2001; 
Skolverket, 2003; Skolverket, 2004). Det är förvånande att forskningsresultat som anses öka 
ett intresse samt höja kunskapen inte tillämpas i större utsträckning, särskilt när det dessutom 
framhävs i styrdokumenten.  
   Jag undrar om dagens samhälle med det höga tempot kan vara en orsak till varför 
eleverna inte orkar med matematiken även om undervisningen skulle bedrivas på ett optimalt 
sätt. Eleverna är uppväxta i det tempofyllda och stressade samhället där allt skall gå fort. När 
de har problem med matematiken avstår de då hellre än att lägga ner tid till att försöka lära 
sig? En av de intervjuade framhävde en tanke att eleverna inte orkar med matematiken för att 
de saknar motivationen till att lösa uppgift på uppgift för att nöta in en viss kunskap. 
Förändringen av samhället och dess negativa påverkan på matematikämnet är bara 
spekulationer men det kan ligga något i det. Särskilt när matematikämnet, som en av de 
intervjuade uttryckte sig, ses som ett filosofiskt ämne och kräver tid till funderingar och 
analyserande för att nå förståelse. 
 
Lärarnas inställning 
Kan orsaken till matematikundervisningens begränsade utveckling och förändring vara 
lärarnas föreställningar? 
   Under intervjuerna ombads lärarna fundera över om de vid något tillfälle varierat 
arbetssättet och till följd därav märkt av en ökad motivation hos eleverna. En av de 
intervjuade lärarna uttalade att eleverna som går naturvetarprogrammet anses vara motiverade 
till att studera matematik och därmed har arbetssättet ingen större betydelse. Resterande 
elever bedömdes ha åsikten att matematik är ett av de värsta skolämnena och dessa elever är 
omöjliga att motivera oavsett arbetssätt. Har lärarna denna inställning tillsammans med 
tidsbrist skulle det då kunna förklara varför inte ett varierat arbetssätt används i större 
utsträckning? 
Efter analys av de svar lärarna lämnade undrar jag nu även i hur pass stor utsträckning 
lärarnas inställning och tilltro till eleverna påverkar eleverna intresse för ämnet. En av lärarna 
uttryckte nämligen en glädje över att elevernas intresse ökade då hon relaterade 
matematikundervisningen till deras yrkesämne. En annan av de intervjuade tyckte däremot 
inte att hon kunde urskilja någon förändring hos eleverna även om problemen var 
yrkesinriktade. Dessa två lärare kan tänkas besitta olika inställningar till elevernas 
matematikintresse. Anledningen är den senares kommentar att matematik nästan är det värsta 
ämnet för elever som läser på fordonsprogrammet och att undervisningens utformning därför 
inte påverkar deras inställning. Relaterat till tidigare forskning skulle den synen kunna 
influera elevernas motivation till ämnet och vara orsaken till att intresset för ämnet inte ökar 
trots ett motivationshöjande arbetssätt. För ser vi till lärarens föreställning om 
fordonseleverna så finns det faktiskt studier som bekräftat att det inte behöver vara motivation 
och intresse för att lära matematik som elever lider brist på, vilket de flesta verkar tro. Det kan 
istället vara att eleverna inte ser nyttan med eller förstår det som skall läras in. (Skolverket, 
2003; Skolverket, 2004; Skolverket, 2006; TIMSS, 2003).  Enligt min åsikt vore det därmed 
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fördelaktigt om lärare som märkt att elever kan inspireras vid en förändrad undervisning, som 
exempelvis att relatera kunskapen till yrkesämnet, delade med sig av sina erfarenheter till 
övriga lärare. Om nyttan med matematikkunskapen tydliggörs och eleverna får en förståelse 
för det som skall läras in, i kombination med en positiv inställning hos läraren, borde vi då 
inte få fler elever som intresserar sig för att lära sig matematik? 
   Under intervjuerna, när lärarna ombads berätta om undervisningen, ursäktade sig två av 
lärarna för att lektionerna inte innehöll någon gemensam genomgång i klassen. En annan 
lärare valde även att motivera sitt arbetssätt med tavelgenomgång följt av enskilt arbete, som 
hon sade kunde upplevas enahanda för eleverna, med bristen på tid. Dessa uttalande tycker 
jag talar för att lärarna har en medveten tanke bakom sin undervisning och att de känner till 
olika teorier inom pedagogiskt arbete men att dessa beroende på omständigheter inte alltid går 
att genomföra. 
   Tidsbrist var ett genomgående skäl som de intervjuade angav. Det jag då funderar över är 
studier som visat att målen inom matematikundervisningen är flera än i andra ämnen. Målen 
att uppnå har visat sig särskilt betonar det innehållsmässiga i matematiken samt att de har 
blivit mer avancerade än tidigare mål med matematikundervisningen. Det skulle kunna vara 
en orsak till varför lärarna har svårt att hinna med att variera undervisningen, jämfört med 
lärare i andra skolämnen. Läroböckerna i matematik är utformade så att de tar upp de 
innehållsmässiga matematikkunskaperna som står skrivna i kursplanen. Det kan även vara 
förklaringen till varför undervisningen vanligen baseras på läroboken. Att använda läroböcker 
borde underlätta lärarnas arbete. Lärarna har genom att utgå från läroboken kanske större 
chans att bearbeta alla mål som eleverna skall ha uppnått innan kursens slut. (Skolverket, 
2003). 
 

Samarbete för utveckling av matematikundervisningen 

 
Tidigare forskning pekar på en kunskapsmässig försämring och ett minskat intresse bland 
dagens unga att vilja lära sig matematik vilket bekräftas av samtliga intervjuade lärare (PISA, 
2003; Skolverket, 2003; Skolverket, 2004; TIMSS, 2003). I denna undersökning framkom att 
undervisningen på gymnasieskolan, enligt de intervjuade, inte bedrivs felaktig utan problemen 
finns i tidigare skolår. Lärarna önskade inte ändra gymnasieskolans matematikundervisning 
särskilt mycket utan var i stort ganska nöjda med hur den genomfördes. Kan den synen från 
lärarnas sida möjligen förklara varför det inte pågår något etablerat kvalitetsarbete, med fokus 
att skapa lust att lära, på den undersökta gymnasieskolan? 
Jank och Meyer anser att en bra undervisning baseras på kontinuerlig analys och utvärdering 
av undervisningen, samt i Lpf94 betonas det att läraren ska skapa de bästa förhållandena för 
lärande (Lärarförbundet, 2001; Uljens, 1997). Gymnasielärarna på den undersökta skolan bör 
således testa nya arbetssätt och bekanta sig med nya teorier för att kvalitetssäkra 
undervisningen även om de för tillfället kände sig nöjda med undervisningen. 
 
Stöd i utvecklingsarbetet 
Då det inte pågår något gemensamt utvecklingsarbete mellan matematiklärarna på skolan var 
det svårt för lärarna att avgöra om de får det stöd de känner att de behöver i ett 
utvecklingsarbete. Det framkom dock från samtliga intervjuade att tid var en bristvara och att 
samarbetet mellan lärarna samt rektorns delaktighet i undervisningens utformning var 
nästintill obefintlig. 
   För en fungerande kvalitetsutveckling inom matematikundervisningen bör det finnas 
gemensamt intresse hos lärarna och en ledning som stödjer och uppmuntrar initiativ till 
utveckling. Forskning betonar även betydelsen av att lärarna känner stöd från rektorn, och att 
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denne är insatt i det pedagogiska arbetet. Resultat från tidigare studier stöds jämväl av denna 
undersökning, då den tyder på att skolledningen med rektorer har dålig insikt över hur skolans 
undervisning bedrivs. De intervjuade påstod att rektorerna inte har tid att sätt sig in i 
undervisningen vilket resulterat i att flera av lärarna själva tar hand om undervisningen vad 
gäller genomförande, utveckling och utvärdering. (Skolverket, 2003; Skolverket, 2006). 
   En av de intervjuade uttryckte en önskan om ett utökat samarbete mellan lärarna för att 
utveckla undervisningen, men hävdade samtidig att hon inte visste om intresset sammanföll 
med de andra lärarnas. Som framgår av hennes svar finns det anledning att fundera över 
varför inte matematiklärarna diskuterar matematik med varandra. En bra kommunikation 
mellan lärarna ser jag som grundläggande för att starta ett etablerat utvecklingsarbete. 
Följaktligen, utifrån de fem intervjuerna, verkar dock egna initiativ från lärarnas sida vara det 
som styr matematikundervisningen på skolan. Jag tror att om skolans rektorer var mer insatta i 
det pedagogiska arbetet så borde kommunikationen mellan personalen öka och 
kvalitetsarbetet i undervisningen gynnas. Rektorerna skulle kanske avsätta mer tid till arbete 
med matematikämnet om det finns en tydlig anledning. Av resonemanget ovan, om dålig 
kommunikation mellan ämneslärarna och rektorer som är dåligt insatta i undervisningen, är 
det inte förvånande att ett samarbete med fokus på att utveckla matematikundervisningen för 
att främja lärande i stort sett är obefintligt. 
   För att underlätta en utveckling av skolans matematikundervisning vore det önskvärt med 
samverkan med andra gymnasieskolor, vilka kan fungera som inspirationskällor. Ett annat 
alternativ är annars ett kontinuerligt samarbete med universitet eller högskolor för möjligheten 
att ta del av den senaste forskningen. Under intervjuerna framkom dock att den undersökta 
gymnasieskolan endast har ett litet samarbete i matematikundervisningen. Det är med en 
högstadieskola på orten. Orsaken kan vara att det inte finns någon högskola eller universitet i 
kommunen, samt att de andra gymnasieskolorna inom kommunen är ett jordbruksgymnasium 
på långt avstånd samt en nystartad privatskola. Tidigare studier betonar dock vikten av stöd 
utifrån för att skapa ett etablerat utvecklingsarbete. Det faktum att det saknas sådant stöd i den 
undersökta skolan kan vara en av anledningarna till det bristande utvecklingsarbetet inom 
matematikundervisningen. Samtidigt skulle frånvaron av högskola och universitet i 
kommunen även kunna vara ett av skälen till att det brister i kompetensutveckling för lärarna. 
(Skolverket, 2003; Skolverket, 2006). 
 

Ytterligare studier i ämnet 

 
Studien har varit mycket intressant att genomföra och verkligen gett en inblick i 
matematikundervisningen och hur den bedrivs på en gymnasieskola. Som de intervjuade har 
framhållit så önskar även jag att mer tid funnits. Då skulle jag ytterligare ha kunnat fördjupa 
resonemangen ovan samt diskuterat flera intressanta aspekter som framkommit i 
litteratursökningen och under analys av intervjuerna. För att komplettera studien skulle det 
vara önskvärt att intervjua några av skolans elever samt rektorer om hur de ser på 
matematikundervisningen samt vad de ser som önskvärt i ett eventuellt förändringsarbete. Det 
skulle även vara intressant att göra en jämförande studie med ytterligare skolor samt 
undersöka hur högstadielärare samt lärare i lägre åldrar arbetar inom matematiken och vilka 
åsikter de har om undervisningen. Ett annorlunda arbetssätt skulle kunna bidra till att 
eleverna, under lektionstiden, fokusera sig och arbetar mer effektivt med matematikuppgifter 
jämfört med vid ett självständigt arbete. När matematiklektionerna kan vara uppåt 75 minuter 
finns det all anledning att funderar över om eleverna orkar koncentrera sig på ett effektivt 
självständigt arbete under hela lektionen. En jämförande studie där elevernas utnyttjande av 
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lektionstiden samt kunskapsinhämtning kartläggs under ett varierat arbetssätt respektive en 
lärarledd undervisning följt av självständigt arbete vore intressant. 
   Vid litteratursökning på området samt i en av intervjuerna uppkom en diskussion om 
styrdokumenten. Det har framkommit att matematiken är det ämne som har flest mål att 
uppnå. Det skulle därför vara av intresse av även undersöka styrdokumenten för att se om det 
stora antalet mål att uppnå tar plats på bekostnad av mål att sträva mot. Om det kanske kan 
vara orsaken till fokusering på innehållmässiga mål i undervisningen istället för utveckling av 
elevens kompetenser i matematik. 
   Slutligen skulle det även vara intressant att observera flera ämneskonferenser och gärna 
på andra skolor. En genomgripande anledning till varför det inte sker något utvecklingsarbete 
har i tidigare forskning samt i denna studie visats vara bristen på tid. Ett mål i en ytterligare 
studie vore att kartlägga hur konferenserna bedrivs för att se om kvalitén kan förbättras, vilket 
i denna studie argumenterats för att den skulle kunna. Ingen av de intervjuade lärarna gav 
exempel på något tillfälle då konferensen syftat till att diskutera utveckling av 
matematikundervisningen med fokus på lusten att lära hos eleverna. Mesta delen av 
konferenstiden ägnades åt informationsspridning som istället borde ha förmedlats via Internet 
eller med hjälp av det gemensamma utrymmet för matematikämnet som fanns på skolans 
hårddisk. Om det gick att förmedla information på annat sätt skulle den resurs som finns 
tillgänglig, ämneskonferensen med samtliga lärare samlade, vara perfekta tillfällen för 
gemensamma diskussioner om kvalitetsutveckling, planering och utvärdering av 
matematiken. Ytterligare observationer över ämneskonferenser kanske således kan bidra till 
förslag om hur dessa kan användas i ett arbete för utveckling av matematikundervisningen. 
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Bilaga 1 
 
Examensarbete – Matematikdidaktik - Intervju med lärare 
 
– Hur länge har du arbetat som matematiklärare? På denna skola? Annan skola? 
– Vilka ämnen undervisar du i? Matematik inom vilka program? Vilka matematikkurser? 
 
1. Berätta om en vanlig matematiklektion hos dig, hur ser den ut? 
Vad fungerar bra respektive mindre bra? Fördelar/nackdelar som du kan se det. 
 
2. Vad önskar ni allmänt om matematikundervisningen vad gäller förändring/utveckling? Vad 
anser ni om dagens matematikundervisning? Bör den förändras? Vad fungerar bra respektive 
mindre bra? Om matematikundervisningen skulle förändras, vad önskar ni av den då? 
 
Rapporten ”lust att lära – med fokus på matematiken” från skolverket skriver om problemet 
med att skapa ett intresse hos eleverna att vilja lära sig matematik. Faktorer som främjar 
elevers lust att lära har bland annat visat sig vara ett varierat arbetssätt, mer problemlösning, 
förståelse och verklighetsanknytning. 
3. Hur ser ni på det? (Förändring som ger det samma förutsättningar för alla elever?) 
 
Vid önskan att förändra/utveckla matematikundervisningen, varför tror du inte det händer 
något? (låsta i sättet, gruppstorlek, bekvämt, vad ska man konkret göra i 
undervisningssituation, läxhjälp under skoltiden, tid - resurser) 
En viktig aspekt för att åstadkomma en förändring av matematiken anses vara samverkan 
mellan lärare och mellan skolor. 
4. Finns det något samarbete mellan ämneslärare på eran skola? (för en kvalitetsutveckling av 
matematiken?) På vilket sätt fungerar det samarbetet? Vad görs? 
 
5. Känner du att du får stöd av skolledning/rektor/kollegor för att arbeta mot att utveckla 
matematikundervisningen? 
Kompetensutveckling av personalen? 
 
6. Hur genomförs era ämneskonferenser? Vad är målet med dessa? 
(sker någon diskussion där kring läraruppdraget som det beskriv i läroplan och kursplan?) 
 
(7. Vad önskar eleverna… / hur tror du att de vill ha matematiken?) 


