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Sammanfattning 

Kan matematiken kläs i ett skimmer av glädje genom matematikutveckling? I olika studier 
(bland annat PISA, 2003 och TIMSS, 2003) som vi tagit del av visas ett sjunkande intresse 
och kunskap hos skolelever i matematik. Utifrån detta har vi valt att studera en norrländsk 
kommun och deras satsningar på matematikutveckling. Genom intervjuer med politiker, 
tjänsteman, matematikutvecklare, rektorer och lärare kan vi konstatera att dessa strävar mot 
samma mål när det gäller matematikutveckling, elevernas matematikkunskaper måste 
förbättras. Respondenterna anser att kompetensutveckling för lärare är av vikt för att elevers 
matematikutveckling skall höjas, men hur denna kompetensutveckling skall ske skiljer sig åt. 
Det pratas om traditionell kompetensutveckling såväl som kompetensväxling och 
matematikutvecklare för att utbilda och stötta lärare. I studien kan vi se att den kommun som 
undersöktes bara har påbörjat sin matematiksatsning, medan matematikdelegationen (SOU 
2004) hade som mål att år 2006 skulle alla kommuner i landet ha påbörjat utbildning av och 
arbetet med matematikutvecklare. De lärare som deltog i studien har gemensamt med 
rektorerna att de tycker att läromedlen styr för mycket. Lärarna måste få en chans att utveckla 
sina matematiklektioner och det är här som skillnaderna i hur denna utveckling skall ske 
uppdagar sig. Rektorerna och en av lärarna menar att det är traditionell kompetensutveckling, 
det vill säga den kompetensutveckling som kommunen erbjuder, som i första hand bör nyttjas, 
medan det övriga lärarna till största del talar om erfarenhetsutbyte lärare emellan. Vi kan 
konstatera att ännu kan matematiken inte kläs i ett skimmer av glädje. Eftersom att alla 
inblandade har en vilja att utveckla matematikämnet finns det stora förhoppningar att detta 
kommer att kunna ske i framtiden. 
 
Sökord: undervisning, tjänstemän, kompetens 
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Inledning 

Under vår utbildning har det kommit både nationella och internationella rapporter om att 

elever idag har sämre resultat i matematik än tidigare. Det har dessutom visat sig att det är 

betydligt färre studenter som läser kurser i matematik på universitetet. Detta kan bland annat 

läsas om i den nationella utvärdering som Skolverket gjort och redovisat i rapporten 

Grundskolans ämnen i ljuset av nationella utvärderingen 2003. Citatet på försättsbladet 

kommer från en rektor som menar att matematiken bör kläs i ett skimmer av glädje (Fredrik, 

071123). Det kanske skulle kunna vara ett sätt att förbättra resultaten i matematik. Eftersom 

det finns en satsning i de svenska skolorna som benämns som Språkprio, vill vi ta reda på vad 

det finns för planer för att stimulera intresset och utveckla elevers kunskaper i matematik. 

Syfte  

Syftet med rapporten är att undersöka på vilka sätt en norrländsk kommun planerar att 

utveckla matematikundervisningen. Vad betyder begreppet matematikutveckling för lärare, 

rektorer, matematikutvecklare, tjänstemän och för skolpolitiker? I studien vill vi också ta reda 

på hur insatta lärare och rektorer är gällande kommunens framtida planer för 

matematikutveckling. I denna studie kommer benämningen kommunen att innebära 

skolpolitiker och tjänstemän som arbetar för att bland annat utveckla matematikämnet i den 

specifika kommunen.   

Frågeställningar 

• På vilket sätt jobbar skolpolitiker och tjänstemän med att utveckla 

matematikundervisning? 

• Vad efterlyser lärarna för stöd i sin fortsatta utveckling av matematikundervisningen? 

• Vilken information har lärare och rektorer om kommunens utvecklingsplaner? 
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Metod  
Genomgången av metoden som valts i denna studie börjar med en redovisning av den 

kvalitativa intervjuns fördelar. Sedan presenteras de etiska aspekter som är av vikt vid 

intervjuer. Under rubriken Urval beskrivs händelseförloppet vid valet av respondenter. En 

kort information om bortfall redovisas och metodgenomgången avslutas med att berätta hur 

intervjuerna är genomförda.  

Kvalitativ intervju 

Val av metod skall ske i anslutning till val av teoretiskt perspektiv och den aktuella 

frågeställningen (Trost, 2005 s.15). Eftersom arbetet bygger på undersökandet av 

matematikutveckling i en norrländsk kommun, har kvalitativa intervjuer använts. Denna 

metod anses ge ett grundligare material än exempelvis enkäter eller kvantitativa intervjuer 

(Trost, 2005). Kvalitativa intervjuer kan ge en nyanserad bild eftersom de inte enbart 

utgår från fasta frågor, om detta skriver Johansson och Svedner (2006). Jan Trost (2005) 

beskriver att i den kvalitativa intervjun kan den intervjuade känna ett större förtroende för 

intervjuaren och därmed ge ett mer uttömmande svar. Denna typ av intervju är inte 

tillförlitlig på så sätt att den kan visa ett mönster som gäller för alla, utan den gäller 

endast för den specifikt intervjuade personen. Den kvalitativa intervjun har ett fokus som 

är strukturerat, med ett förbestämt tema. I denna studie finns inte intresset att se olika 

mönster som gäller för alla, utan framför allt att ta reda på vad respondenterna har för 

åsikter gällande de aktuella frågeställningarna (bilaga 1). Enkät som metod valdes bort 

eftersom den kräver många respondenter för att vara en tillförlitlig metod (Trost, 2001). 

Studiens syfte var att ta del av respondenternas tankar och det är enligt Trost svårt att 

utforma en enkät som ger respondenterna utrymme att lämna lika uttömmande svar som 

vid en kvalitativ intervju. 

 

 Trost (2005) skriver vidare att kvantitativa intervjuer förenklat bygger på siffror och ord 

så som längre, fler och mer. Han menar även att det anses finare att använda sig av 

kvantitativa intervjuer eftersom de kan påvisa jämförbara resultat. Trost beskriver att om 

en studie avser att hitta svar på vilken sorts blommor som finns på en äng, använder man 

en kvalitativ studie medan om du vill veta hur många blommor det finns används 

kvantitativ studie. Det här arbetet vill visa på vilka olika blommor det finns på ängen, 

intresset ligger på vad olika lärare, rektorer, matematikutvecklare, tjänstemän inom 
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kommunen och politiker anser om matematikutveckling. Därför bedömer vi att den 

kvalitativa intervjun är den metod som ger oss en bred grund inför insamlandet av 

arbetsstoff för vidare analys.  

 

Etiska aspekter 

I vår undersökning har vi följt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 

anvisar vad gäller information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Vid varje 

intervjutillfälle har respondenten informerats i form av ett dokument om de etiska aspekter 

som finns vid en intervju, exempelvis att respondenten har rätt att avbryta när den vill och 

undvika att svara på frågor (Johansson och Svedner, 2006). Allt insamlat material såsom 

bandinspelningar och anteckningar kommer att förstöras när studien är avslutad. De 

inblandade i studien avidentifieras (Johansson och Svedner, 2006) och nämnas med fiktiva 

namn eller som exempelvis en lärare i en norrländsk kommun.  

Urval 

När en intervju genomförs bör man ha i åtanke ungefär hur många respondenter som bör 

delta. Detta är viktigt eftersom studien annars kan bli för liten eller för stor. Anne Ryen 

(2004) menar att ett stort urval av respondenter inte alltid är bättre än ett litet urval. Det som 

är viktigt är att få en stor variation på dem som intervjuas och att de kan ge svar på studiens 

frågeställningar. Två olika urvalsmetoder har använts i syfte att komma i kontakt med 

respondenterna. För det första, bekvämlighetsmetoden som innebär att man tar vad man kan 

ta eller rimligen bör ta (Trost, 2001 s.30), denna metod användes vid kontakt med de två 

redan kända rektorerna och en skolpolitiker. Den andra metoden bygger på slumpmässigt 

urval från skolors anställningslistor, där avsikten varit att välja både kvinnliga och manliga 

klasslärare.  

 

Kontakt med våra intervjupersoner togs via kommunens, matematikutvecklarnas och 

riksdagens hemsidor. En person kontaktades via telefon och de övriga via mail. Vid 

kontakten gavs en kort presentation av oss själva, en bakgrund till studien samt en 

förfrågan om de hade möjlighet att ställa upp på en bandad intervju om 

matematikutveckling. Två politiker, en tjänsteman, en matematikutvecklare, två rektorer 

och tre lärare har intervjuats för att ge en så bred bild av matematikutveckling som 

möjligt. De två skolpolitiker som fick mail angående vår studie, valdes ut eftersom den 

ena sitter som ordförande i för- och grundskolenämnden och den andra har vi varit i 
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kontakt med vid tidigare tillfälle och ansåg då denne som en engagerad och intressant 

person. Riksdagspolitikern som kontaktades har anknytning till den aktuella kommunen. 

Dessa kontaktades för att ge en politisk bakgrund kring matematikutveckling. Genom 

kontakter på universitet fick vi information om en tjänsteman som arbetar med 

matematikutveckling. Hon fick ett telefonsamtal med förfrågan om en intervju. 

 

Rektorerna och lärarna är verksamma på f-6 skolor och i ett fall en f-9 skola. Två rektorer 

vid olika skolor tillfrågades för att få deras bild av matematikutveckling på respektive 

skola. Dessa två är kända av oss och vi förmodade att de skulle ställa upp på en intervju 

med relativt kort varsel. 12 lärare kontaktades, de valdes slumpmässigt ut via kommunens 

hemsida över skolor. Vi hittade två matematikutvecklare dels via hemsidan för 

matematikutvecklare i Sverige (http://matematikutvecklare.ncm.gu.se/) och dels via 

personliga kontakter. 

Bortfall 

Vid första omgången av mailutskick skickades sex förfrågningar och två respondenter svarade 

ja till en intervju. Detta ansåg vi vara för få vartefter ytterligare sex förfrågningar skickades 

ut. En respondent svarade ja och av de totalt 12 lärare som kontaktades via mail, svarade 

således tre lärare ja till vår förfrågan om intervju. Två stycken ansåg att de inte var insatta i 

ämnet, tre stycken hade utvecklingssamtal och ansåg sig inte ha tid och övriga har inte svarat. 

De två rektorerna som kontaktades svarade båda ja till en intervju och två 

matematikutvecklare tillfrågades, varvid endast den ena svarade positivt. Vid mailkontakt 

svarade alla tre politiker som valts ut, varav en inte kunde ställa upp vid lämplig tidpunkt på 

grund av andra åtaganden. Den tjänsteman som kontaktades via telefon godtog förfrågan. 

Genomförande  

De kvalitativa intervjuerna har genomförts med hjälp av bandspelare, skriftlig dokumentation, 

telefonintervju och via mail. Vi har genomfört intervjuerna tillsammans, där den ene har 

intervjuat och den andre har fört anteckningar Vid de intervjuer där vi träffat de olika 

respondenterna, har dessa genomförts på deras respektive arbetsplatser och intervjuerna har 

tagit mellan 15 och 55 minuter vid varje tillfälle. Respondenterna har själva fått välja den 

plats de önskat bli intervjuade på och vid vilken tidpunkt. Där intervju har skett via telefon 

har vi kontaktat respondenten vid överenskommen tid. En respondent valde att bli intervjuad 
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via mail. Då inte samma möjligheter att följa upp dessa intervjusvar fanns, utformades 

intervjufrågor på ett djupare och mer strukturerat sätt.  

 

Intervjufrågorna har varit olika utformade beroende på vem som intervjuats (bilaga 1). Syftet 

har bland annat varit att få svar på vad begreppet matematikutveckling betyder för 

respondenterna utifrån deras olika erfarenheter. Alla respondenter fick svara på frågor om sin 

yrkesbakgrund och frågorna Hur ser ni/du på matematikutveckling? och Vad anser ni/du 

skulle kunna främja elevernas matematikutveckling? Beroende av svaret ställdes relevanta 

följdfrågor. Lärarna fick beskriva hur de lägger upp sin matematikundervisning och 

rektorerna fick bland annat förklara hur de stöttar sina lärare i utvecklingen av 

matematikundervisningen. Politikerna, tjänstemannen och matematikutvecklaren fick förklara 

hur de ser på matematikutveckling, ur professionell synvinkel. Efterarbetet har skett i 

anslutning till intervjuerna där vi har sammanställt bandupptagningarna och våra 

intervjuanteckningar. 

Bakgrund 

I bakgrundsgenomgången presenteras internationella och nationella undersökningar gjorda för 

att jämföra kunskaper i olika länder och över tid. Vi kommer även att redovisa vilka 

satsningar svenska skolväsendet har för matematikutveckling.  I studien står begreppet 

matematikutveckling för hur lärare blir stöttade i sin matematikundervisning i klassrummet 

och till viss del vad respondenterna anser att matematikutveckling betyder för elever och 

lärare.  

Internationella undersökningar 

TIMSS 2003 

TIMSS 2003, Trends in International Mathematics and Science Study, är en undersökning i 

matematik och naturkunskap som har gjorts i 50 olika länder eller regioner bland elever i år 8.  

Målsättningen för TIMSS 2003 kan uttryckas i tre punkter: 

• att beskriva och jämföra elevprestationer både nationellt och 

internationellt samt redovisa elevernas erfarenheter av och 

inställning till matematik och naturvetenskapliga ämnen,  
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• att beskriva trender nationellt och internationellt med avseende på 

elevprestationer och inställning till matematik och naturveten-

skapliga ämnen, 

• att försöka förklara och förstå trender inom länder och erhållna 

skillnader i prestationer mellan länder mot bakgrund av skolans 

organisation och elevens situation och attityder. 

(Skolverket, 2005a) 

 

Skolverket (2005 a) skriver att studien är genomförd vid ett tidigare tillfälle, 1995, och 

eftersom 12 % av uppgifterna återfanns i 2003-års studie, kan man av resultaten göra en 

jämförelse mellan de olika tidsintervallerna. I studien deltog cirka 4300 elever från 160 

skolor, utvalda så att elevurvalet skulle vara representativt för den aktuella årskullen. Man kan 

också dra slutsatser av resultaten för alla elever i Sverige och hela provet, trots att alla inte har 

deltagit i provet och inte svarat på alla uppgifter. I forskning som går att läsa om i TIMSS 

2003, återkommer information om att lärare har mindre vana av att undervisa i matematik än 

tidigare och att de har en relativt få poäng i matematikämnet i sin utbildning. Studier, som 

TIMSS 2003 redovisar, har visat att mellan åren 2001-2003 fick lärare i Sverige 

förhållandevis mindre fortbildning än 20-landsgenomsnittet. 20-landsgenomsnittet är en 

grupp länder som ingår i OECD och/eller i EU tillsammans med Ryska federationen och 

Singapore. Huvudområdena som studeras i matematik är aritmetik, algebra, mätningar, 

geometri och statistik. Svenska elevers resultat är signifikant högre än medelvärdet för de 45 

länder eller regioner som till slut motsvarade studiens krav vad det gällande urval och bortfall. 

Medelvärdet var 467 poäng och Sveriges medelvärde slutade på 499. Sverige jämförs dock i 

gruppen som kallas 20-landsgruppen. I denna grupp ligger Sverige signifikant lägre än de 

övriga länderna där genomsnittspoängen är 516 poäng. 

PISA 2003 

Skolverket (2004) beskriver att syftet med undersökningen är att mäta elevers kunskap i slutet 

av grundskolan för att se om de har de nödvändiga kunskaper som krävs i framtiden. Genom 

denna studie kan man jämföra svenska elever med elever i andra länder. Den visar hur 

undervisningen organiseras och effektiviseras i olika länder. Ett av huvudsyftena i denna 

utredning är att undersöka likvärdigheten i de deltagande ländernas skolsystem. På så sätt kan 

man jämföra Sveriges skolsystem i förhållande till andra länders ur ett 

likvärdighetsperspektiv. Vart tredje år genomförs PISA. År 2000 låg fokus på läsförståelse, 
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2003 var huvudområdet matematik och år 2006 satsade man på naturvetenskap. Eftersom att 

det år 2003 fokuserades på matematik, är det denna studie vi valt att använda oss av i vårt 

arbete. I Sverige deltog ca 4600 elever från 185 skolor och det var framförallt elever ur 

årskurs nio men även några från årskurs åtta och första året på gymnasiet (Skolverket, 2004).  

 

Studien visar att de bästa eleverna i Sverige är något sämre år 2003 jämfört mot år 2000 i 

området rum och form. De sämst presterande eleverna år 2003 har inte lägre resultat än 

eleverna år 2000 medan det i delområdet förändring och samband visas att de bästa eleverna i 

år 2003 är betydligt bättre än eleverna i samma test år 2000. Slutligen kan man konstatera att 

de elever som presterat lägst resultat år 2003 är något sämre än eleverna som deltog i testet år 

2000. Om man jämför de fyra nordiska länderna utifrån PISAs undersökning kan man se att 

Norge är betydligt sämre än Sverige. Danmark och Sverige ligger på ungefär samma poäng 

medan Finland är signifikant mycket bättre än Sverige, Danmark och Norge. 

Nationella undersökningar 

Hög tid för matematik – NCM rapport 2001:1 

Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) fick i november 1999 i uppgift av 

utbildningsdepartementet att ge förslag på programinnehåll för utveckling av kompetens i 

matematik och matematikdidaktik för lärare. Enligt regeringsuppdraget (NCM, 2001) skall 

kompetensutvecklingsprogrammets förslag omfatta lärare som undervisar i för-, grund- och 

gymnasieskola. Behovet och intresset är stort bland lärare som undervisar i matematik. De vill 

både förbättra sitt kunnande i ämnet men även de didaktiska kunskaperna. Det anses viktigt 

att uppgifterna i matematiken görs spännande och utmanande. Det finns ett stort behov av 

handledning och stöd när det gäller kompetensutveckling. Framförallt ska den vända sig till 

utbildade matematiklärare samt lärare som undervisar i ämnet utan ordentlig grundutbildning 

i matematik (NCM, 2001). Antalet lärare som utbildat sig och innehar en magister – och eller 

forskarutbildning är få inom både lärarutbildning och förskola/skola. Det anses därför som 

viktigt att forskarutbildning för lärare byggs ut. 

Varje kommun och landsting skall se till att kompetensutveckling 

anordnas för den personal som har hand om utbildningen. 

Kommuner och lansting skall vinnlägga sig om en planering av 

personalens kompetensutveckling 
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(http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_i

d=SFS1985:1100&rm=1985&bet=1985:1100).  

 

Kompetensutveckling som begrepp är bredare än fortbildning. Denna bör omfatta 

ämnesbredd, ämnesfördjupning, metodutveckling, arbetslagsutveckling, forskning och 

utvecklingsarbete. Möjligheten till kompetensutveckling varierar kraftig mellan olika 

kommuner och om det inte är samma form av kompetensutveckling riskerar vissa lärare att 

undermineras eftersom de inte har möjlighet att utveckla och komplettera de kunskaper de 

önskar. Förvisso kan man i Lpo 94 läsa att: 

 Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom 

givna ramar, ett särskilt ansvar för att personalen får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall 

kunna utföra sin uppgift 

(Lpo 94, 2.8 Rektorns ansvar) 

Det är dock, enligt NCM (2001), lärarens eget ansvar att se till att den egna 

kompetensutvecklingen hörsammas. Staten har det övergripande ansvaret att se till att 

förutsättningar för kompetens och utbildning skapas. För att behovet av skolans förnyelse 

skall fungera bör vuxenutbildning/kompetensutveckling vara ett av sätten för att se till att det 

finns utbildad personal i skolan. Genom forskning för lärare får vi också en större 

kompetensutveckling i skolan. NCM (2001) anser att matematiksatsning skall fungera som ett 

övergripande mål i satsningen på skolan. Där skall värdegrunden konkretiseras på ett inre 

plan. Fokus skall ligga på elevernas lärande så som innehåll och motiv, detta skall främjas 

framför organisationsfrågor. Nödvändigt för skolsystemet är uppföljning och stöd med 

konkreta åtgärder och att satsningen skall fortgå under flera år och vara välstrukturerad. 

Denna satsning kräver engagemang från alla inblandade i elevers skolgång (forskare, lärare, 

föräldrar med flera) för att den skall leda vidare till något positivt.  

 

Enligt NCM (2001) kan den gamla synen på matematik som svårbegriplig och ganska tråkig, 

kvarstå. Flera studier som NCM tagit del av, har visat på dålig måluppfyllelse i skolan och att 

elevers intresse för ämnet har avtagit. Trots detta satsas det för lite pengar från centralt håll för 

att utveckla matematikutbildningen. Man beskriver vidare att den nedskärning som skolan nu 

drabbats av har slagit hårt åt mot matematikundervisningen. Stora förändringar har drabbat 

skolan de senaste åren i och med att den idag är en decentraliserad mål- och resultatstyrd 

skola och förut utgick den från en central regelstyrd skola. Det har även visat sig att den 
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svenska matematikutbildningen kontra internationella forskningsrapporter ligger långt ifrån 

varandra. 

 

I NCM: s skrift (2001) ges flera olika förslag för att utveckla matematikundervisningen. 

Bland annat anser de att rätten att lära sig matematik tillhör alla och att det skall ske på 

elevens egen nivå eftersom alla inte har samma metod för att lära. Det föreslås också att det 

skall satsas pengar på att undersöka hur man kan göra situationen bättre i skolan. 

Kompletterandet av kursplanen finns också som en ide, då framförallt för att utveckla arbetet 

lokalt på ett professionellt sätt. I skriften från NCM (2001) ges förslag på 

matematikutvecklare som kan finnas till som stöd för lärare som är i behov av 

utvecklingsinsatser och de vill också kompetenshöja alla lärare. Att utveckla ett forum där 

lärare och forskare får möjlighet att lära av varandra tror NCM ger betydligt mer än att beslut 

skall komma uppifrån. För att kunna kompetensutveckla lärarna måste det finnas lättillgänglig 

information om kurser att gå. Dessutom krävs det stora insatser under många år för att alla 

som undervisar i skolan skall få den genuina matematikutbildning de är i behov av. För att ha 

råd med kompetensutveckling krävs stöd från både lokalt och regionalt håll. Det behövs även 

resurspersoner, kanske lärare som är erfarna, framgångsrika och har jobbat länge i skolan. 

Dessa bör då finnas till hands för att handleda, råda, understöda och uppmuntra saker som 

sker på lokal nivå. Här bör även finnas matematikansvariga på varje skola som innehar ett 

viktigt arbete. Framförallt diskuteras här huruvida mentorer med speciell utbildning där 

ledarskap, utvecklingsarbete, matematik och matematikdidaktik skall finnas till för framförallt 

nyutexaminerade lärare. 

 

För att våra elever skall få den mångfasetterade karaktär av matematik som samhället önskar 

måste lärarna förfoga över den kunskapen varvid god grundutbildning är ett faktum. 

Intressanta och engagerande lektioner behövs för att eleverna skall kunna utveckla sin 

kunskap inom matematik och här finns även en del lärare som är i stort behov av att utveckla 

sin matematikdidaktiska kunskap. När man pratar om likvärdighet menar man att hänsyn skall 

tas till alla elever så att de får den undervisning de är i behov av. Det betyder att lärarna bör 

förfoga över en god kunskap för att klara detta och i annat fall få stöd för utveckling. 

Stimulans och reflektion över eget arbete är viktigt hos läraren varvid möjlighet till att berika 

sina kunskaper borde vara ett måste. Enligt NCM (2001) bör det inte finnas 

förmyndartendenser där lärare upplever det som att de blir pålagda ytterligare börda vid 

genomförandet av fortbildning. Det är bättre att utveckla ett forum där lärare och forskare får 
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möjlighet att lära av varandra. På så sätt får äldre lärare möjlighet till nytänkande och 

nyutexaminerade lärare får ta del av erfarna och framgångsrika lärares tips och idéer. Detta 

forum skall inte ses som tillfällig utan finnas kvar under lång tid då Kortsiktiga lösningar 

bidrar till att skapa och befästa långsiktiga problem (NCM, 2001 s.49). 

NU 03 

Barn och ungas livsvillkor har drastiskt förändrats och fler elever med utländsk härkomst har 

börjat i den svenska skolan. Detta har bland annat gjort att skolans fokus på att endast lära ut 

har övergått till att prioritera sociala insatser allt mer. Delvis på grund av ovanstående 

genomfördes NU 03 – den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket, 

2005b). Undersökningen skulle visa på hur väl läro- och kursplaneras mål uppfylldes. Totalt 

har 10 000 elever deltagit i NU 03, åldersklasserna har bestått av 11- och 15-åringar. När det 

gäller matematik uppfattade eleverna uppgifter såsom problemlösning med mycket text som 

svårast att lösa. Dessa tester kunde dock påvisa något positivt i och med att man såg att pojkar 

och flickor behärskade matematik lika bra. Testerna kunde även visa att mer än hälften av alla 

elever i NU 03 tyckte att det var många onödiga delar i matematikämnet. Uppfattningen om 

testet var att flera elever tyckte uppgifterna var för svåra och en del tyckte uppgifterna var för 

enkla.  

 

De arbetssätt som används i de svenska skolorna i dag ger eleverna lite tid till diskussioner, 

samtal och andra former av arbeten där eleverna kan visa lärarna vilken kunskap de 

egentligen besitter. Det ökade enskilda arbetet för eleverna i skolan, anser Skolverket (2005 

b), kan göra att eleverna presterar sämre jämfört med 1992. Färre utmaningar bidrar till att 

eleverna riskerar att jobba med uppgifter de redan behärskar. Beroende av hur skolan tolkat 

läroplanen kan mer eller mindre enskilt arbete och intressanta arbetsuppgifter ta sin form i 

skolan. Reflekterande miljö och synliggörandet av målen för eleverna är viktiga uppgifter för 

lärarna eftersom dessa kan skapa förutsättningar för gott lärande. NU 03 har även visat att 

kommunikationen i klassrummet kan ha del i elevernas sämre prestationer i ämnet matematik. 

Eleverna har sämre kunskap om matematikbegrepp nu än tidigare och lärarna undviker att 

använda de matematiska termerna när de förklarar för eleverna. Kommunikation med elever 

och föräldrar som bygger på mål och betyg är också en viktig del för att eleverna skall nå sina 

mål.  
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Det är fler unga nyutexaminerade lärare med lite arbetslivserfarenhet i NU 03 undersökning 

än vad det var när undersökningen gjordes 1992. Kompetensen är även den annorlunda då det 

är betydligt fler idag som har ämneskompetens i matematik på 20 poäng eller mindre. De 

flesta lärare som deltog i undersökningen ville ha både fortbildning, specialpedagogisk 

kompetens och mer ämneskunskaper i matematik. Orsakerna till de försämrade resultaten kan 

enligt NU 03 bland annat bero på att nyutexaminerade lärare har för lite utbildning i 

matematik eller att eleverna har för få matematiktimmar på schemat. Det kan också bero på 

att det är för mycket individuellt arbete i klassrummet och att det är fler elever med annat 

modersmål än svenska i skolan idag än vad det var tidigare. På grund av detta har regeringen 

tillsatt en utredning, Statens offentliga utredningar 2004, för att höja nivån på 

matematikundervisningen bland annat med hjälp av matematikutvecklare. Målet år 2006 var 

att dessa utvecklare skulle finnas i landets alla kommuner 

(http://matematikutvecklare.ncm.gu.se/?q=node/2, 2007-11-13).  

 

Mängden information (internet, mobiler och annan medieform), snabbheten och ungdomars 

sätt att umgås har förändrats med åren. Fler elever ”leker” med datorer än lyssnar på musik 

vilket är annorlunda jämfört med för tio år sedan. Den kunskapsinhämtning som för tjugo år 

sedan kunde ta lång tid, kan man idag söka reda på med hjälp av Internet på ett par sekunder. 

Fler och fler matematikkunskaper krävs för att fortsätta vidareutveckla den teknologiska 

industrin. Inget av det vi använder oss av idag skulle ha varit möjligt utan den matematiska 

bakgrund vi faktiskt har (Skolverket, 2005b). Matematikundervisningen behöver utvecklas 

gällande både arbetsformer och arbetssätt. Även sättet att bedöma och återkoppla till eleverna 

måste vidareutvecklas (Skolverket, 2005b). 

Matematikdelegationens betänkande 

Betänkandet, Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens (SOU 2004:97), visade i 

en studie från år 1980 att elever, 13 och 14 år gamla uppvisade en låg kunskapsnivå inom 

matematik. Detta ledde till en krisdebatt som resulterade i olika kompetenshöjande aktiviteter 

under åren 1986-1991 med bland annat en obligatorisk studiedag för lärare i matematik. På 

lärarutbildningen fick matematikämnet en starkare ställning och för att läsa matematik höjdes 

inträdeskraven. Planer på att minska elevgrupper, mer resurser och stödundervisning 

genomfördes inte, det snarare försämrades. År 1-6 lärare skulle få kompletteringsfortbildning 

mellan 1989-99, men detta genomfördes endast i begränsad omfattning och en nationell 

satsning i matematikdidaktisk forsknings- och utvecklingsarbete blev inte av. Under denna 
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period såg man, trots att alla resurser inte genomfördes fullt ut, att resultaten förbättrades och 

de 13-åriga eleverna i svenska skolor höjde sin matematikkunskap något (SOU 2004:97). När 

läroplanerna Lpo 94, Lpf 94 och Lpfö 94 infördes fick matematiken en tydlig position enligt 

SOU 2004:97. Inför de nya kursplaner som skrevs, påbörjades ett projekt att ta fram 

stimulans- och stödmaterial. Detta projekt avbröts efter två år då materialet uppfattades som 

centralstyrt vilket inte var meningen i en målstyrd skola. Andra centrala satsningar uteblev 

också, bland annat genomfördes inget försök att tillämpa matematiken med uppföljning och 

utvärdering i nya läroplanen (SOU 2004:97). 

 

Rapporter som visar alarmerande resultat i matematik uppmärksammades i slutet av 1990-

talet. Sedan år 2001 har matematik, läsning och skrivning varit prioriterade 

utvecklingsområden hos Skolverket och sedan 2003 hos Myndigheten för skolutveckling. 

Trots detta har få instanser märkts i den dagliga undervisningen. Detta beror bland annat på 

att stöd har getts till kopplingar mellan system- och basfärdighetsutveckling och att en del 

åtgärdsprogram har saknat effektmål och långsiktiga planer för utvecklingsarbetet. Många 

kommuner har svag måluppfyllelse som det finns olika faktorer som påverkar, exempelvis 

tidsfaktorn, organisatoriska problem, personalsituationen det vill säga tillgången till lärare 

med mera. Statens offentliga utredningar (SOU 2004:97) menar att det tar tid med utveckling, 

att det inte finns strukturer i kommunen för hur ett kvalitets- och utvecklingsarbete bör se ut, 

konflikter mellan skolledning och lärarkollektivet och stor personalomsättning, 

sjukskrivningar med mera försvårar arbetet. SOU (2004:97) skriver vidare i sin rapport att 

argumentation och kommunikation ska genomsyra undervisningen i matematik enligt 

kursplanerna. Detta har inte slagit igenom då läromedelsböckerna är härskande i klassrummen 

och eleverna jobbar i sin egen takt, det vill säga individuellt. Frågan är hur man ska nå ut till 

lärarna för att bryta detta mönster. NU 03 visar att en vilja finns att förändra 

undervisningsmetoderna och att det är framför allt lärarnas kompetens som behöver höjas. 

Undervisningsformerna, hur tiden används och hur den disponeras bör också ligga i fokus. 

Just tid anses vara en bristvara när det gäller matematik. Elever tycker att den nuvarande 

tidsplaneringen leder till stress (SOU 2004:97).  

 

Det är viktigt att ha ett förhållningssätt där det fokuseras på det positiva i en utveckling och 

inte det negativa. Utvecklingsarbetet berör såväl lärare, rektorer, föräldrar och forskare med 

flera. SOU (2004:97) skriver om en rapport, där man kan se att intresset för matematik 

hamnar på sista plats när människor mellan 25-74 år tillfrågades. Trots detta ansåg ca 70 % att 
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de tyckte om matematik och att en matematikkurs kunde vara stimulerande. 20 % såg ibland 

eller ofta sina bristande matematikkunskaper som ett problem i vardagen. I åldersgruppen 25-

49 ansåg man att högstadie- respektive gymnasielärare var de som främst gett upphov till de 

negativa matematikkänslorna.  

 

Matematikdelegationen hade sju arbetsgrupper, en egen hemsida samt genomförde ett stort 

antal konferenser, möten, intervjuer och hearingar. Delegationen jobbade bland annat för att 

skolan skulle visa intresse för såväl de elever som visade en stor fallenhet och intresse för 

ämnet som de elever som är i behov av extra stöd. Samtidigt såg de att fler och fler kvinnliga 

studenter valde andra ämnen än matematik vilket var något matematikdelegationen ville 

komma till rätta med.  

Vi konstaterar att det lilla barnets möte med matematik ofta är 

avgörande för attityder, föreställningar och studieframgångar 

senare i livet. En satsning i förskola och de tidiga skolåren ger 

positiva effekter i hela utbildningssystemet från förskola 

tillhögskola och vuxenutbildning (SOU 2004, s.88). 

 

Skolans matematikundervisning beskrivs i rapporten Att lyfta matematiken – intresse, lärande 

kompetens (SOU 2004:97) som individualiserad trots att kursplanerna betonar 

problemlösning, argumentation och kommunikation. Man kan säga att matematiken är 

grundskolans tystaste ämne. Skolledaren har ett stort ansvar att utveckla den pedagogiska 

lektionen. Samarbete och erfarenhetsutbyte mellan olika skolor är en viktig del i 

utvecklingsarbetet för matematik. Många anser att det är lätt att undervisa i matematik men 

det har visat sig genom internationell och nationell forskning att den enskilt viktigaste 

beståndsdelen som betyder mest för matematikinlärning, är läraren. Många lärare idag 

undervisar i matematik fast de inte har utbildning för det – därför behöver de 

kompetensutveckling. För att ett utvecklingsarbete skall ge goda resultat måste lärarna på 

fältet känna sig delaktiga 

 

Matematikdelegationen hade i uppdrag att se över all matematikutbildning från förskola till 

högskola. Här följer deras huvudförslag 

1. Stöd och utveckla aktiviteter som ökar intresset för och 

insikterna om matematikens värde, roll och betydelse i vardag, 

yrkesliv, vetenskap och samhälle.  
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2. Utbilda kvalificerade lärare i matematik för alla barn, 

ungdomar och vuxna. 

3. Stöd och samordna alla goda krafter som verkar för bättre 

lärande och undervisning i matematik. 

4. Tydliggör och utveckla syfte, mål, innehåll och bedömning i 

matematik för hela utbildningssystemet (SOU 2004, s. 99). 

 

Matematikdelegationen ansåg att det behövdes nationellt stöd för verksamhetsutveckling, det 

vill säga bland annat matematikutvecklare, och föreslog att en nationell projektorganisation 

skulle tillsättas där utbildningssamordnare samarbetade. Regeringens satsning på 

matematikutveckling startade när matematikdelegationen redovisat sitt betänkande (SOU 

2004:97). Uppdraget att genomföra utvecklingsinsatserna skulle ske av Myndigheten för 

skolutveckling (MSU) i samarbete med Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). 

NCM startade arbetet med att utbilda matematikutvecklare med uppdraget att 

▫ Genomföra lokalt utvecklingsarbete 

▫ Fungera som vägledare till forskning och annat inspirationsarbete  

Matematikutvecklarna får stöd av MSU och NCM att  

lyfta fram relevant forskning och aktuella utvecklingsarbeten om 

lärande och undervisning i matematik samt om skolutveckling, ge 

möjlighet till erfarenhetsbyte kring utvecklingsarbete i matematik på 

skol-, skolområdes-, kommunal och regional nivå, visa på verktyg 

för hur lokalt utvecklingsarbete i matematik kan planeras, 

genomföras och utvärderas samt att bidra till uppbyggnad och 

utveckling av nätverk kring matematik på lokal, regional och 

nationell nivå (http://matematikutvecklare.ncm.gu.se/) 

 

Förutom matematikutvecklare satsar MSU även bland annat inspirationsmaterial för 

undervisning, uppföljning av utvecklingsstöd och samverkan med högskola 

(http://www.skolutveckling.se/innehall/kunskap_bedomning/matematik/satsningar/matemati

kutvecklare/). 
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Resultat  

I vår studie har vi valt att benämna respondenterna med fingerade namn. Lärarna kommer att 

benämnas som Anna, Maja och Peter.  

 

Anna avslutade sin lärarutbildning 1993. Hon har svenska som inriktning och idrott som 

tillval. Anna har även vidareutbildat sig inom Montessoripedagogik och har läst 10 poäng 

matematik. Hon har deltagit i den kompetensutveckling som kommunen erbjuder, bland annat 

barnmassage och en matematikutbildning på annan ort. Anna arbetar i en årskurs 1 på en f-9 

skola. Hennes matematiklektioner utgår mycket från eget sammansatt material som hon 

tillsammans med en arbetskollega har arbetat fram. Anna samtalar mycket med sina elever 

och tycker att det är intressant att höra elevernas egna tankar kring matematik. Hon anser att 

det är viktigt att eleverna känner att deras tankar är något som tas på allvar. 

 

Maja har svenska och samhällsorienterande ämnen som sin grund och hennes tillval har varit 

15 poäng bild och 20 poäng engelska. Maja berättar att hon inte har mer matematikutbildning 

än de tre eller fem poäng som ingick i utbildningen. År 2001 var Maja färdigutbildad och har 

sedan dess deltagit i få utbildningsdagar rörande matematik som kommunen anordnat. Hon 

har dock deltagit vid en matematikbienett under en dag samt vid läromedelsförlagens 

utbildningar och anser att dessa har genomförts med varierat resultat: Vissa är jättegivande 

och vissa är bara reklam. Jag önskar att jag fick mer utbildning (Maja). Maja jobbar på en f-6 

skola i en klass med år 2 och 3. Hon säger sig arbeta utifrån läromedel, men kommer 

efterhand på att hon arbetar en del med laborativt material. Maja berättar att det är lätt att följa 

böckerna, sida för sida. Hon tycker att det är svårt att hoppa över sidor även om möjligheten 

finns. Maja anser också att hon har för lite kunskap om diagnostisering av elevers 

matematikkunskaper för att kunna släppa läromedlen helt. 

 

Peter har läst svenska och samhällsorienterande ämnen med tillvalet idrott och har även fem 

poäng matematik i sin utbildning, som avslutades år 2000. Han arbetar i en årskurs 2 på en f-6 

skola. Peter jobbar enligt honom själv traditionellt i matematik med läromedel. Under 

intervjun framkommer det dock att han frångår böckerna då och då till förmån för mer 

laborativt arbete. Peter berättar att på skolan han jobbar har en arbetsgrupp med fokus på 

matematik bildats. Syftet är att denna grupp skall hålla sig uppdaterade vad gäller forskning 
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och nya läromedel i ämnet. Gruppen skall sedan finnas som stöd till resten av 

personalgruppen. 

 

Fredrik och Kristina är två rektorer. Fredrik arbetar i en f-6 skola medan Kristina jobbar på 

en f-9 skola, samma skola som Anna arbetar på. Båda två har arbetat inom skolans värld som 

lärare innan de utbildade sig vidare till rektorer. Kristina och Fredrik anser att matematik är 

ett viktigt ämne. 

 

Eva arbetar som matematikutvecklare i en norrländsk kommun. Hon har jobbat som 

lågstadielärare och har alltid varit intresserad av utvecklingsfrågor. Eva beskriver sig som 

orädd när det gäller att våga prova på nya saker. Hon jobbar på uppdrag av rektorer och 

universitet. En enskild lärare har inte möjlighet att ta kontakt med Eva för att få stöd utan 

måste gå via rektor. Denne får då i sin tur kontakta Eva och om många har samma 

problematik startar hon en studiekurs för den gruppen. 

 

Karin är tjänsteman och utbildad matematiklärare för gymnasieskolan. Hon valde att lämna 

skolans värld för att få jobba mer intensivt med att bland annat föra ämnet matematik framåt i 

kommunen. Hennes tjänstgöring finns på för- och grundskoleförvaltningen med inriktning på 

kvalitetsuppföljning och utveckling.  

 

Johan är riksdagsledamot och har tidigare arbetat med skolfrågor. Han har en anknytning till 

den aktuella kommunen där vår undersökning genomfördes, han är dock inte insatt i 

kommunens skolpolitik. 

 

Siv arbetar som skolpolitiker i för- och grundskolenämnden. Hon har ett intresse av 

matematikfrågor och tycker att matematik är ett viktigt ämne.   

 

Matematikutveckling 

Respondenterna anser att matematikutveckling är viktigt för att eleverna ska kunna utveckla 

sina matematikkunskaper. Anna anser att matematikutveckling är intressant. Hon menar att 

begreppet står för att man pratar och tänker i matematiska banor. De lärare som ingår i studien 

har gemensamt att de tycker att läraren behöver kompetensutveckling för att undervisningen i 

matematik ska utvecklas. De är dock inte överens om vad kompetensutveckling står för. Maja 

menar att det är nästan viktigare att det avsätts tid för didaktiska diskussioner i arbetslagen 
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och att det sker ett utbyte lärare emellan, inom och utanför den egna skolan. Peter tycker att 

det skulle räcka med kommunens kompetensutbildning. Matematikutvecklaren Eva menar att 

lärare behöver lära sig mer om undervisning. Hon anser även att bra läromiljöer, 

föräldradeltagande, utveckling som rör elever, medhjälp och inflytande är viktiga aspekter att 

ta hänsyn till i matematikutveckling. Eva berättar att hon tycker att det är viktigt att förstå 

matematik och att utveckla den mot de styrdokument som finns. Hon anser att det finns 

mycket att göra inom detta område. Det samma anser den tjänsteman, Karin, som deltog i vår 

studie,. Hon menar att matematikundervisningen ska vara varierad och rolig för var och en: 

Elever ska få bygga på egna erfarenheter, sin egen kunskapsbas (Karin). 

 

Både Fredrik och Kristina beskriver samma synsätt när de talar om matematikutveckling och 

lägger även till begreppet kommunikation. Just den kommunikativa delen i matematiken 

hjälper till att utveckla undervisningen, menar lärarna Anna och Maja är betydande för att föra 

ämnets utveckling framåt. Kristina anser att lärarna bör kunna undervisa på olika sätt och 

använda sig av olika metoder för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. 

Därför bedömer hon att det är viktigt att lärarna får den kompetensutveckling som de behöver, 

men lägger till att en lärare som inte är intresserad av ämnet inte är en positiv förebild för 

eleverna. Det vill säga att en lärare som inte är intresserad av matematik ska inte behöva hålla 

matematiklektioner. Kristina menar att det inte är ett problem att kompetensväxla. En lärare 

som har intresse och kunskap i matematik kan växla med en lärare som har en annan kunskap. 

Kristina säger också att man inte ska tvinga på en lärare en utbildning/kurs, bara för att. 

Fredrik anser att matematik som begrepp har fått en onödig stämpel som tråkigt, svårt och 

abstrakt. Han har funderingar kring om det skulle bli någon skillnad för ämnet om det bytte 

namn, till exempelvis problemlösning. Hans åsikt är att matematik är problemlösning och 

därför skulle begreppet passa. Riksdagsledamoten Johan och kommunpolitikern Siv menar 

båda två att matematikutveckling är ett område som måste satsas på. Johan tror att man måste 

ifrågasätta det traditionella arbetssättet. 

Det finns mycket som tyder på att matematikundervisningen i den 

svenska skolan ofta är traditionell med stark styrning av 

läromedel och därmed enkelspårig i arbetssättet (Johan). 

Siv säger att hon, utan att ha vetenskapliga belägg för det, menar att matematik utvecklar 

intelligens och logiskt tänkande.  

  

Stöd till elevers matematikutveckling 
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Kommunicera matematik anser alla tre lärare vi intervjuat vara viktigt för elevernas 

matematikutveckling och något de måste jobba mer med i sina klasser. Vidare tror de att fler 

roliga moment i skolan skulle kunna göra att eleverna på något sätt tog matematiken till sig på 

ett annat vis än det gör idag.  

 

Tjänstemannen Karin, ansåg också att matematiklektionen måste vara varierad och rolig men 

att fler läxor och mer tragglande också behövs. Tålamod är något hon poängterar som viktigt 

att lära sig, då fler och fler elever idag inte anser att saker och ting skall få ta tid. De lever 

såsom hon säger i teknikens värld och menar att de bara behöver trycka på en knapp på 

datorn, teven eller mobilen för att få det svar de önskar. Karin tycker att det är viktigt att 

eleverna lär sig att själva fundera och grubbla, något som hon menar inte existerar idag. 

Fredrik är mer inne på att hålla matematiken lekfull och levande. Fokus bör ligga på att rensa 

bort allt tragglande och istället mixa repetition med annat innehåll. För att matematiken ska 

hållas intressant, menar Fredrik, bör läromedlen plockas bort från undervisningen. 

 

Kompetensutveckling skulle enligt läraren Peter göra att eleverna bättre skulle kunna 

tillgodogöra sig matematikundervisningen, eftersom läraren skulle förfoga över en större 

kunskap. Detta anser politikerna också vara viktigt men de vill specificera kraven lite och 

menar att det är den pedagogiska kompetensen i matematik lärarna framförallt behöver. 

Riksdagsledamoten Johan föreslår en satsning på en gemensam massiv kampanj där flera 

kommuner, näringen och skolan skall ingå för att öka det matematiska intresset. Rektorerna är 

mer inne på att lärarna är i behov av fler och bättre metoder i sin matematikundervisning. 

Detta anser även matematikutvecklaren är viktigt och säger att: Ju fler metoder läraren har 

till sin klass desto större är möjligheten att eleverna hittar just sin inlärningsstil (Eva). 

 

Siv berättar att politikerna bara tar beslut i stora drag, det vill säga att exempelvis beslutar de 

om olika satsningar och så tillsätts arbetsgrupper som genomför besluten. I en sådan 

arbetsgrupp med matematikutveckling som en del, sitter Karin. Hon säger att matematiken 

måste bygga på elevernas egna erfarenheter och att det är för få matematiklektioner i skolan 

idag. Kommunikation är a och o i en bra undervisning. På en del skolor hon varit på 

uppskattar eleverna det tysta klimat som ofta råder i klassrummet. Eleverna säger sig veta vad 

som skall hända och kan koncentrera sig på sitt. Detta är ett faktum säger Karin och tillägger  

Eleverna vet vad som förväntas på matematiklektionen och de får lugn och ro att räkna. 

Emellertid främjar detta inte inlärning (Karin). 



   

  22 

 

 Politikerna har som ambition att utveckla det matematiska innehållet. Det ska genomföras så 

verklighetsnära att eleverna på så sätt känner igen sin matematik från vardagen. Karin säger 

att lärarna måste våga bryta sig loss från de ramar som finns i skolan idag och prova andra 

strategier för att hjälpa elever. Vi får som hon säger, inte fega ur utan söka svar på många 

olika ställen för att stödja våra elever. 

 

Stöd på kommunal nivå 

Den riksdagsledamot vi haft kontakt med är osäker på vad den aktuella kommunen har för 

planer för matematikutveckling men menar att det finns ett gediget arbete som beställdes av 

förra regeringen och utfördes av Matematikdelegationen. Enligt Johan har en kartläggning 

gjorts för att ta reda på varför svenska elever har tappat kunskap i matematik. En 

handlingsplan togs fram och skulle förverkligas under fem år men blev lagd på is på grund av 

den nya regeringen. Politikerna i kommunen som har deltagit i vår undersökning har sett att 

många elever inte når de mål som är uppsatta att nå i år fem och nio. Denna insikt har gjort att 

kommunen har som mål att alla elever skall höjas, det få inte bildas ett samhällskikt där vissa 

är sämre och vissa är bättre. Givetvis beror det på familjesituationen vad barn engagerar sig i 

och finner intressant, men hemförhållandena får inte avgöra de individuella förutsättningarna 

säger Siv. Vidare berättar hon att i skolan måste eleverna få det stöd de behöver, alla skall ha 

samma möjlighet, men det innebär inte att alla får lika mycket tid och hjälp. Kommunen är i 

startgroparna för en prioritering i ämnet matematik. Karin som jobbar i kommunen har fått 

indikationer på att enligt regeringen skall alla kommuner utbilda matematikutvecklare. Detta 

är något kommunen satsar på, men på grund av andra prioriteringar har detta arbete inte 

startat ännu. För att utvärdering skall kunna ske, tänker sig Siv och även Karin, att de 

nationella prov som finns skulle kunna vara ett sätt att se om satsningen har gett resultat.  

 

I studien kan vi se att lärarna inte har någon större insikt i kommunens utvecklingsarbete 

gällande matematikundervisning. De har hört rykten om någon form av matematikprio, 

liknande den språkprio som nu pågår i de svenska skolorna. Rektorerna däremot vet att det är 

en matematiksatsning på gång, men riktlinjer och startdatum för satsningen är fortfarande 

okänt.  

 

Stöd på skolnivå – lokal nivå 
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De lärare som intervjuades önskade få kompetensutveckling i matematik för att eleverna 

skulle få så bra stöd som möjligt. Respondenterna var inte eniga i hur den 

kompetensutvecklingen skulle ske. Peter anser att det räcker med kompetensutveckling som 

kommunen ger medan Maja tycker att hennes egen utveckling gynnas bäst om hon får ta del 

av andra verksamma lärares undervisning och av vilket material som används i 

klassrumsundervisningen. Detta är en faktor som riksdagsledamoten Johan håller med om: 

Förutom en rejäl kompetensutveckling så tror jag att man ska satsa på mer erfarenhetsutbyte 

och förmedlande av goda exempel (Johan). 

 

Anna saknar schemalagd tid för halvklasstimmar vilket är, enligt henne, ett utmärkt sätt att nå 

och hinna med varje enskild elev. Vidare anser Anna att hon gör ett bättre jobb och är en 

bättre pedagog när hon får mer tid till varje elev. Tidsresurserna är en viktig faktor som också 

Maja påpekar. Just tid anses vara en bristvara när det gäller matematik. Maja har inget eget 

förslag på hur tidfördelningen skulle kunna se ut, men att det inte är effektivt att diskutera 

vem som ska ta med sig saftdunkarna på utflykten på kollegiekonferenser. Kristina vill att det 

ska finnas tid till samtal mellan lärarna om deras erfarenheter och kunskaper samt att 

matematiken bör vara ämnesövergripande. Hon anser att lärarna ska få full kompetens för att 

kunna utöva sitt yrke. Hon hävdar att kompetensutveckling är ett sätt att utveckla 

matematikundervisningen, men lärare som inte vill eller har intresse bör få möjlighet att 

kompetensväxla i stället: De måste ha en vilja att lära sig för att det ska bli bra (Kristina).  

Den andra rektorn, Fredrik, beskriver sitt stöd till lärarna som låg vad gällande 

matematikundervisning. Han låter lärarna åka på kommunens kompetensutvecklingsdagar, 

men menar att just nu befinner sig skolan i ett matematikvakuum i väntan på beslut från 

regeringen. Fredrik vet att det kommer ett beslut om matematikutveckling, snarlikt det 

utvecklingsarbete som finns för språk idag. 

 

Som matematikutvecklare säger Eva att lärare måste lära sig mer om undervisning och 

utveckling som rör eleverna. I hennes uppdrag ingår att stödja utvecklingen inom 

matematiken i kommunen. Hon tar del av ny forskning och håller kontakt med 

förvaltningschef, områdeschef och rektorer. Eva håller kurser med lärare i olika önskade 

matematikinriktningar. Detta innebär att lärarna kontaktar henne om sina problem och när 

tillräckligt många hört av sig ordnar hon ”träffar”/kurser för dessa lärare, med olika elevtyper 

som fokus. Hennes funktion är också att starta kurser, skapa nätverk för lärare och sätta igång 

olika projekt.   
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Diskussion 

Hur kläs matematiken i ett skimmer av glädje? Diskussionen vill visa på att det finns 

ambitioner att utveckla matematikundervisningen, men att det i den aktuella kommunen 

fortfarande ligger i startgroparna. Vi kommer att diskutera kring metodval och våra 

frågeställningar utifrån intervjuer och litteratur. 

 
Metodval 

Att vi båda två hjälpts åt vid intervjuerna har gett oss trygghet men även gjort att vi kunnat 

framhålla för varandra om något blivit glömt. Trots att vi använt bandspelare vid de flesta 

intervjuerna har vi funnit styrka i att en av oss suttit och antecknat då vi kunnat gå tillbaka i 

dessa på ett snabbt och smidigt sätt. Det har dessutom varit lättare för oss under arbetets gång 

att vi båda turats om att göra alla de delar som krävs för att ett examensarbete skall bli klart. I 

olika diskussioner har vi kunnat bolla idéer på ett konstruktivt sätt eftersom vi båda har varit 

engagerande i arbetet på lika villkor. Vi har arbetat tillsammans under i stort sätt alla delar av 

arbetet utom då vi läste litteraturen, denna valde vi att göra på varsitt håll. Nackdelen med att 

inte läsa all litteratur är att den ene av oss inte har full kontroll över den skrivna texten. Detta 

har vi försökt överbrygga med att läsa bakgrundstexten och ställt förtydligande frågor till 

varandra.  

 

Vi kan finna det intressant att av de tolv lärare vi kontaktade var det endast tre som godtog en 

intervju, men alla tre politiker som blev tillfrågade tackade ja. Varför blev det så här? Vår 

tanke från början var att det inte skulle vara några större bekymmer att få lärare att ställa upp 

på en kortare intervju medan vi kanske skulle stöta på problem att få tag på politiker. Det 

visade sig i efterhand vara precis tvärtom. Vi tror att lärarna kanske har många förfrågningar 

om olika undersökningar och enkäter att fylla i under den aktuella perioden då många 

studenter skriver examensarbete. Dessutom hade vi en ganska snäv tidsram för våra 

intervjuer. Några lärare uppgav att de inte tyckte sig ha tillräckliga kunskaper för att ställa upp 

på en intervju i ämnet matematik medan andra lärare hade andra åtaganden. För oss kändes 

det som att det borde vara av vikt även för lärare att få göra sin röst hörd vad gäller vår studie. 

Vi anser att alla samtal kan leda framåt till något positivt som man tidigare inte tänkt på.  

Peter kan stå som ett exempel, han ansåg i början av intervjun att han enbart arbetade utifrån 

läromedel, men efter en stunds samtalande kom han till insikt om att han faktiskt använde sig 

av en hel del laborativt material. Det är genom liknande samtal som vi menar att många lärare 

kanske vaknar och ser på sin undervisning ur en annan synvinkel. 
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Anledning till att vi valde bort enkät som metod för studien var att lärare mer eller mindre är 

överösta med olika enkäter. Under vår utbildning har vi genomfört enkätundersökningar och 

upptäckt svårigheten att få tillräckligt många respondenter. För att få ett gediget underlag till 

en studie hade vi varit i behov av fler hundra respondenter och sannolikheten att nå dessa tal 

var inte så stor. I vår studie ville vi ta del av respondenternas tankar och erfarenheter kring 

matematikutveckling. Vi ansåg att det skulle vara svårt att utforma enkätfrågor som skulle 

vara så öppna att respondenterna hade möjlighet att svara uttömmande på våra frågor.    

 
Stöd på kommunal nivå 

I studien har vi sett att matematikkunskaperna hos eleverna är relativt lågt enligt de två 

internationella studierna PISA (Skolverket, 2004) och TIMSS (Skolverket, 2005a). Forskning 

visar på att lärare i större utsträckning har en lägre utbildning i ämnet matematik idag än 

tidigare. Deras matematikdidaktiska kunskaper har inte heller den höga nivå som förr. Vi har i 

vår studie kunnat se att de lärare vi intervjuat haft väldigt få poäng i matematik. En av de 

intervjuade, Peter, läste endast fem poäng matematik på universitet med tanke på att han 

sedan skulle arbete i arbetslag med kompetensväxling. Peters inriktning låg på svenska och 

samhällsorienterande ämnen men väl ute i arbetslivet var han tvungen att undervisa i 

matematik där han inte alls kände sig så trygg som han önskat. I dag kan studenter på 

lärarutbildningen i stort sätt fritt välja kurser efter intresse eller efter minsta motståndets lag. 

Detta kan således ännu i dag resultera i att en nyutexaminerad lärare inte har läst mer än fem 

poäng matematik under tre och ett halvt år. Allt beror med andra ord på vad studenten har för 

fokus och inställning till sitt framtida yrke. Vi ställer oss frågande till hur det kan vara möjligt 

att en lärarutbildning inte innehåller fler matematikpoäng än vad den gör idag. Visserligen 

kan en lärarstudent läsa fler matematikpoäng än vad som erbjuds i den obligatoriska 

utbildningen, men sker detta? Eftersom vi i vår utbildning kommit i kontakt med studenter 

som läser kurser efter minsta motståndets lag som kännetecken, funderar vi om det är bra att 

många av de kurser vi läser är frivilliga. Kanske borde dessa kurser krympas ned och fler blir 

obligatoriska. Det är tydligt att de val vi gör, inte alltid kommer eleverna tillgodo. Vissa 

lärarstudenter väljer inte alltid kurser för att bli så komptenta lärare som möjligt, utan för att 

kurserna inte kräver någon större ansträngning från studentens egen sida. Kanske är det så att 

rektorerna måste bli duktigare på att gå igenom de sökande lärarnas betyg för att försäkra sig 

om att lärarna faktiskt har den kompetens som krävs i skolan idag. I vår bakgrund har det 

tydlig framkommit att en av orsakerna till elevers bristande kunskap i matematik är att lärare 
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inte förfogar över den matematikdidaktik de bör för att kunna ge elever den 

matematikundervisning de har rätt till. Kommunerna i landet får därmed utbildade lärare som 

inte passar in i det system som råder idag. Tanken har varit att kompetensväxla mellan olika 

lärare i arbetslag, men av de skolor vi besökt, fungerar detta bara på en. Resultatet blir att 

kommunerna måste kompetensutveckla lärare i ämnet matematik. Skall detta vara 

kommunens uppgift? Visst skall det förekomma kompetensutveckling i kommunerna 

eftersom ny forskning hela tiden ser dagens ljus och erfarna lärare har stor kunskap att dela 

med sig till nya lärare, men bör inte grundutbildningen ligga på universiteten där 

lärarstudenterna får relevant utbildning? Vi har nyligen fått kunskap om att lärarutbildningen 

vid Umeå Universitet har ändrat utbildningsstruktur. Från och med våren 2008 kommer alla 

lärarstudenter att läsa 15 obligatoriska högskolepoäng i matematik/matematikdidaktik. Detta 

ser vi som ett steg i rätt riktning.   

 

I kommunen vi studerat har vi kunnat se att en framtida satsning för matematik i skolan är på 

gång. En arbetsgrupp är tillsatt som bland annat tittat på matematikundervisning. I gruppen 

har man insett att ett sätt att utveckla matematik är att använda sig av matematikutvecklare, 

vilket är en rekommendation som vi kan läsa om i rapporten SOU 2004:97. Målet, år 2006, 

var att alla kommuner i Sverige skulle ha utbildat och påbörjat sitt arbete med dessa 

utvecklare. Den aktuella kommunen har dock till dags datum inte kommit igång med detta 

arbete utan förväntas göra det under år 2008. Å ena sidan kan vi se att kommunen har en plan 

för hur matematikutvecklingen skall gå till, vilket är bra. I sin strävan att höja 

matematikkunskaperna hos elever måste man utgå från lärarnas kunskaper, alltså bör deras 

kompetens höjas. Men å andra sidan funderar vi på varför det har tagit så lång tid, två år, 

innan kommunen börjat genomföra planerna. Matematikutvecklare är ett verktyg som 

regeringen har rekommenderat genom SOU 2004:97. Ett möjligt problem som vi kan se är att 

det fanns en tidsgräns för när satsningen i hela landet skulle vara i gång. NCM (2001) 

beskriver att de som skall delta i en förändring inte skall känna förmynderitendenser. Den/de 

som skall genomgå en förändring bör känna sig delaktig och engagerad. I vår intervju kom det 

fram att det inom arbetsgruppen varit tveksamma attityder till matematikutvecklare. Vi tänker 

oss att denna tveksamhet kan vara ett uttryck för att detta var ett beslut som kom från en 

statlig arbetsgrupp och inte från en lokal grupp. När kommunens arbetsgrupp fått den kunskap 

och motivation de behövde, kunde de starta arbetet med matematikutvecklare på ett 

konstruktivt sätt. Matematikutvecklare är säkert som ett komplement i skolan idag, men 

frågan är om det räcker? Vi funderar om politikerna eller de som skall lägga förlag på hur 
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matematikutvecklingen ska utformas varit i kontakt med lärarna för att undersöka vad de 

önskar för stöd i sin matematiska utveckling. Varför inte införa, precis som flera av de lärare 

vi varit i kontakt med, tillfällen då lärare får träffas och diskutera sina lektioner med varandra. 

Detta är ett billigt sätt till fortbildning och ett önskemål från lärarna. 

   

Ett forum bör utvecklas där lärare och forskare får möjlighet att lära av varandra skriver NCM 

(2001). På så sätt får äldre lärare möjlighet till nytänkande och nyutexaminerade lärare få ta 

del av erfarna och framgångsrika lärares tips och idéer. Det är intressant att varken de 

politiker, rektorer eller lärare vi varit i kontakt med tog upp forskning som ett viktigt element 

i matematikutveckling. Vi har under vår utbildning blivit påminda om vikten av att ta del av 

den aktuella forskning som står till buds. Lärare idag verkar inte använda sig av 

forskningsresultat för att utveckla matematikundervisningen. Kan den bristen bero på att 

lärarna under sin utbildning inte fått tillräcklig kunskap om vikten av att hålla sig uppdaterad 

vad gäller forskning? Eller kan bristen på tid ha gjort att lärarna prioriterat att inte använda sig 

av aktuell matematikforskning?  

 

Stöd på skolnivå – lokal nivå  

I rapporten NU 03 (Skolverket, 2005a) visades att många av de lärare som deltog i 

undersökningen ville ha både fortbildning, fördjupnings kunskaper i matematik, 

specialpedagogisk kompetens och mer ämneskunskaper i matematik. Detta kan vi även se i 

vår studie efter att ha sammanställt intervjuerna. Det är intressant att se att det skiljer sig 

gällande vilken typ av fortbildning man som lärare är intresserad av. En lärare är intresserad 

av traditionell fortbildning medan en annan lärare ser kunskapsutbyte som ett nog så viktigt 

forum för utveckling. Kommunen tänker sig en kombination mellan traditionell fortbildning 

och kunskapsutbyte i form av matematikutvecklare. Vi ifrågasätter dock det faktum att en 

matematikutvecklare inte jobbar mot enskilda lärare utan det krävs att en hel grupp har 

samma problematik för att få stöd. I början av vår studie hade vi en föreställning om att en 

matematikutvecklare var en person som lärare kunde vända sig till vid behov. Vi tänkte oss att 

matematikutvecklaren kunde komplettera lärarens undervisningsmetoder, men detta har visat 

sig inte stämma. I SOU (2004:97) beskrivs det, precis som vi tänkte oss, att det på varje skola 

borde finnas matematikansvariga som kunde handleda framförallt nyutexaminerade lärare 

men även finnas som stöd till övriga pedagoger på skolan. På detta sätt skulle det finnas 

möjlighet för en enskild lärare som befinner sig i en slentrianmässig situation att få nya idéer 

och inspiration till undervisningen. Eva, matematikutvecklaren, berättade att alla 
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matematikutvecklare arbetar på olika sätt och att inneha denna position är personligt. Varje 

matematikutvecklare har olika erfarenheter och kompetens, de har också olika förutsättningar 

då alla kommuner kan ställa olika krav på respektive matematikutvecklare. Dock fick vi den 

uppfattningen vid intervju med Karin att det inte skulle kunna vara möjligt med enskild 

personlig kontakt utan utvecklarens arbete måste ske mot olika grupper som ett 

beställningsjobb. Vi tycker naturligtvis att det är en bra metod att stötta lärarkåren genom 

matematikutvecklare, trots att vi hade en annan bild framför oss. Det är viktigt att det finns 

någon i varje kommun som visar intresse för och tar del av aktuell forskning.  

 

I SOU (2004:97) beskrivs vikten av lärares delaktighet i utvecklingsarbete för att ge så goda 

resultat som möjligt. Ett annat sätt att kompetensutveckla lärare kan vara samarbete och 

erfarenhetsutbyte skolor emellan (SOU 2004:97). Maja, en av lärarna, efterlyser just detta 

som ett sätt att fortbilda sig. Vi håller med om detta och anser att det måste vara ett ganska 

effektivt sätt att förvärva nya kunskaper eftersom dessa personer finns i närheten. Dyker 

frågor upp är dessa pedagoger inte längre än ett telefonsamtal bort. Det borde dessutom vara 

kostnadseffektivt, då externa föreläsare inte behövs hyras in. Den kostnad som kan uppstå om 

samarbetet sker under dagtid bör enligt oss endast bestå av vikariekostnader eller på kvällstid 

eventuell övertidsersättning. Vi tror att samarbete mellan skolor utvecklar kunskaper på ett 

djupare och mer verklighetsnära plan, eftersom verksamma lärare arbetar i liknade situationer. 

Vidare anser vi att det måste bli lättare att ta till sig kunskaperna från en kollega. En 

föreläsare kanske kan ge inspiration för stunden, men väl ute i verksamheten kan all 

motivation gå om intet då vi tror att en föreläsare inte alltid har insikt i skolans vardag. Vi 

anser att det kan vara bra med idéer som kanske inte alltid finns förankrat i skolans vardag, 

det är bra att ha högt flygande planer. Men det är tidskrävande att översätta föreläsningarnas 

tankar och idéer till den dagliga verksamheten och frågan är om alla lärare har tid, ork och 

motivation till detta. Vi har en känsla av att de lärare som verkligen behöver stöd och 

peppning i sin matematikundervisning inte skall vara de som går på en föreläsning där de inte 

får konkreta exempel och tips som de kan använda i sin dagliga undervisning. Det finns lärare 

som brinner för matematikutveckling och de kan på ett annat sätt tillgodogöra sig 

föreläsningar och omarbeta dessa lärdomar till undervisningen i klassrummet.    

 

På en skola valde rektorn att kompetensväxla eftersom hon ansåg att lärarna på skolan hade 

olika intresse och fallenhet för de olika ämnena. Hon ansåg även att lärare inte skulle tvingas 

att undervisa i ämnen de inte behärskade eftersom detta enbart skulle leda till ointressanta 
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lektioner och elever som tappade intresset för ämnet. Detta anser vi vara en klok tanke och 

något fler skolor skulle ta del av eftersom många lärare idag undervisar i matematik fast de 

inte har utbildning för det. En lärare med djup kunskap inom exempelvis svenska och inget 

större intresse för matematik riskerar ge ointressanta lektioner i det senare ämnet. Tanken som 

fanns vid den tidigare lärarutbildningen, lärare som utbildas i olika ämnesblock med syfte att i 

skolan komplettera varandra, var en god tanke. Tyvärr har det arbetssättet inte slagit igenom 

på de skolor vi kontaktat, utom på den skola som Kristina är rektor på. Detta har medfört att 

vi på skolorna har lärare som inte har adekvat utbildning. I SOU (2004:97) står det att läsa om 

vikten av att ha ett förhållningssätt där man fokuserar på det positiva och inte det negativa. 

Det sätt som Kristina valt att leda sina pedagoger på, ger en positivare stämning tror vi. Det är 

omöjligt som lärare att vara intresserad av alla skolämnen och finns möjligheten till 

kompetensväxling så tjänar eleverna på detta eftersom de får intressanta lektioner och 

entusiasmerande lärare.  

 
 
Kommunala utvecklingsplaner 

I vår studie kan vi konstatera att kommunens lärare har kunnat ana sig till att 

matematikutveckling borde vara nästa prioriteringsområde, men att någon information om 

detta inte nått ut till dem. En lärare berättade att hon hade svårt att uppdatera sig när det gäller 

kommunens planer, hon menade att kommunen vill att lärarna ska fokusera på många saker 

samtidigt. Med tanke på att vi snart är nyutexaminerade lärare, känns det viktigt att vi lär oss 

vart vi ska lägga vår fokus. När kommunen har många önskningar, kan det vara lätt att som 

nybörjare att vilja för mycket. Detta i sin tur kan leda till att vi bara skrapar på ytan och inte 

tillgodogör oss kunskaper på ett konstruktivt sätt. Rektorerna å sin sida har berättat för oss om 

deras inblick i den kommande matematiksatsningen, den är dock ännu ganska vag. Vi kan 

ändå ställa oss frågande till varför rektorerna inte delger sina anställda den vetskap de har om 

den blivande satsningen. Kanske är det så att de rädda för att lärarna skall uppfatta det som 

stressande när de är mitt uppe i en annan satsning eller också känner de att de har för lite 

kunskap för att vidarebefordra den i dagsläget. 

  

Vi anser att det är anmärkningsvärt att det verkar finnas rektorer som sitter och väntar på att 

en satsning i matematik skall inledas från kommunalt håll. Det bör enligt oss vara en rektors 

ansvar att stödja och uppmuntra sina lärare att utvecklas inom alla ämnen, även om det pågår 

satsningar inom andra områden. I SOU (2004:97) kan vi mycket riktigt läsa att skolledaren 
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har ett stort ansvar att utveckla den pedagogiska lektionen. Vi upplever det dock som att 

denna skolas energi och fokus ligger på den språkprio som pågår i kommunens skolor just nu. 

Vi tror att detta har medfört att matematiken fått stå tillbaka eller inte utvecklats som den 

borde ha kunnat göra. Visserligen håller vi med om att språket är grunden till all kunskap, 

men det innebär inte att andra ämnen skall ligga på sparlåga. 

 

Avslutande reflektion 

I NU03 (Skolverket, 2005b) kan man bland annat läsa om att man måste se hur tiden används. 

För att eleverna ska komma matematiken till godo, måste tiden disponeras så konstruktivt och 

utvecklande som möjligt. Maja som vi intervjuade menade att det avsätts för lite tid till 

pedagogiska diskussioner. Den mesta tiden används till att planera praktiska göromål som 

vem ska ta med saft till utflykten. Vi tycker att det bör vara en självklar del i den verksamma 

lärarens vardag, att möjlighet och tid ges till pedagogiska diskussioner. Det är bland annat av 

dessa diskussioner som läraren kan ta del av kollegors erfarenheter.  

 

Anna är en lärare som efterlyser tidsschema med halvklasstimmar i matematik. Hon anser att 

hon kan ge sina elever en bättre undervisning i mindre grupper och vi kan inte annat än hålla 

med. Skolverket (2005b) menar att elever får för lite tid till diskussioner och samtal. Vi har i 

vår studie sett att detta är en faktor som alla respondenter har framhållit och ansett vara ett av 

de viktigaste tillvägagångssätten för att utveckla matematiken för eleverna. Karin menade att 

visserligen skulle matematiklektionerna vara varierade och roliga men att man tappat bort 

både vikten av läxor och tragglande. Hon menar att dagens elever är vana vid ett snabbt 

samhälle där så mycket serveras genom ett knapptryck. Vi håller med och är väl medveten om 

att ungdomar idag inte behöver kämpa och traggla på samma sätt som förut. Detta har gjort att 

de inte orkar anstränga sig att fundera och grubbla. Som vi har sett i vår studie är 

kommunikation i ämnet matematik en förutsättning för att grundlägga elevers 

matematikkunskaper. Vi tror att det finns en risk att elever som inte orkar kämpa och 

anstränga sig i matematik har större risk att inte tillgodogöra sig den viktiga 

matematikkunskapen. Kan läraren hålla matematiklektionerna levande genom bland annat 

diskussioner och laborativt arbete, har dessa elever en större chans att lära sig matematik. Det 

blir en skör balansgång för läraren att hålla intresset för ämnet vid liv och samtidigt 

uppmuntra till ett visst tragglande. Fredrik å sin sida vill rensa bort allt vad tragglande innebär 

och istället fokusera på problemlösning och kommunikation. Han menar att begreppet 

matematik har fått en negativ och tråkig klang och funderar om det skulle bli någon skillnad 
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om ämnet bytte namn till exempelvis problemlösning. Fredrik säger vidare att matematik är 

en form av problemlösning och därför skulle namnet vara passande. Vi funderar på om det är 

så enkelt att få bort en stämpel genom namnbyte. Som parallell kan vi använda oss utav 

begreppsbytet mellan städare och sanitetstekniker. Trots bytet använder sig de flesta 

fortfarande av begreppet städare i vardagligt tal. Vi tänker oss att risken är stor att Fredriks 

förslag inte skulle falla i god jord eftersom en del kanske skulle uppfatta begreppet 

problemlösning som bara en del i matematiken.  

 

Kommer vi verkligen att kunna klä matematiken i ett skimmer av glädje? Med tanke på 

kommunens utvecklingsplaner för matematikämnet, har den en lång väg att gå eftersom de 

bara står i startgroparna. Men vi kan se att viljan till förändring finns hos såväl politiker, 

tjänstekvinna, matematikutvecklare, rektorer och lärare. Det känns skönt att alla strävar åt 

samma håll fast på olika sätt och utifrån den befattning man besitter. 

 

Fortsatt forskning 

Skolans matematikundervisning beskrivs som individualiserad trots att kursplanerna betonar 

problemlösning, argumentation och kommunikation. Man kan säga att matematiken är 

grundskolans tystaste ämne (SOU 2004:97). Trots att våra samtal med alla våra respondenter 

har mynnat ut i vikten av kommunikation och lustfyllt lärande, har vi kunnat konstatera att 

verkligheten sällan stämmer överens med respondenternas åsikter. Än i denna dag bedrivs 

matematikundervisningen till stor del utifrån läromedel och ofta individuellt, vilket enligt 

Karin inte ger den gruppdynamik som kommunikation frambringar. Utifrån detta skulle det 

vara intressant att undersöka varför lärare inte använder sig av den kunskap de faktiskt 

besitter? Det finns en kännedom om vad som behövs för att elever skall utvecklas på ett 

positivt sätt, samt en medvetenhet om vad som kan sänka elevers lust att lära och därmed 

deras kunskapsnivåer. Varför väjer lärare att fortsätta att arbeta i de gamla trångsynta banor 

som erfarenheten säger inte fungerar tillräckligt väl? 
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Bilaga - Intervjufrågor  

Kommunpolitiker 

Vad har du för bakgrund när det gäller matematik? 

Hur ser ni på matematikutveckling? Hur ser ni på lärarnas möjlighet till att utveckla sin 

undervisning? (Den intervjuade får ge förslag på frågan, vilka associationer finns, utgå 

därifrån.) Denna fråga återkommer till alla intervjuade. 

Vad anser ni skulle kunna främja elevernas matematikutveckling?  

Nu, hur satsar ni på matematiskutveckling? 

Vad är bakgrunden till att ni valt att satsa på just detta? 

Framtid, kommer detta att fortgå, hur skall ni utvärdera för att se om det har 

fungerat/fungerar? 

 

Riksdagsledamot 

Hur ser du på matematikutveckling?  

Vad anser du skulle kunna främja elevernas matematikutveckling?  

Vad tror du kan främja lärarnas matematikutveckling? 

Behövs matematikutveckling, och i så fall varför? 

Vet du vilka satsningar regeringen skall ha/har för matematikämnet i grundskolan? 

Vad är i så fall bakgrunden till denna satsning? 

Om det finns någon satsning, vet du hur den skall utvärderas? 

 

Rektor 

Hur ser du på matematikutveckling?  

Vad anser du skulle kunna främja elevernas matematikutveckling?  

Hur skulle du vilja att din skola jobbade med matematikutveckling? 

På vilket sätt samarbetar du som rektor mot kommunens skolpolitiker? 

Vilket stöd ger du dina lärare I deras matematikutveckling? 

 

Lärare 

Vilken inriktning har du?  

Hur länge har du jobbat som lärare? 

Vilken årskurs har du? 

Vilken matematikkompetensutveckling har du fått? 
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Beskriv din planerade matematikundervisning. 

Hur ser du på matematikutveckling?  

Vad anser du skulle kunna främja elevernas matematikutveckling?  

Vad skulle du vilja ha för stöd I din matematikundervisning? 

Vad vet du om kommunens eventuella satsningar för ämnet matematik? 

 

Matematikutvecklare 

Hur ser du på matematikutveckling?  

Vad anser du skulle kunna främja elevernas matematikutveckling?  

Vad är en matematikutvecklare? 

Vilken funktion har du? 

Hur har du blivit en matematikutvecklare? 

Vilken utbildning har du fått? 

På vilket sätt anser du dig vara till stöd för andra lärare i ämnet matematik? 


