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Den amerikanske socialfilosofen G.H. Mead ställer 1903 följande diagnos på skolan 
(Dysthe, 2003): 
 
 
”Mitt i den moderna världen sitter den fast i en medeltida anda. Våra barns 
medvetande torkar ut. Ingenstans i undervisningen kommer de i kontakt med 
realiteter. Skolan har blivit en stor maskin som skall gnugga in de obetydligaste och 
mest triviala delarna av vår kultur medan det väsentliga utelämnas helt, för att inte 
nämna det onaturliga sättet att kontrollera barnets medvetande och beteende.” 
 

 
 

 





    
   

Förord 
Många tankar och funderingar kring matematikundervisning har färdats genom mitt 
huvud de senaste tio veckorna. Detta examensarbete har varit en lärorik resa som nu 
går mot sitt slut. Jag hoppas dock att jag fortsätter att resa genom resten av livet för 
att söka nya lärdomar och nya inspirationskällor. 
 
Jag vill tacka Hans Wallenberg för all inspiration och alla intressanta samtal kring 
matematikundervisning. Jag vill tacka min handledare Britt-Marie Stocke för hennes 
värdefulla kommentarer och synpunkter. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla 
de lärare som medverkat i enkätstudien samt de som deltagit i intervjuerna.  
 
Umeå, maj 2005 
 
Martin Gidlund 

 





    
   

Sammanfattning 
Examensarbetets syfte är att undersöka i vilken utsträckning Umeås gymnasielärare i 
matematik kompletterar läroboken, hur man arbetar när man frångår läroboken samt 
hur man evaluerar elevernas kunskaper i matematik. Studien bygger på framför allt en 
kvantitativ enkätundersökning som kompletterats med en intervjustudie. 
Enkätresultatet visar på en stor differentiering när det gäller i vilken grad 
matematiklärarna i Umeås gymnasieskolor väljer att komplettera läroboken. Det finns 
även skillnader i hur ofta man väljer att komplettera de olika matematikkurserna. 
Laborativ matematik förekommer i hög grad i geometrimomenten. Även 
gruppuppgifter i form av diskussioner utgör ett vanligt kompletterande arbetssätt. 
Skriftliga prov är det i särklass vanligaste evalueringsverktyget, men även enskilda 
inlämningsuppgifter och diskussioner förekommer relativt ofta. Studien visar också 
att lärarna inte tar tillvara på alla tillfällen som ges till bedömning av elevernas 
matematikkunskaper.  
 
Nyckelord: alternativa undervisningsformer, evaluering, komplettering av lärobok, 

varierad matematikundervisning

 





    
   

Innehållsförteckning 
Förord 
Sammanfattning 
 

Inledning .......................................................................................................................1 
Bakgrund ............................................................................................................................. 1 
Litteraturgenomgång.......................................................................................................... 2 

Styrdokumenten i matematik ..........................................................................................................2 
Varierad matematikundervisning....................................................................................................4 
Nyttan av relevant kunskap ............................................................................................................5 
Matematik som kommunikationsämne...........................................................................................6 
Evaluering i matematik...................................................................................................................7 

Syfte...................................................................................................................................... 8 
Frågeställningar ..............................................................................................................................9 

Metod...........................................................................................................................10 
Enkätstudie........................................................................................................................ 10 

Urval .............................................................................................................................................10 
Datainsamlingsmetod ...................................................................................................................11 
Analysmetod.................................................................................................................................11 

Intervjustudie .................................................................................................................... 11 
Urval .............................................................................................................................................11 
Datainsamlingsmetod ...................................................................................................................11 
Analysmetod.................................................................................................................................12 

Resultat........................................................................................................................13 
Enkätresultat..................................................................................................................... 13 

Komplettering av läroboken .........................................................................................................13 
Evaluering av elever i matematik .................................................................................................16 

Intervjuresultat ................................................................................................................. 18 
Diskussion ...................................................................................................................21 

Tillförlitlighet .................................................................................................................... 21 
Resultatdiskussion ............................................................................................................ 22 

Komplettering av läroboken .........................................................................................................22 
Evaluering av elever i matematik .................................................................................................25 
Intervjuresultat..............................................................................................................................26 

Förslag till fortsatt undersökning.................................................................................... 26 
Litteraturförteckning ..................................................................................................27 

Tryckta källor ...............................................................................................................................27 
Elektroniska källor........................................................................................................................27 
Muntliga källor .............................................................................................................................28 

 
Bilaga 1: Enkät 
Bilaga 2: Intervjuguide 

 





   

Inledning 
Bakgrund 

Många av de elever som jag har mött ute i skolan är negativt inställda till 
matematikämnet. De tycker att matematik är svårt och förstår inte vad de ska använda 
matematiken till. Många gånger är det svårt att ge dessa elever svar på vad den 
matematik som de förväntas ska lära sig har för nytta i deras vardag.  Detta problem 
har tagits upp i Skolverkets Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002, Lusten att 
lära – med fokus på matematik (Skolverket, 2003). Rapporten ger förslag till olika 
åtgärder för att ge eleverna en positivare bild av matematikämnet, och en lust att lära 
sig matematik. Bland annat kan man läsa; ”Lärare behöver ett djup i sina 
ämneskunskaper, t.ex. i matematik, som gör att de kan associera fritt över hela 
ämnesfältet, en kompetens som gör dem friare i förhållande till läromedlet” 
(Skolverket, 2003, sid. 58). Rapporten eftersöker just en minskning av ”lärobokens 
närmast totala dominans i undervisningen till förmån för olika läromedel och 
undervisningsmateriel” (Skolverket, 2003, sid. 56), men också en mera varierad 
matematikundervisning med högre grad av konkretisering. Man skriver att varierad 
matematikundervisning kan bestå av samtal kring matematik som syftar till att 
utveckla begreppsförståelse och lösningsstrategier, ämnesövergripande samarbete och 
laborativa metoder. Även en allsidig utvärdering som lyfter fram olika kvaliteter i 
lärandet ska eftersträvas enligt Lusten att lära (Skolverket, 2003). För detta anser man 
att det krävs fler instrument för bedömning än skriftligt poängsatta prov.  
 
Jag har blivit inspirerad av framför allt Lusten att lära då den bekräftar de känslor 
inför matematikämnet och dess didaktiska utmaningar som jag har byggt upp under 
min lärarutbildning. Jag har under min utbildning även kommit i kontakt med Hans 
Wallenberg som var min handledare under min verksamhetsförlagda utbildning, 
VFU. Han delar synen på matematikundervisning med författarna till Lusten att lära 
och arbetar aktivt med att konkretisera matematikämnet. Under denna VFU-period 
fick jag inspiration att arbeta vidare med att utveckla matematikundervisningen till att 
bli mer konkret och varierad för att på så sätt väcka lusten till att lära matematik hos 
mina elever. Jag förespråkar en varierad matematikundervisning eftersom jag tror att 
den traditionella matematikundervisningen med gemensam genomgång efterföljt av 
enskilt räknande inte passar för alla elever. För att tillgodose elevers olika sätt att lära 
krävs därför att man varierar sin undervisning. Det gäller såväl innehåll som metoder, 
arbetsformer och läromedel.  
 
Det här examensarbetet kommer dock inte att ge svar på om en varierad 
matematikundervisning är bra eller dålig. Målet med detta examensarbete är att finna 
svar på hur matematikundervisningen ser ut i Umeås gymnasieskolor 2005. I vilken 
grad väljer matematiklärarna att komplettera läroboken i sin undervisning för att på så 
sätt arbeta mera varierat? Syftet med examensarbetet är också att undersöka i vilken 
utsträckning man använder sig av andra evalueringsinstrument än skriftligt poängsatta 
prov i matematikundervisningen.  
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Här nedan kommer en kort litteraturgenomgång som redogör för vad som finns 
skrivet i ämnet, vad styrdokumenten säger och vad Lusten att lära kom fram till. 
Efter denna genomgång kommer slutligen mitt syfte att preciseras med hjälp av några 
konkreta frågeställningar. 

Litteraturgenomgång 

I en debattartikel i Dagens Nyheter (2004) skriver fem matematikprofessorer att de 
flesta medborgare klarar sig i livet med mycket lite matematik och att man inte ska 
stressa skolelever med att matematik är så väldigt viktigt. Wallin (1998) anser att 
matematikens roll i skolan och samhället bör diskuteras. Varför ska man ska lära sig 
matematik och hur ska matematikundervisningen se ut för att den ska uppfattas som 
meningsfull och intressant av eleverna? Vaage skriver i artikeln Perspektivtagning, 
rekonstruktion av erfarenhet och kreativa läroprocesser (Dysthe, 2003) att elever 
tappar lusten att lära för att det man lär i skolan ligger så långt ifrån det verkliga livet 
att det uppfattas som värdelöst. Wallin (1998) anser vidare att 
matematikundervisningen i större grad måste knyta an till elevernas verklighet och att 
förståelsen är det primära. Skolverket har granskat matematikundervisningen i den 
svenska skolan och kom år 2003 ut med rapporten Lusten att lära – med fokus på 
matematik. Denna litteraturgenomgång koncentrerar sig på att framför allt 
sammanfatta denna granskning, med fokus på gymnasiematematiken. 

Styrdokumenten i matematik  

I styrdokumenten för gymnasieskolan och ämnet matematik kan man ingående läsa 
om matematikundervisning. Dock skriver Kroksmark i artikeln Att döma eller 
bedöma (Skolverket, 2002) att styrdokumenten kan tolkas på olika sätt av olika lärare 
eftersom målbeskrivningarna blir för många och detaljerade. Vidare menar 
Kroksmark att målbeskrivningarna är alltför svagt utvecklade då det gäller 
bestämning och konkretisering och blir därför svåra att omsätta i skolans praktik. Det 
kan vara intressant att se hur styrdokumenten är utformade, då i synnerhet 
målbeskrivningen för matematikämnet. Det kan även vara bra att påminnas om vad 
styrdokumenten säger för att själv ta ställning till de slutsatser som Lusten att lära 
drar. 
 
Mål att sträva mot inom de gymnasiala matematikkurserna (www.skolverket.se, 
2005-04-17): 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna  
 
-utvecklar sin tilltro till den egna förmågan att lära sig mera matematik, att tänka 
matematiskt och att använda matematik i olika situationer, 
-utvecklar sin förmåga att tolka, förklara och använda matematikens språk, symboler, 
metoder, begrepp och uttrycksformer, 
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-utvecklar sin förmåga att tolka en problemsituation och att formulera den med 
matematiska begrepp och symboler samt välja metod och hjälpmedel för att lösa 
problemet, 
-utvecklar sin förmåga att följa och föra matematiska resonemang samt redovisa sina 
tankegångar muntligt och skriftligt,  
-utvecklar sin förmåga att med hjälp av matematik lösa problem på egen hand och i 
grupp bl.a. av betydelse för vald studieinriktning samt att tolka och värdera 
lösningarna i förhållande till det ursprungliga problemet, 
-utvecklar sin förmåga att reflektera över sina erfarenheter av begrepp och metoder i 
matematiken och sina egna matematiska aktiviteter, 
-utvecklar sin förmåga att i projekt och gruppdiskussioner arbeta med sin 
begreppsbildning samt formulera och motivera olika metoder för problemlösning, 
-utvecklar sin förmåga att utforma, förfina och använda matematiska modeller samt 
att kritiskt bedöma modellernas förutsättningar, möjligheter och begränsningar, 
-fördjupar sin insikt om hur matematiken har skapats av människor i många olika 
kulturer och om hur matematiken utvecklats och fortfarande utvecklas, 
-utvecklar sina kunskaper om hur matematiken används inom informationsteknik, 
samt hur informationsteknik kan användas vid problemlösning för att åskådliggöra 
matematiska samband och för att undersöka matematiska modeller. 
 
Vidare kan man bland annat läsa följande i kursplanen för den gymnasiala 
matematiken (www.skolverket.se, 2005-04-17): 
 

– Utbildningen i matematik i gymnasieskolan syftar också till att eleverna skall 
kunna analysera, kritiskt bedöma och lösa problem för att självständigt kunna 
ta ställning i frågor, som är viktiga både för dem själva och samhället. 

– Utbildningen syftar även till att eleverna skall uppleva glädjen i att utveckla 
sin matematiska kreativitet och förmåga att lösa problem samt få erfara något 
av matematikens skönhet och logik. 

– Förståelse, analys av hela lösningsprocedurer och kritisk granskning av 
resultat samt förmåga att dra slutsatser är grundläggande i gymnasieskolans 
matematikämne. 

– Både i vardagsliv och yrkesliv behöver allt fler kunna förstå innebörden av 
och kommunicera om frågor med matematiskt innehåll. 

– Matematikens kraft som verktyg för förståelse och modellering av 
verkligheten blir tydlig om ämnet tillämpas på områden som är välbekanta för 
eleverna. 

 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Utbildningsdepartementet, 1994) kan man 
läsa följande: 
  

– Läraren skall låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer. 
– Läraren skall vid betygssättningen beakta såväl muntliga som skriftliga bevis 

på kunskaper. 
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– Läraren skall vid betygssättningen göra en allsidig bedömning av 
kunskaperna. 

– Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett program inom 
gymnasieskolan kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av 
betydelse för yrkes- och vardagsliv. 

– Eleven skall uppleva att kunskap är meningsfull 
– Läraren skall i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och 

praktiska kunskaper som främjar elevernas lärande. 

Varierad matematikundervisning 

År 2001-2002 genomförde Skolverket en nationell kvalitetsgranskning av den 
svenska matematikundervisningen (Skolverket, 2003). Granskningen ägde rum i 
förskolor, skolor och vuxenutbildningar och de utbildningsinspektörer som 
genomförde granskningen representerade skolor, universitet, kvalitetsinstitut, 
näringsliv och Skolverket. Denna korta genomgång av rapporten kommer endast att 
fokusera på granskningen av gymnasieskolan. Granskningen har berört vilka faktorer 
som påverkar lusten att lära, sett ur ett livslångt perspektiv, och omfattar 37 
kommunala och 2 fristående gymnasieskolor. Man har utgått från de nationella 
styrdokumenten för matematik, från forskning samt från beprövad erfarenhet. 
Informationen har hämtats från observationer, intervjuer, relevant dokumentation från 
kommuner och skolor samt en kompletterande enkätstudie. Denna enkätstudie vände 
sig till elever i gymnasieskolans år 3. 
 
Den definition av lust att lära som inspektörsgruppen gemensamt formulerat ser ut 
som följande: 
”den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen 
hand och tillsammans med andra söka och forma ny kunskap” (Skolverket, 2003, s. 
9). 
  
Lusten att lära (Skolverket, 2003) menar att kursplanerna inte ger några direkta 
anvisningar för hur undervisningen skall genomföras. Man menar att innehåll, 
arbetssätt och organisation är ett uppdrag till skolledning, lärare och elever. Vidare 
säger rapporten, med utgångspunkt i styrdokumentens mål att sträva mot (se ovan), 
att utbildningen syftar till att utveckla elevers intresse för matematik och möjligheter 
att kommunicera och argumentera genom det språk och de uttrycksformer som 
matematiken erbjuder. Elever bör även kunna tolka och formulera en 
problemsituation i matematiska termer samt kunna strukturera sitt tänkande och 
argumentera för sina idéer och lösningsförslag muntligt och skriftligt. Rapporten 
menar att den elev som bearbetat, diskuterat och löst matematiska problem får en 
ökad tilltro till den egna förmågan och på så sätt kan ta itu med problem i vidare 
mening i och utanför skolan.  
  
Lusten att lära (Skolverket, 2003) säger att det bestämda intrycket av granskningen är 
att det på många skolor bedrivs mycket bra och intressant arbete som främjar lusten 
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att lära hos eleverna. Vidare skriver man att det inte går att se vilka faktorer och 
specifika lärmiljöer som bidrar till denna lust att lära. Man kan utifrån denna 
granskning inte entydigt slå fast att en speciell undervisningsmodell är bättre än 
någon annan. Olika elever och elevgrupper har skilda behov och reagerar olika på 
likartad undervisning. Samtidigt finns det enligt inspektörerna tecken på att 
undervisningen i andra ämnen än matematik är mer progressiv när det gäller att 
utveckla bredd och djup vad gäller innehåll och arbetssätt. Rapporten menar att 
formen för inlärning behöver varieras för att tillgodose elevers olika sätt att lära. Det 
gäller såväl innehåll som arbetsformer och läromedel. Detta är också något som 
matematikdelegationen tar upp i Att lyfta matematiken (SOU 2004:97), där man anser 
att eleverna i högre grad än idag måste få diskutera matematik. Man säger också att 
en del elever gärna arbetar med abstrakta frågeställningar medan andra behöver 
konkretion för att förstå sammanhangen. Lusten att lära (Skolverket, 2003) menar 
vidare att de undervisningssituationer där inspektörerna mött engagerade och 
intresserade elever, som givit uttryck för lust att lära, har kännetecknats av variation i 
innehåll och arbetssätt. Eleverna har arbetat både individuellt och i grupp. Eleverna 
har tillsammans med läraren reflekterat och samtalat om olika lösningsstrategier och 
matematiska uppgifter. Arbetet har varit processinriktat och eleverna har ofta fått 
arbeta med icke rutinmässiga lösningar. Det har även funnits inslag av ett 
undersökande arbetssätt likväl som laborativa inslag. Lärarna har mer med hjälp av 
dialog och frågor än direkta ledtrådar eller styrande undervisning väglett eleverna 
samt varit lyhörda för okonventionella elevlösningar som varit nya också för läraren. 
Rapporten menar att dessa undervisningsmiljöer väl svarar upp mot de nationella 
målen för matematikämnet, som ”indirekt uppmanar till förnyelse och 
experimenterande i undervisningen” (Skolverket, 2003, s. 15).  

Nyttan av relevant kunskap 

Många av de i rapporten (Skolverket, 2003) intervjuade eleverna på gymnasieskolans 
BF-, SP- och ES-program anser att matematik är en viktig vardagskunskap, men bara 
till en viss gräns. Elever har många gånger svårt att se nyttan med matematiken, där 
nyttan ofta relateras till matematik som rör privatekonomi. Matematik uppfattas som 
besvärligt när räknandet förlorar mening och man inte förstår vad man håller på med. 
Många av de elever som ingått i studien efterlyser verklighetsanknytning i 
matematikundervisningen. Eleverna menar att det då skulle vara lättare att förstå vad 
man ska använda den till. De får medhåll av Palm, m. fl. (Pedagogiska mätningar, nr 
199, 2004), som anser att elever behöver verklighetsnära uppgifter, som simulerar 
verkliga situationer och egenskaper som problem i livet utanför skolan har. Vidare 
säger man att detta även kan bidra till att matematiken upplevs som mer användbar och 
meningsfull. Löthman (1992) påpekar här att om man väljer att konkretisera 
matematiken och arbetar med matematiska problem från vardagen, så måste man utgå 
från elevernas intressen eftersom de annars kan uppfatta även de av läraren 
konstruerade problemen som oväsentliga. Lusten att lära (Skolverket, 2003) anser att 
innehållet i matematikundervisningen måste upplevas som relevant och begripligt för 
att eleverna ska känna motivation och intresse. Rapporten hänvisar till en 
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forskningsstudie som visar att om eleverna inte har något intresset för innehållet, så 
kommer eleverna endast att rikta in sig på att producera det resultat som de vet att 
läraren godkänner. ”Det är påfallande hur vanligt det är att elever sitter och räknar 
helt oreflekterat. De löser de enskilda matematikuppgifterna men har inte förstått vad 
de egentligen gör eller varför och när de ska använda sig av det de gör” (Skolverket, 
2003, s. 29). För att förstå den abstrakta matematiken behövs konkretisering och 
praktiska tillämpningar. ”För de flesta eleverna har det betydelse om de förstår 
meningen med sina studier” (Skolverket, 2003, s. 29). Lusten att lära (Skolverket, 
2003) efterlyser mer praktisk tillämpning i matematikundervisningen på 
gymnasieskolan, då även på naturvetenskapsprogrammet. I rapporten nämner man 
också att matematik sällan förekommer i ämnesövergripande arbeten, trots att elever 
säger att motivationen ökar i och med att man ser vad man kan använda matematik till. 
 
I Lusten att lära (Skolverket, 2003) ges förslaget från elever som läser på 
gymnasieskolans yrkesförberedande program att matematiken och övriga kärnämnen 
i större grad ska knytas till karaktärsämnena. I Kunskap och kvalitet - elva steg för 
utvecklingen av gymnasieskolan (Regeringens proposition 2003/04: 140) framhålls 
denna aspekt som viktig och där menar man att det är angeläget att stärka betoningen 
på helhet, fördjupning och sammanhang. Vidare skriver man i denna proposition att 
”ett sätt att nå bättre resultat i kärnämnena kan vara att undervisningen i 
kärnämneskurserna präglas av den utbildning som eleven går, s.k. infärgning. Vissa 
mål i kärnämnena kan med fördel uppnås genom samverkan med karaktärsämnen” 
(Regeringens proposition 2003/04: 140, s. 13). 
 
Elever som läser matematik på gymnasiet har kraven och förväntningarna på sig att de 
ska hinna med boken, följa lärarens planering, klara proven och få så höga betyg som 
möjligt (Skolverket, 2003). Vidare säger man att en vanlig uppfattning hos eleverna är 
att betygen är kopplade till hur många uppgifter man hinner räkna i boken, istället för 
vilka kunskaper man har. Det finns lärare som motiverar eleverna att koncentrera sig 
på matematiken inför det kommande provet istället för att ”lära för livet” som många 
elever enligt rapporten skulle vilja. Lärare som förmedlar lust att lära förmår, enligt 
Skolverkets rapport (2003), anknyta till verkligheten genom att utgå från den egna 
erfarenheten och inte bygga all undervisning på läromedlet. Effektiva lärare har också 
tillgång till en bred metodrepertoar och undervisningsstrategier som passar olika 
elevgrupper och presenterar ämnesstoffet tydligt och på ett engagerat sätt. 

Matematik som kommunikationsämne  

Lusten att lära (Skolverket, 2003) säger att granskningen visar att många av de elever 
som förlorat sitt intresse och sin motivation för matematik gjorde detta när 
undervisningen blev mer individuell och enskild. Rapporten menar att man på grund 
av det enskilda och samtalsfattiga arbetssättet inte i tillräckligt hög grad tagit hänsyn 
till elevers olika sätt att lära. Rapporten säger också att matematikundervisningen 
verkar vara det ämne som är mest beroende av en lärobok och att denna lärobok är 
väldigt dominerande i undervisningen. Man menar att innehåll, upplägg och 
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undervisningens organisation styrs av boken i märkbart hög grad. Matematik är, för 
både lärare och elever, det som står i läroboken. En konsekvens av detta är att 
kunskapsmålen dominerar på bekostnad av de demokrati- och bildningsmål som är 
tänkt att genomsyra skolans verksamhet. Att lyfta matematiken (SOU 2004:97) är en 
rapport från matematikdelegationen som även den tar upp lärobokens dominans i 
matematikundervisningen. Man anser i rapporten att vid tyst och ensidigt arbete 
försummas matematik som problemlösningskonst och som kommunikationsämne, 
vilket gör att språk- och begreppsutvecklingen missgynnas. Man menar att 
mångfalden av elevernas tankar inte blir innehåll i undervisningen. 
 
Skolverket skriver i Lusten att lära (Skolverket, 2003) att när man försöker att 
förändra matematikundervisningen ute i skolorna så är det generellt sett 
organisatoriska åtgärder som görs i form av t ex nivågrupperingar, mindre klasser och 
mer tid. Att utveckla elevaktiva och problembaserade arbetssätt ses ofta inte som 
realistiskt. Vidare menar man att eleverna behöver ges utrymme för att förklara hur de 
har tänkt, hur de löst uppgifter och att de behöver delta i diskussioner och samtal kring 
matematik. Detta gör att de utvecklar sitt matematiska språk och sin förståelse. I 
artikeln Samtal, samarbete och samsyn (Dysthe, 2003) anser författarna att det 
matematiska språket är grunden för analys och generaliseringar. De menar att det är 
viktigt att eleverna blir förtrogna med en matematisk diskurs och inte stannar upp vid 
det vardagliga språket, annars riskerar de att stanna upp i sitt lärande. Skolverket 
skriver i Bedömning i ett vidare perspektiv (www.skolverket.se, 2005-04-17) att 
matematisk kompetens inte bara är att behärska ett visst matematiskt innehåll och 
kunna utföra beräkningar. Att kommunicera matematik och att presentera lösningar 
och resultat med bild, tal, skrift och symboler är också viktiga matematiska 
kompetenser. Vidare skriver man att användandet av lämpliga strategier och metoder 
samt att kunna använda en variation av fakta, begrepp och processer för att se samband 
och dra slutsatser är viktigt att kunna. 

Evaluering i matematik 

När det gäller utvärdering av elevers kunskaper i matematik har man i och med 
granskningen (Lusten att lära, Skolverket, 2003) sett att 40-50 procent av alla elever 
känner nervositet och så mycket som en femtedel av alla elever känner en stark oro 
inför prov. Granskningen har visat att det i gymnasieskolans matematikundervisning är 
diagnostiskt materiel, och poängsatta prov som dominerar utvärderingsinstrumenten. 
Proven baseras på uppgifter av rutinkaraktär av samma slag som i de läroböcker som 
används. Enligt läroplanen skall läraren allsidigt utvärdera varje elevs 
kunskapsutveckling, det är därför angeläget att utforma fler och vidare former för 
evaluering där olika kvalitéer i elevens lärande uppmärksammas. Dock menar 
rapporten att den typ av traditionella poängsatta prov som i största grad används är 
relevanta, men att de behöver kompletteras för att kunna ge bredare bedömning av 
olika kunskapskvaliteter.  
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En rapport som ingående diskuterar utvärdering i matematik är Att lyfta matematiken 
(SOU 2004:97). Här resonerar man om de problem som uppstår när utvärderingen bara 
delvis lyckas mäta det komplexa kunnande som kursplaner är tänkta att utveckla. ”Den 
utvärderade kursplanen är idag ofta en blek kopia av den avsedda kursplanen” (SOU 
2004:97, s. 144). Man anser att det är mycket viktigt att tydligt beskriva syfte och mål 
med undervisningen för att eleverna ska få grepp om sin kunskapsutveckling som i sin 
tur leder till en ökad tillit till den egna förmågan att lära sig. Enligt undersökningar 
som rapporten hänvisar till så upplever elever att de har minst kunskap om målen i just 
matematik. För att eleverna ska komma vidare i sitt lärande och i sin förståelse är en 
tydlig återkoppling viktig. Rapporten anser att fler bedömningsformer än skriftliga 
prov behövs för att på så sätt lyfta fram olika kvaliteter i elevens kunnande. Vidare 
säger man att det är av stor vikt att bedömning inte bara används som en avslutande 
summering av uppnådda kunskaper utan också som ett inslag i elevens lärande och 
kunskapsutveckling. Man skriver att ”en balans bör eftersträvas så att lärares främsta 
uppgift inte blir att analysera och bedöma studerandes kunskaper enbart gentemot 
målen. Bedömning och kunskapsanalys skall också användas som verktyg för att 
planera undervisning och nya möjligheter att lära.” (SOU 2004:97, s. 144). Att lyfta 
matematiken (SOU 2004:97) menar vidare att olika former för evaluering av eleverna 
är viktigt. Stimulerande återkoppling som medför lärande och förståelse framstår som 
en mycket väsentlig faktor. Rapporten drar slutsatsen att värdering av övergripande 
kompetenser, som t.ex. problemlösningsförmåga, förmåga att samarbeta samt förmåga 
att argumentera, kräver nya utvärderingsformer i matematik. I avhandlingen Rätt mätt 
på prov (Nyström, 2004) framhålls bedömningar som viktiga och centrala i utbildning. 
Nyström anser, precis som Att lyfta matematiken, att bedömningar ska ses som ett 
läromedel som syftar till att främja lärandet. Han beskriver bedömningar som ett 
kraftfullt verktyg som har kapaciteten att ”hjälpa eller hindra, att vilseleda eller 
klargöra, att begränsa eller bemyndiga” (Nyström, 2004, s. 39). Vidare anser Nyström 
att det är angeläget att hitta bra modeller för att värdera kvaliteten i olika bedömningar. 
Han skriver att ”en hel del sanningar kring prov och bedömning behöver nog 
omprövas, gällande till exempel former för bedömning, vem som kan och ska bedöma 
samt bedömningarnas plats i förhållande till undervisning och skolans mål” (Nyström, 
2004, förord).  
 
Skolverket skriver i Bedömning i ett vidare perspektiv (www.skolverket.se, 2005-04-
17) att för att lärandet ska bli effektivt krävs att såväl formerna för undervisning som 
för bedömning varieras. I Regeringens skrivelse 1996/97:112 knyter man an till 
läroplanerna och säger att i och med 1994 års skolreform kan inte längre 
provuppgifterna vara enkla mått av traditionellt slag. Proven bör ha en inriktning mot 
problemlösning, tillämpningar och kombinationer av olika kunskapsområden.  

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur matematikundervisningen ser ut 
bland Umeås gymnasieskolor. Undersökningen begränsar sig till frågor rörande 
lärobokens roll i undervisningen och hur man väljer att arbeta när man frångår 
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läroboken. Examensarbetet syftar också till att ge svar på hur man evaluerar elevernas 
matematikkunskaper.  

Frågeställningar 

1. a) I vilken utsträckning kompletterar Umeås gymnasielärare i matematik 
läroboken i sin undervisning?  
b) Hur arbetar man när man frångår läroboken? 
 

2. Hur evaluerar man gymnasieelevernas kunskaper i matematik i Umeå? 
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Metod 
Inledningen i detta examensarbete är en litteraturstudie som ska ses som en 
fördjupning i ämnet. Litteraturstudien är även till för att väcka intresset hos läsaren 
och få denne att reflektera över de problem som belyses i denna inledande del. 
Litteraturstudien bygger i första hand på Lusten att lära (Skolverket, 2003) men 
kompletteras även med övrig litteratur som berör ämnet. Skolverkets webbsida, 
www.skolverket.se, har använts för att leta artiklar och andra publikationer. Litteratur 
har även sökts via Umeå universitetsbiblioteks ALBUM-katalog, då på nyckelorden; 
matematik, evaluering, matematikundervisning, utvärdering, prov och enkät. Även 
kurslitteratur från lärarprogrammet har använts.   
 
Den undersökning som ligger till grund för de resultat som presenteras i detta 
examensarbete har använt sig av framför allt en kvantitativ enkätstudie. Eftersom det 
är stor skillnad på hur olika lärare arbetar, så valdes en kvantitativ studie som ger en 
bred bild av hur något ser ut. För att få större kunskap om hur lärarna arbetar när de 
frångår läroboken kompletterades enkätstudien med en intervjustudie. 

Enkätstudie 

Enkäten (bilaga 1) utformades för att ge svar på de frågeställningar som presenteras i 
syftet. Resultaten från enkätstudien är uppdelad i två avsnitt där det första avsnittet 
rör frågor angående komplettering av läroboken i matematikämnet bland Umeås 
gymnasielärare i matematik och det andra avsnittet behandlar hur dessa lärare 
evaluerar elevernas kunskaper i matematik. 
 
Vid utformningen av enkäten har framför allt Enkäten i praktiken (Ejlertsson, 1996) 
använts. I det medföljande följebrevet (bilaga 1) till enkäten har syftet med 
undersökningen motiverats samt vilka som utgör urvalet för studien. För att minimera 
tidsaspekten som felkälla var varje frågeställning begränsad till hur lärarnas 
matematikundervisning sett ut det senaste året. På de frågor där flera svar kunnat 
anges har ett svarsalternativ där lärarna kunnat kryssat i annat funnits. Totalt hade 
enkäten sex frågor, tre med förtryckta svarsalternativ och tre med öppna frågor.  
 
En liten pilotstudie genomfördes innan enkäten lämnades ut till Umeås 
gymnasielärare i matematik. Två matematiklärare, som ej arbetar i Umeå, svarade på 
enkäten.  

Urval 

Enkätundersökningen har utgått från sex gymnasieskolor i Umeå, tre kommunala och 
tre fristående, som tillsammans täcker i stort sett hela Umeå. Målet var att nå ut med 
enkäten till samtliga matematiklärare på dessa gymnasieskolor. Totalt rörde det sig 
om 50 lärare.  
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Datainsamlingsmetod 

Vid distributionen av enkäten kontaktades den ansvarige matematikläraren på 
respektive gymnasieskola. Dessa lärare hjälpte till att dela ut enkäten, upplysa övriga 
matematiklärare på skolan om enkäten och slutligen hjälpte de till vid insamlandet. 
Totalt samlades 25 av 50 utdelade enkäter in. Fler enkäter samlades in, sett till antalet 
lärare, på de mindre skolorna. En bidragande orsak till detta var att matematiklärarna 
där satt mer samlade. 

Analysmetod 

Efter insamlandet av enkäterna har dessa sammanställts genom att de tre frågorna 
med förtryckta svarsalternativt presenteras i olika tabeller (se resultatet). På fråga ett 
har de fyra rangordnade svarsalternativen (se bilaga 1) dessutom slagit ihop till två, 
för att tydligare kunna urskilja ett mönster (tabell 2 och 4). På fråga två och fyra har 
svaren grupperats i olika kategorier för att göra resultatet mer överskådligt. På fråga 
två har svaren grupperats efter vilka moment i respektive kurs lärarna svarat att de 
kompletterar sin matematikundervisning. På fråga fyra har åtta grupper klassificerats 
(tabell 6) efter hur matematiklärarna har motiverat varför de väljer att komplettera 
läroboken.  Slutligen sammanfattar fråga sex hur lärarna som deltagit i enkätstudien 
motiverar användandet av olika evalueringsinstrument. 

Intervjustudie 

Intervjustudien har endast inriktats sig på frågor rörande kompletteringen av 
läroboken, där svar har sökts på hur man arbetar när man från frångår läroboken, 
vilka läromedel och arbetssätt man använder sig av, vad lärarna uppfattar att eleverna 
tycker, etc. Att intervjustudien inte berör frågor gällande evaluering av elevers 
matematikkunskaper beror på att tid inte fanns till detta. 

Urval 

Urvalet till litteraturstudien har utgått från de enkäter som samlades in vid den 
inledande enkätstudien. Deltagarna i enkätstudien ombads skriva namn och skola 
(frivilligt) på enkäten. Efter enkätsammanställningen har sedan de enkäter med namn 
på sorterats ut, totalt 16 stycken av 25 insamlade. Av dessa 16 lärare valdes sedan åtta 
personer ut efter hur deras svar såg ut. Urvalet gjordes utefter i vilken grad de svarat 
att de kompletterar läroboken. De lärare som deltagit i intervjustudien har angett att 
de kompletterar läroboken 1-2 gånger per månad eller oftare. Intervjustudien bygger 
på fyra intervjuer, då endast fyra lärare tackade ja till att deltaga. Lärarna arbetar dels 
i den kommunala gymnasieskolan och dels i Umeås friskolor.  

Datainsamlingsmetod 

Vid varje intervjutillfälle har intervjuaren  tillsammans med intervjuobjektet suttit ner 
vid ett bord där i förväg konstruerade frågor (bilaga 2) ställts. Följdfrågor som även 
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de till största delen har bestått av i förväg konstruerade frågor har använts när 
huvudfrågan inte gett de eftersökta svaren. Samtliga intervjuer har spelats in med 
hjälp av bandspelare. Inga anteckningar har förts under intervjun, detta för att den 
som utför intervjun ska kunna vara mer delaktig i samtalet (Wedman, 2005-02-02). 
Intervjuerna har tagit från 10 minuter upp till 20 minuter. Totalt består 
datainsamlingen vid intervjustudien av ca 60 minuter bandat samtal.  

Analysmetod 

De bandade samtalen har först lyssnats igenom för att skapa ett helhetsintryck. 
Därefter har varje intervju skriftligt sammanfattats var för sig. Gemensamma nämnare 
och skillnader i lärarnas svar har uppmärksammats för att slutligen sammanställas. 
Vid sammanställningen har de olika intervjufrågorna (bilaga 2) utgjort mall för de 
beskrivningskategorier som använts.  
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten från enkätstudien och den efterföljande 
intervjustudien.  

Enkätresultat 

Komplettering av läroboken 

De 25 matematiklärare som besvarat enkäten har undervisat i totalt 66 
matematikkurser det senaste året. Den första frågan som ställdes i enkäten var i vilken 
utsträckning lärarna kompletterat läroboken i sin matematikundervisning inom 
gymnasiets matematikkurser under det senaste året. Det fanns fyra alternativ för 
vardera matematikkurs (se bilaga 1).  
 
 
Tabell 1: Den utsträckning i vilken Umeås gymnasielärare i matematik kompletterat läroboken 

i sin matematikundervisning det senaste året. (N=25) 
 

 Antal Procent 
Aldrig 4 6 
1-2 gånger per termin 24 36 
1-2 gånger per månad 27 41 
1-2 gånger per vecka 11 17 
 66 100 

 
 
Man kan se av tabellen att det endast i sex procent av matematikkurserna inte 
förekommer någon komplettering av läroboken över huvudtaget. Vanligast 
förekommande är att man väljer att komplettera läroboken 1-2 gånger per termin eller 
1-2 gånger per månad. 17 procent svarar att de kompletterar läroboken en gång per 
vecka eller oftare. Dessa lärare utgör sex personer (24 procent) av det totala antalet 
lärare som deltagit i enkätundersökningen. Således säger sig nästan var fjärde lärare 
ha kompletterat läroboken 1-2 gånger per vecka i någon eller några av de kurser som 
man undervisat i det senaste året. 
 
Det kan vara intressant att slå samman de två första och de två sista svarsalternativen 
med varandra för att tydligare kunna urskilja ett mönster: 
 
 
Tabell 2: Den utsträckning i vilken Umeås gymnasielärare i matematik kompletterat läroboken 

i sin matematikundervisning det senaste året. (N=25) 
 

 Antal Procent 
Högst 1-2 gånger per termin  28 42 
1-2 gånger per månad eller oftare 38 58 
 66 100 
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I tabellen går tydligt att utläsa att drygt hälften av de matematikkurser som Umeås 
gymnasielärare undervisat i under det senaste året 1-2 gånger per månad eller oftare 
haft andra inslag i undervisningen än den ordinarie läroboken. Samtidigt har 42 
procent svarat att de högst två gånger per termin har kompletterat läroboken. Här ser 
man en tydlig differentiering hur man inom gymnasiets matematikkurser väljer att 
komplettera läroboken. 
 
I tabell 3 har det sammanställts hur det ser ut när man tittar på de olika 
matematikkurserna var för sig. Namnet på matematikkurserna är förkortade, t ex är 
Matematik A förkortad till Ma A.  
 
 
Tabell 3: Den utsträckning i vilken Umeås gymnasielärare i matematik har kompletterat 

läroboken i nedanstående kurser i sin matematikundervisning det senaste året. 
Procent. (N=25) 

 
 Ma A Ma B Ma C Ma D Ma E Övrig Ma  
Aldrig 0 0 9 12 20 50  
1-2 gånger per termin 29 37 46 38 60 0  
1-2 gånger per månad 52 58 18 25 20 0  
1-2 gånger per vecka 19 5 27 25 0 50  
        
Antal kurser 21 19 11 8 5 2 66 

 
 
Man kan i tabellen urskilja ett mönster där man ser att det i de lägre 
matematikkurserna, Ma A och Ma B, i högre grad förekommer att man kompletterar 
läroboken. Av Ma A, Ma B, Ma C och Ma D förekommer det i lägst grad  att man 
kompletterar läroboken 1-2 gånger per vecka i Ma B. I Ma C och Ma D är det enligt 
denna studie mest förekommande att läraren kompletterar läroboken 1-2 gånger per 
termin. Man kan även se att det oftare förekommer att man inte kompletterar 
läroboken alls ju högre matematikkurs det handlar om.  
 
Det kan även här vara intressant att slå samman de två första och de två sista 
svarsalternativen med varandra, se tabell 4. Man kan då tydligt urskilja ett mönster 
som säger oss att det i Ma A och Ma B relativt ofta förekommer att man kompletterar 
läroboken i sin undervisning. I Ma C, Ma D samt övriga matematikkurser är det en 
stor differentiering av hur Umeås gymnasielärare i matematik väljer att komplettera 
läroboken. Ungefär hälften av lärarna väljer att komplettera läroboken 1-2 gånger per 
månad eller oftare medan hälften väljer att komplettera läroboken högst 1-2 gånger 
per termin. När det gäller Ma E visar studien att det här är minst förekommande att 
lärarna väljer att komplettera läroboken. 
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Tabell 4: Den utsträckning i vilken Umeås gymnasielärare i matematik kompletterat läroboken 
 i nedanstående kurser i sin matematikundervisning det senaste året. Procent. (N=25) 
 

 Ma A Ma B Ma C Ma D Ma E Övrig Ma  
Högst 1-2 gånger per termin 29 37 55 50 80 50  
1-2 gånger per månad eller oftare 71 63 45 50 20 50  
        
Antal kurser 21 19 11 8 5     2 66 

 
 
Lärarna fick följdfrågan i vilka moment, på respektive kurs, de valt att komplettera 
läroboken under det senaste året. Här kunde endast vissa moment urskiljas som mer 
förekommande än andra. Det interna bortfallet var stort på denna fråga eftersom 
många lärare inte specificerat vilken kurs de avsett med sina svar. Fyra av tolv lärare 
angav att de kompletterat läroboken i samtliga moment på Ma A. Vidare angav sex 
lärare att de kompletterat läroboken i momentet geometri. Beträffande Ma B så har 
åtta av elva lärare svarat att de kompletterat läroboken i funktionslära. Fem lärare har 
angett geometri medan fyra lärare svarat att de kompletterat läroboken i statistik och 
sannolikhetslära. I Ma C svarade fyra av fem lärare att de kompletterat läroboken i 
momentet derivata. I övriga matematikkurser (Ma D, Ma E samt övriga 
matematikkurser) kan man inte urskilja något moment där komplettering av 
läroboken förekom i någon större utsträckning. 
 
På frågan hur man väljer att komplettera läroboken så har 24 lärare svarat. Här kan 
man urskilja att vissa arbetssätt förekommer mer ofta än andra. I medeltal har varje 
lärare fyllt i omkring tre olika sätt som de väljer att komplettera läroboken på. 
Resultatet visas i tabell 5. 
 
 
Tabell 5: Så har Umeås gymnasielärare i matematik valt att komplettera läroboken det senaste 

året. (N=24) 
 

 Antal Procent 
Gruppuppgifter 18 75 
Laborativ matematik 16 67 
Diskussioner 13 54 
Arbeta med verklighetsbaserade uppgifter 10 42 
Eleverna arbetar med ett undersökande arbetssätt 8 33 
Eleverna arbetar med andra läromedel 8 33 
Ämnesövergripande arbete 3 13 
Annat (t ex att elever får reflektera över sitt lärande)  2 8 

 
 
I tabellen kan man utläsa att 75 procent av matematiklärarna väljer att låta eleverna 
arbeta med gruppuppgifter när de kompletterar läroboken. Vidare kan man utläsa att 
laborativ matematik (67 procent) och diskussioner (54 procent) är vanligt att 
komplettera läroboken med. Sammantaget kan man se att det är en stor variation av 
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vilka alternativa arbetssätt som förekommer. Det är dock sällan (13 procent) 
ämnesövergripande arbete med matematik äger rum i Umeås gymnasieskolor. 
 
I enkäten ombads lärarna att motivera varför de valde att komplettera läroboken i sin 
matematikundervisning. Svaren har sammanställts genom att de har grupperats i olika 
motiv. 19 enkäter ligger som grund de data som presenteras i tabell 6. I medeltal har 
varje lärare angett två motiv. 
 
 
Tabell 6: Så motiverar Umeås gymnasielärare i matematik varför de valt att komplettera 

läroboken det senaste året. (N=19) 
 

 Antal Procent 
Variation 11 58 
Förtydliga läroboken/få problemen belysta ur olika synvinklar 6 32 
För att väcka motivation/roligare för eleverna 6 32 
Ökad förståelse  5 26 
Knyta an till vardagen 2 11 
Tråkigt för läraren att arbeta med samma läromedel hela tiden 2 11 
För att uppfylla läroplanen 2 11 
För att fördjupa sig på vissa moment 2 11 
Elever lär olika 1 5 
För att eleverna ska reflektera över sitt eget lärande 1 5 

 
 
Elva av 19 lärare svarade att de kompletterat läroboken för att detta medför variation i 
undervisningen. Ingen av dessa lärare motiverade dock varför variation är något 
eftersträvansvärt i sig. På sex av enkäterna motiverade man en komplettering av 
läroboken med att det är roligare för eleverna och att det väcker motivation. 32 
procent av lärarna ansåg att boken ej var tydlig nog i vissa moment. Fem lärare angav 
att deras syfte med att komplettera läroboken var en ökad förståelse hos eleven, dock 
utan att specificera varför man genom att komplettera boken erhåller en ökad 
förståelse. Två av de 19 matematiklärarna som svarat på denna fråga anger 
uppfyllandet av läroplanen som ett syfte med att de väljer att komplettera läroboken.  

Evaluering av elever i matematik 

Enkäten tog, förutom frågorna rörande kompletteringen av läroboken i matematik, 
även upp hur man bland Umeås gymnasielärare i matematik det senaste året har 
evaluerat, utvärderat, elevernas kunskaper i matematik. 23 lärare har svarat på frågan 
och i medeltal har de angett tre olika sätt att evaluera sina elever i matematik. 
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Tabell 7: Så har Umeås gymnasielärare i matematik evaluerat sina elever under det senaste 
 året. (N=23) 
 

 Antal Procent 
Skriftligt poängsatta prov 21 91 
Enskilda inlämningsuppgifter 13 57 
Uppfattning av elev 10 43 
Muntliga redovisningar 8 35 
Diskussioner i grupp med eleverna 7 30 
Gruppuppgifter 7 30 
Ämnesövergripande arbete  2 9 
Annat (redovisning på tavlan) 1 4 

 
 
Tre lärare har svarat att de som enda utvärderingsform av elevernas 
matematikkunskaper använder sig av skriftligt poängsatta prov. Två av lärarna som 
fyllde i enkäten angav inte skriftligt poängsatta prov som ett utvärderingsverktyg. I 
tabellen kan man utläsa att 91 procent använder sig av skriftligt poängsatta prov som 
utvärderingsform. Vidare ser man att 57 procent har angett att de använder sig utav 
enskilda inlämningsuppgifter för att evaluera elevernas kunskaper. 
Sammanfattningsvis kan man utläsa att lärare använder sig av flera olika 
utvärderingsverktyg där även diskussioner, uppfattning av eleven som läraren skapar 
sig över tid och muntliga redovisningar är relativt vanliga.  
 
Som följdfråga till hur lärarna evaluerar elevers matematikkunskaper fick de motivera 
varför man valt den/de evalueringsformer man angett. Här valde de flesta att motivera 
varför de använder sig av skriftliga prov, medan endast vissa valde att motivera varför 
de använder de övriga utvärderingsformer de angett. De vanligaste motiven till att 
använda sig av skriftligt poängsatta prov var enkelhet, mycket underlag till en liten 
ansträngning, att det är ett bra sätt att mäta kunskap på i matematik och tidsbrist. En 
lärares motivering löd: ”Ger ett enkelt mätbart resultat. En metod jag behärskar. Tar 
förhållandevis lite tid i anspråk.” Vidare svarade en lärare att man gjorde det av 
”gammal vana trogen” medan en annan ansåg skriftliga prov som ”en självklarhet i 
matematik”. Några lärare motiverade skriftliga prov med att de visar vad eleven kan 
och var eleven har brister, en slags diagnos, men att de egentligen bedömer eleverna 
hela tiden. Några lärare angav samtliga svarsalternativ (se bilaga 1). De ansåg att det 
är viktigt med en bred bedömning och att samla underlag från olika delar, inte endast 
från skriftliga prov. Diskussioner motiverade man med att de ”ger en djupare 
förståelse” och att man därigenom ser andra delar av elevens kunskap än vad man gör 
på ett prov. En av lärarna skriver också att ”läser man betygskriterierna bör man 
komplettera det skriftliga med muntligt”. Flera av lärarna fyllde i skriftligt poängsatta 
prov och muntliga redovisningar. Dessa lärare motiverade att dessa två tillsammans 
ger en heltäckande uppfattning av elevens kunskaper. Vidare var det många som 
ansåg att variation även är viktigt vid utvärderingar. De som använde sig av 
inlämningsuppgifter motiverade detta med att de på så sätt får se mer redovisningar 
av lösningar.  
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Intervjuresultat 

Resultaten grundar sig på fyra intervjuer där lärarna i den inledande 
enkätundersökningen angett att de kompletterar läroboken 1-2 gånger per månad eller 
oftare.  
 
På frågan om hur man kompletterar läroboken i de olika momenten har tre av de fyra 
intervjuade lärarna angett att de arbetar laborativt under geometrimomenten. Eleverna 
får här arbeta med att konstruera geometriska figurer med hjälp av papper. Vidare har 
tre av lärarna angett att de låter eleverna diskutera matematik i mindre grupper. Detta 
är inte kopplat till ett visst moment i läroboken, utan är ett ständigt återkommande 
inslag i matematikundervisningen och används t ex i början av ett moment istället för 
en genomgång. En av dessa tre lärare använder sig av lärobokens 
diskussionsuppgifter, medan de övriga två själva konstruerar dessa. En av lärarna som 
angett att de kompletterar läroboken använder sig till stor del av samma typ av 
uppgifter som läroboken innehåller. Det handlar om uppgifter från dels en CD-skiva 
som följer med läroboken dels en annan CD-skiva med standarduppgifter i olika 
svårighetsgrader. En annan lärare kompletterar läroboken genom att erbjuda eleverna 
fullständiga lösningsförslag, med förklarande text, på standarduppgifter som t ex 
andragradsekvationer via skolans datanät. Läraren menar att eleverna är 
ostrukturerade när de löser problem och att det är bra för dem att få se hur man löser 
uppgifter eftersom lärobokens exempel inte är tydliga nog. Två av lärarna konstruerar 
egna verklighetsbaserade matematikuppgifter från vardagslivet. Här menar den ena 
läraren att verklighetsbaserade uppgifter är bra för återkoppling eftersom det är 
mindre abstrakta uppgifter och därför lättare för eleverna att bedöma rimligheten i 
svaren. Eleverna kan dock vara kritiska till denna typ av uppgifter eftersom de enligt 
den intervjuade läraren tycker att det ”blir för mycket fysik”. Samtliga av de 
intervjuade lärarna låter eleverna göra en egen statistisk undersökning. 
 
På frågan om vad eleverna tycker om att arbeta med andra läromedel och arbetssätt så 
gav intervjuerna inga klara svar. Ingen av de intervjuade lärarna hänvisade till någon 
utvärdering de gjort utan det var mer en känsla som lärarna hade som låg till grund 
för deras svar. En av lärarna svarade att ”eleverna tycker nog att det är ganska bra” 
och att det inte hade kommit några negativa synpunkter från eleverna, medan en 
annan lärare trodde att ”de svaga eleverna” tycker det är bra. En lärare menade att 
elever med svårigheter i matematik tycker det är roligare med andra uppgifter än att 
bara arbeta i läroboken, att det ”bryter mönstret”, medan de mera studiestarka 
eleverna tycker att det blir mer fängslande. Den fjärde läraren, som arbetat mycket 
som vikarie, menade att eleverna ofta blir stressade och irriterade när man 
kompletterar läroboken eftersom eleverna ser det som något extra. De gånger denna 
lärare har haft en egen klass och poängterat att det är förståelsen som är det viktiga 
och att eleverna inte behöver räkna alla talen i boken som de redan förstått så ”blir det 
en annan sak”. 
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En av lärarna säger sig variera sin undervisning oftare i Ma A än i övriga 
matematikkurser. Detta motiveras med att många har bristfälliga kunskaper i 
matematik från grundskolan. ”Går ju som inte bara att traska på i samma fotspår. 
Har de inte lärt sig det på nio år, så kommer de ju inte att lära sig det på ett år till om 
jag går i samma fotspår de har sett en gång förut.” En lärare säger sig variera sin 
undervisning oftare i Ma A och Ma B jämfört med Ma C och Ma D. Läraren 
utvecklar detta och menar att det i Ma A och Ma B oftare handlar om en ”pedagogisk 
fråga” där eleverna får en annan infallsvinkel, medan det i Ma C och Ma D mer 
handlar om att komplettera läroboken med uppgifter där läroboken inte har 
”tillräckligt bra uppgifter”. En annan lärare kompletterar läroboken i högre grad på 
Ma B än på Ma A. Detta för att gymnasieprogrammet där läraren undervisar har högt 
intag och det medför att eleverna som läser där ofta har goda kunskaper i matematik 
från grundskolan. De ser Ma A mest som repetition och stöter på svårigheter först i 
Ma B och det blir därför naturligt att komplettera läroboken i högre grad där.  
 
Varierad matematikundervisning diskuteras i två av de tre skolor där intervjuerna ägt 
rum. Den ena skolan är delaktig i ett projekt tillsammans med andra skolor där man 
tillsammans håller på att ta fram en webbaserad kurs i Ma B. Tanken är att man i 
framtiden inte ska arbeta med en lärobok utan istället med hjälp av denna kurs. 
Eleverna ska här få välja om de vill arbeta enskilt eller i grupp med olika typer av 
uppgifter. Kursen ska innehålla dels klassiska räkneuppgifter, men även tankenötter, 
laborationer och problembaserade uppgifter. Eleverna ska genom denna webbaserade 
kurs få större valfrihet i vad man vill arbeta med för typ av uppgifter. Syftet med 
denna matematikkurs är att försöka ta fram material som i högre grad ska passa till 
denna skolas ”medelsvaga” elever som har stora problem på Ma B. På den andra 
skolan som diskuterar varierad matematikundervisning ser man enligt den intervjuade 
läraren ett program från Utbildningsradion (UR) och diskuterar sedan programmet 
tillsammans. Läraren har själv inte varit delaktig i detta, men säger sig läsa 
protokollen från dessa matematikträffar i efterhand. På den tredje skolan diskuteras 
inte varierad matematikundervisning eftersom man enligt den intervjuade läraren ej 
har tid.  
 
Ingen av de fyra intervjuade lärarna säger sig frångå läroboken under ett helt 
moment/kapitel. Två av lärarna menar att eleverna vill hinna uppgifter i boken och att 
det är en slags trygghet för eleverna. En av lärarna menar att boken är bra uppbyggd 
och ser då ingen anledning till att frångå läroboken. 
 
Två av lärarna använder inga tekniska hjälpmedel i sin undervisning. En lärare 
använder ”lite dator", vid ämnesövergripande arbete tillsammans med engelskan, för 
att göra en budget för en utlandsresa i programmet Excel. En lärare använder sig av 
grafräknare för att åskådliggöra och förklara grafer på Ma C och Ma D. Detta görs 
med hjälp av att grafräknaren kopplas till en OH. Läraren påpekar dock noga att det 
är viktigare att eleverna kan göra en grov skiss av en kurva för hand, men säger att 
när man har lärt sig det så kan det vara bra att ha grafräknare när man ska titta på mer 
avancerade funktioner.  
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En av de fyra intervjuade matematiklärarna har läst Lusten att lära. Läraren kunde 
inte kommentera dokumentet eftersom denne inte mindes vad det behandlade.   
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Diskussion 

Tillförlitlighet 

Totalt samlades 25 av 50 utdelade enkäter in. Det externa bortfallet (Ejlertsson, 1996) 
var således 50 procent. Att endast 25 enkäter besvarades kan hänga samman med att 
följebrevets utformning (bilaga 1) medfört att vissa lärare känt sig besvärade då de 
inte kompletterar läroboken i någon högre utsträckning. Om det är dessa lärare som 
har avstått från att svara skulle det betyda att Umeås gymnasielärare i matematik 
kompletterar läroboken i lägre grad än vad resultatet visar. Detta skulle i sådana fall 
ytterligare styrka Lusten att lära (skolverket, 2003) som anser att läroboken 
dominerar matematikämnet till både form och innehåll. Bortfallet kan även till en del 
bero på tidsbrist, då lärarna oftast har mycket att göra under den avslutande delen av 
vårterminen. Även det faktum att Umeås gymnasieskolor ständigt är föremål för 
diverse undersökningar från universitetets studenter tror jag kan ha bidragit till det 
stora externa bortfallet.  
 
Den ursprungliga frågeställningen var hur matematikundervisningen ser ut bland 
Umeås gymnasieskolor. De 25 enkäter som blev besvarade ger en ganska bra bild av 
detta. När det gäller Matematik E samt övriga matematikkurser (Diskret matematik, 
Matematik F, m.fl.) kan dock inte studiens resultat sägas ge en bra bild över hur 
undervisningen ser ut på grund av att för få lärare i dessa matematikkurser har svarat 
på enkäten. De svar som inkommit har dock redovisats. 
 
Det interna bortfallet, d v s där läraren har svarat på enkäten i övrigt men inte gett 
användbara data på vissa frågor (Ejlertsson, 1996), varierade från fråga till fråga (se 
resultatet). Det var störst på de öppna, mer tidskrävande frågorna och minst på de 
slutna frågorna med förtryckta alternativ. Den fråga som hade störst internt bortfall 
var fråga två (se bilaga 1) där man ombads att redogöra för vilka moment, på 
respektive kurs, som man valt att komplettera läroboken. Många svarade, men långt 
ifrån alla specificerade kurs.  
 
När det gäller enkätens reliabilitet, huruvida upprepade mätningar ger samma resultat 
(Ejlertsson, 1996), så är det svårare att uttala sig. Man kan diskutera om följebrevets 
utformning har stor inverkan på resultatet. I ett följebrev ska det framgå vad syftet 
med undersökningen är (Ejlertsson, 1996), och då kan det vara lätt att formuleringar 
som ”rapporten menar att utbildningens kvalitet kan förbättras genom en mera 
varierad matematikundervisning” (bilaga 1) kan färga de medverkande och man på så 
sätt inte erhåller helt uppriktiga svar. Hög reliabilitet innebär också att frågorna ställs 
så att inga oklarheter förekommer (Ejlertsson, 1996). Enkäten tycks bra i detta 
avseende, då svaren är klara och redig. Dock kan en diskussion angående enkätfråga 
fem (bilaga 1) som behandlar evaluering i matematik vara intressant. Här har ingen 
definition av termen evaluering gjorts. Av frågan framgår det emellertid att 
evaluering avser elevernas kunskaper i matematik. Eftersom kunskaper är starkt 
sammankopplade med betyg tror jag att lärarna har uppfattat att enkäten söker svar på 
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vad elevernas betyg är grundade på. Detta stämmer i sådana fall överens med frågans 
syfte.  
 
Under intervjuerna ställdes inga ledande frågor, utan jag utgick strikt efter den 
intervjuguide som användes under samtliga intervjuer (bilaga 2). Detta kan ha haft en 
negativ effekt på den mängd data som samlades in. Under ett par av intervjuerna var 
samtalet trevande och det medförde att mindre data samlades in under dessa 
intervjuer. Detta tror jag beror på min ovana att intervjua människor och att jag därför 
går vidare i intervjun istället för att gå utanför min intervjuguide. Jag tror inte att en 
mer erfaren intervjuare som intervjuar dessa fyra lärare med samma syfte skulle få 
data som motsäger mina, utan endast mer data. Intervjustudien tycks därför ha en hög 
reliabilitet. 

Resultatdiskussion 

Komplettering av läroboken 

Enkätresultatet visar på en stor differentiering när det gäller i vilken grad 
matematiklärarna i Umeås gymnasieskolor väljer att komplettera läroboken. Med 
komplettering av läroboken menas att man t ex låter eleverna; diskutera matematik, 
arbeta med ett undersökande arbetssätt, arbeta laborativt m.m. Man kan i resultatet 
utläsa att 42 procent av lärarna har angett att de kompletterar läroboken högst två 
gånger per termin (tabell 2), medan 58 procent säger sig komplettera läroboken en 
gång per månad eller oftare. För att få lite perspektiv på detta ska jag  kort redogöra 
för hur mycket matematik eleverna läser per vecka på Ma A om denna kurs ligger 
utspridd på ett läsår. Ett läsår motsvarar ungefär 38 skolveckor. Ma A omfattar 100 
poäng. Antalet gymnasiepoäng som anges för en kurs är en uppskattning av elevernas 
genomsnittliga arbetsinsats och varierar mellan olika program (Skolverket, 2005). För 
enkelhetens skull säger vi att Ma A omfattar 100 undervisningstimmar. Det ger ca 2 
timmar och 30 minuter Ma A per vecka. Detta kan t ex fördela sig på tre 50 minuters 
lektioner. De som angett att de kompletterar läroboken 1 gånger per månad 
kompletterar då läroboken ungefär var tolfte lektion. De som angett två gånger per 
termin kompletterar läroboken så sällan som var nionde vecka, vilket i detta exempel 
skulle bli omkring en gång var 27:e lektion. Detta var ett hypotetiskt exempel, men 
visar ändå tydligt hur läroboksbundet matematikämnet är. Detta styrker Lusten att 
lära (Skolverket, 2003), där man efterlyser en minskning av ”lärobokens närmast 
totala dominans i undervisningen till förmån för olika läromedel och 
undervisningsmateriel” (Skolverket, 2003, sid. 56).  
 
Sex av de lärare som deltagit i enkätstudien har angett att de kompletterar läroboken 
1-2 gånger per vecka. Detta motsvarar nästan var fjärde lärare. Det skulle vara 
intressant att se när lärarna läste på lärarutbildningen och om detta är en bidragande 
faktor till den differentiering som finns. Skolverket skriver i Lusten att lära 
(Skolverket, 2003) att matematikundervisningen av många betraktas som 
traditionstyngd både till innehåll och arbetsformer. Kan det vara så att vissa 
matematiklärares undervisning i högre grad präglas av den undervisningstradition 
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som finns i ämnet, beroende på när man studerade till lärare? Tyvärr så var enkäten 
inte utformad för att söka svar på denna fråga.  
 
Eftersom lärarna fick ange i vilken grad de kompletterar läroboken i de olika kurser 
de undervisat i det senaste året, så kan man jämföra de olika matematikkurserna med 
varandra (tabell 3 och 4). De slutsatser man kan dra av dessa resultat är att man 
kompletterar läroboken oftare i de lägre matematikkurserna, Ma A och Ma B. I Ma A 
kompletterar t ex 71 procent av lärarna läroboken 1-2 gånger per månad eller oftare. 
Detta tror jag beror på att matematiken i dessa kurser är mindre abstrakt och att det 
därför är enklare att hitta andra arbetssätt och andra läromedel. Jag tror även att 
lärarna väljer att komplettera de lägre kurserna i högre grad därför att de vill hitta 
andra vägar att förmedla kunskapen på, särskilt för de elever som kommer till 
gymnasiet med låga matematikkunskaper. Detta styrks till en del av intervjuresultatet. 
Ju högre matematikkurser eleverna läser desto mer sällan väljer lärarna att 
komplettera läroboken. I Ma D säger t ex hälften av matematiklärarna att de 
kompletterar läroboken högst 2 gånger per termin, d v s ungefär en gång var 27:e 
lektion då även Ma D omfattar 100 timmar. Detta kan bero på, förutom den ökade 
abstraktionsnivån, att lärarna anser att de elever som läser Ma C och Ma D har lättare 
för matematikämnet. En av de lärare som ingick i intervjustudien menar att 
komplettering av läroboken i Ma A och MA B mer är av en ”pedagogisk fråga”, 
medan det i Ma C och Ma D handlar om att komplettera läroboken med uppgifter där 
läroboken inte har ”tillräckligt bra uppgifter”. En testkurs vid Chalmers tekniska 
högskola visar dock på att en integration av traditionell matematisk analys och 
laborativa konkreta tillämpningar utvecklade studenternas intresse för matematik och 
gav en förändrad förståelse av ämnets begrepp och struktur (Runesson, 2000). Jag är 
övertygad om att det är viktigt att även komplettera läroboken i de högre, mer 
abstrakta, gymnasiekurserna i matematik. Jag tror därför att det är viktigt att lärarna 
tillsammans arbetar med att ta fram läromedel och färdiga uppgifter av t ex laborativ 
typ för att på så sätt underlätta för den enskilde läraren. Intervjustudien visar att på två 
av de tre skolorna där de intervjuade lärarna arbetar, diskuteras regelbundet varierad 
matematikundervisning. Det projekt med en webbaserad kurs som håller på att ta 
form på den ena skolan visar att denna typ av samarbete kan resultera i ett läromedel 
som alla inblandade kan dra nytta av. 
 
I resultatet kan man läsa att det vanligaste sättet att arbeta när man frångår läroboken 
är grupparbeten (tabell 5). Hela 75 procent av lärarna angav detta arbetssätt. Vidare 
har 54 procent av lärarna sagt att de låter eleverna diskutera matematik. 
Intervjustudien visar att dessa två arbetssätt kombineras i hög grad, d v s lärarna låter 
eleverna diskutera matematik i mindre grupper. Av de fyra intervjuade lärarna angav 
tre att de arbetar på detta sätt. Jag tycker att det är bra att matematiska diskussioner 
verkar vara en vanligt förekommande undervisningsmetod, då undervisning enligt 
styrdokumenten ska sträva efter att eleverna ”utvecklar sin förmåga att följa och föra 
matematiska resonemang samt redovisa sina tankegångar muntligt” 
(www.skolverket.se, 2005-04-16). Att även laborativ matematik utgjorde ett så 
vanligt kompletterande arbetssätt (67 procent) var för mig mycket oväntat. Jag tror att 
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många använder sig av detta vid geometrimomenten i Ma A och Ma B. I min 
undersökning framgår det nämligen att tio lärare i Ma A och fem lärare i Ma B har 
angett att de kompletterar läroboken i geometrimomenten.  
 
Endast tre av 24 lärare har angett att de under det senaste året låtit eleverna arbeta 
med ämnesövergripande uppgifter. Detta tycker jag är synd då elever säger att 
motivationen ökar i och med att man ser vad man kan använda matematiken till 
(Skolverket, 2003).  I Likvärdig bedömning i matematik på olika program 
(Skolverket, 2004) skriver man att infärgning kan vara en metod att få eleverna att 
förstå nyttan av matematiken inom karaktärsämnena. Infärgning kommer att få en 
större plats i och med den nya gymnasieförordningen 2007 (Regeringens proposition 
2003/04: 140, 2004). Detta tror jag kommer att öka intresset och framför allt 
förståelsen för matematik och dess användbarhet. Många av eleverna som läser de 
högre matematikkurserna, som läses på naturvetenskapsprogrammet,  får idag en viss 
infärgning i kemi, fysik och biologi. Lusten att lära (Skolverket, 2003) efterlyser 
dock mer praktisk tillämpning i matematikämnet även på 
naturvetenskapsprogrammet.  
 
Även verklighetsbaserade uppgifter kan bidra till elevers lust att lära eftersom 
eleverna menar att det då skulle vara lättare att förstå vad man ska använda 
matematiken till (Skolverket, 2003). Även kursplanen för den gymnasiala 
matematiken belyser detta när man säger att ”matematikens kraft som verktyg för 
förståelse och modellering av verkligheten blir tydlig om ämnet tillämpas på områden 
som är välbekanta för eleverna” (www.skolverket.se, 2005-04-16). Totalt har tio 
lärare (42 procent) angett att de kompletterar läroboken med verklighetsbaserade 
uppgifter. Jag tycker att det borde vara fler. Jag håller nämligen med de fem 
matematikprofessorer som menar att de flesta medborgare klarar sig i livet med 
mycket lite matematik (Dagens Nyheter, 2004) och anser att den matematik som 
eleverna trots allt behöver borde vara mera vardagsnära och bygga på 
verklighetsbaserade uppgifter. 
 
I enkäten ombads lärarna att motivera varför de valde att komplettera läroboken i sin 
matematikundervisning. På denna fråga har jag valt att gruppera lärarnas svar (se 
tabell 6). Därför kan en viss osäkerhet i validiteten förekomma. Elva av 19 lärare 
angav variation som motiv. Dessa lärare uppfyller ett av målen i läroplanen då man i 
Lpf94 kan läsa att ”läraren skall låta eleverna pröva olika arbetssätt och 
arbetsformer” (Utbildningsdepartementet, 1994). Det är dock inte någon av dessa 
lärare som motiverat varför variationen i sig är något eftersträvansvärt.  
 
Variation av innehåll och arbetsmetoder är eftersträvansvärt eftersom olika elever inte 
reagerar på samma sätt på liknande undervisningssituationer. Undervisningens 
struktur behöver varieras för att tillgodose elevers olika sätt att lära. Det som en elev 
förstår genom ett abstrakt bevis måste en annan elev få arbeta praktiskt med för att 
det ska kunna bli begripligt. Man kan variera sin undervisning utan att komplettera 
läroboken, men bara till en viss grad eftersom läroboken då utgör grunden i 
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undervisningen och det hela tiden är läroboksförfattarnas tankar och idéer som man i 
någon form förmedlar. Jag tror därför att man i varje moment ska försöka frångå 
läroboken och komplettera den med andra läromedel och arbetssätt, som t ex 
verklighetsbaserade uppgifter och praktiska laborationer. Att på så sätt konkretisera 
matematiken och göra kopplingar mellan verkligheten och den abstrakta matematiken 
tror jag bidrar till en större helhetsförståelse. Självklart behövs även läroboken för att 
ge eleverna nödvändiga grundkunskaper, så att de sedan kan gå vidare till mera 
komplexa och verkliga matematiska problem.  
 
De sätt elever utvärderas på bör enligt min mening utrymma en större 
variationsrikedom. Många fragment av elevens matematiska kunskap faller bort om 
man bara utvärderar eleverna med hjälp av skriftliga prov. Med diskussioner och 
grupparbeten får man en större helhetssyn på elevens kunskap. Genom att variera sina 
utvärderingsmetoder är det lättare att bedöma elever likvärdigt. Evaluering med tydlig 
återkoppling bidrar också till lärande. Detta är ytterligare en anledning till varför man 
bör variera sina utvärderingsinstrument.  

Evaluering av elever i matematik 

Här visar resultatet på några intressanta samband. T ex kan man se att 54 procent av 
lärarna använder sig av diskussioner som ett komplement till läroboken (tabell 5) 
medan endast 30 procent säger sig använda detta som ett evalueringsinstrument 
(tabell 7). Det gäller även grupparbeten i matematik vilket 75 procent av lärarna säger 
sig använda som komplement till läroboken (tabell 5). Trots detta är att det bara 30 
procent av lärarna som använder gruppuppgifter vid bedömning av elevernas 
matematikkunskaper (tabell 7). För mig är det märkligt att man inte tar tillvara på alla 
tillfällen som ges till bedömning av eleverna. Detta kan hänga samman med det 
faktum att endast 43 procent av lärarna litar på den uppfattning av elevens kunskap 
som med tiden växer fram (tabell 7). Jag tror att detta har att göra med den tradition 
som finns inom matematikämnet, där skriftliga prov som tydligt visar rätt och fel 
används i väldigt stor omfattning. Det vore bättre om lärarna i större grad litade på sin 
lärarprofession och använde sig av skriftliga prov i mindre utsträckning. Eleverna kan 
då slippa den nervositet som är vanlig, då det har visat sig att var femte elev känner 
en stark oro inför prov (Skolverket, 2003). Om man vill se elevernas lösningar på 
uppgifter är det bättre att använda sig av enskilda inlämningsuppgifter, för att på så 
sätt avdramatisera matematiken. Resultatet visar att 57 procent av lärarna använder 
sig av detta (tabell 7) och det är den evalueringsform som används i störst omfattning 
förutom skriftligt poängsatta prov. Många av de lärare som ingick i enkätstudien 
verkar variera sina utvärderingsmetoder, dock är skriftligt poängsatta prov alltjämt 
det mest förekommande evalueringsinstrumentet. Användandet av skriftliga prov 
motiveras av många lärare därför att det ger mycket underlag till liten ansträngning. 
Inlämningsuppgifter tillsammans med muntliga redovisningar där eleverna får 
förklara sina lösningar kan dock ge en minst lika klar bild över elevens kunskapsnivå 
som skriftliga prov kan. Jag tror att provens roll i matematikämnet beror på, som en 
av lärarna skrev; ”gammal vana trogen”.  
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Intervjuresultat 

En av lärarna som ingick i intervjustudien anser sig komplettera läroboken genom att 
ge eleverna samma typ av uppgifter som finns i läroboken. Man kan fundera på om 
denna lärare i egentlig mening kompletterat läroboken. Enligt mig innebär en 
komplettering av läroboken att man arbetar med andra typer av uppgifter som 
läroboken inte innehåller eller att man använder sig av andra arbetsmetoder som t ex 
diskussioner och laborativa inslag.  Jag tror dock inte att denna lärares uppfattning är 
vanlig utan jag anser studies enkätresultat vara tillförlitligt i detta avseende.  
 
Att lärarna inte verkar utvärdera sina arbetsmetoder tillsammans med eleverna finner 
jag högst anmärkningsvärt. På frågan om vad lärarna anser att eleverna tycker om att 
frångå läroboken gav inte någon av intervjuerna ett klart svar. Sammanfattningsvis 
uppfattade lärarna att eleverna upplevde det som positivt att frångå läroboken. En av 
lärarna ansåg emellertid att eleverna ofta blir stressade och irriterade när man 
kompletterar läroboken. Läraren utvecklade detta till att eleverna ser det som något 
extra, utöver det som ska räknas i läroboken. Detta har även jag observerat till en viss 
del när jag varit ute i skolan. Jag tror att det beror på att den traditionella 
undervisningsformen med enskilt räknande är alltför starkt rotad i dagens skola. De 
flesta elever som kommer till gymnasiet har arbetat med traditionella arbetsmetoder 
bestående av lärarledd genomgång och enskilt räknande sedan början av årskurs sju, 
somliga betydligt längre än så. 
 
Av de fyra intervjuade lärarna angav samtliga att de låter eleverna göra en egen 
statistisk undersökning. Enkätresultatet säger samtidigt att endast fyra av elva lärare 
kompletterat läroboken i detta moment. Denna skillnad kan bero på att det i många 
läroböcker ingår att göra en egen undersökning i slutet av statistikkapitlet.  

Förslag till fortsatt undersökning 

Det skulle vara intressant att undersöka om den undervisningstradition som finns i 
ämnet kan kopplas till när lärarna läste på lärarutbildningen. Vidare skulle det vara 
intressant att undersöka om den variation som uppkommer när man som lärare väljer 
att komplettera läroboken avspeglar sig på elevernas kunskaper. Är det så att elever 
som får en variationsrik matematikundervisning får en större kunskap i matematik än 
de som arbetar mera traditionellt, eller får de bara en större lust att lära?  
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                                                                                                                                         Bilaga 1 
              
    
Examensarbete i matematik vid 
lärarutbildningen vid Umeå universitet 
Martin Gidlund 
 
Skolverkets Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002, Lusten att lära – med fokus på 
matematik, kom år 2003 med en undersökning av matematikundervisningen i den svenska 
skolan. Rapporten menar att utbildningens kvalitet kan förbättras genom en mera varierad 
matematikundervisning.  
 
Det övergripande syftet med denna enkät är att kartlägga hur matematikundervisningen idag 
ser ut vid Umeås gymnasieskolor. Enkäten behandlar frågor rörande lärobokens roll i 
undervisningen samt hur elever evalueras i matematik. Enkäten kommer att utgöra underlag 
för mitt examensarbete på lärarutbildningen vid Umeå universitet.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt, men min förhoppning är att de flesta av Umeås 
gymnasielärare i matematik ska besvara enkäten så att jag ska få ett så stort underlag som 
möjligt för att kunna få svar på mina frågeställningar. 
 
För att kunna fördjupa mig ytterligare med exempelvis intervjuer och observationer ber jag 
Dig att fylla i namn och skola. Detta är frivilligt och enbart till för att jag ska kunna finna 
lärare för en fortsatt mera kvalitativ undersökning. 
 
Ditt och skolans namn kommer ej att framgå i rapporten och dina svar kommer att 
behandlas konfidentiellt.  
 
Tack på förhand för Din medverkan!  
 
Umeå, 2005-04-05 
Martin Gidlund 
 
________________________ 

   



   

Namn: ____________________________________  
 
Skola: ____________________________________  
 
 
 
I matematik kan man komplettera läroboken genom att t ex låta eleverna; diskutera 
matematik, arbeta med ett undersökande arbetssätt, arbeta laborativt m.m. 
 
1. I vilken utsträckning har Du kompletterat läroboken i din matematikundervisning inom 
nedanstående kurser det senaste året?  
(Om du har mer än en klass per kurs, svara endast för en klass.) 
 
 
Matematik A 
 
 Aldrig    
  1-2 gånger per termin  
  1-2 gånger per månad   
  1-2 gånger per vecka 
 
 
Matematik C 
 
 Aldrig    
  1-2 gånger per termin  
  1-2 gånger per månad   
  1-2 gånger per vecka 
 
 
Matematik E 
 
 Aldrig    
  1-2 gånger per termin  
  1-2 gånger per månad   
  1-2 gånger per vecka 
 

Matematik B 
 
 Aldrig    
  1-2 gånger per termin  
  1-2 gånger per månad   
  1-2 gånger per vecka 
 
 
Matematik D 
 
 Aldrig    
  1-2 gånger per termin  
  1-2 gånger per månad   
  1-2 gånger per vecka 
 
 
Matematik F/Diskret matematik/Övrig kurs 
 
 Aldrig    
  1-2 gånger per termin  
  1-2 gånger per månad   
  1-2 gånger per vecka 

 
Kommentarer till fråga 1: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 



               
               
     
2. I vilka moment, på respektive kurs, har Du valt att komplettera läroboken det senaste året?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Hur har Du kompletterat läroboken i din undervisning det senaste året? 
 (Flera svar kan anges.) 
 
 Diskussioner 
  Eleverna arbetar med ett undersökande arbetssätt 
  Laborativ matematik  
  Gruppuppgifter 
  Eleverna arbetar med andra läromedel  
  Arbeta med verklighetsbaserade uppgifter 
  Ämnesövergripande arbete 
 
  Annat: ______________________________________________________________ 
   
  ______________________________________________________________ 
 
 
 
4. Motivera varför Du väljer/inte väljer att komplettera läroboken i matematik: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

   



   

5. Hur har Du evaluerat elevernas matematikkunskaper under det senaste året?  
 (Flera svar kan anges.) 
 
  Skriftligt poängsatta prov 
  Diskussioner i grupp med eleverna 
  Enskilda inlämningsuppgifter 
  Gruppuppgifter 
  Muntliga redovisningar 
  Uppfattning av den enskilda elevens matematikkunskaper som med tiden växer fram 
  Ämnesövergripande arbete med matematik 
 
 Annat: ______________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________ 
 
 
 
6. Motivera varför Du har valt att använda den/de evalueringsformer som Du har kryssat för i 
föregående fråga:  
  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för Din medverkan! 
Martin Gidlund 
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Intervjuguide 
 

– Hur kompletterar du läroboken i de olika momenten? 

• Vilka läromedel använder du dig av? 

• Har du (eventuellt tillsammans med andra lärare på skolan) producerat eget 

material?  

• Vad tycker eleverna om att arbeta med andra läromedel/arbetssätt? 

 

– Hur tar du fram/hittar nya läromedel och arbetssätt?  

• Är det någon matematikkurs där det är lättare att variera sin undervisning än i 

någon annan? 

• Är det någon matematikkurs där det är svårare att variera sin undervisning än i 

någon annan? 

• Matematikkonferenser: diskuteras varierad matematikundervisning? 

 

– Frångår du läroboken hela moment? 

• I så fall, vilka moment? Varför? 

• Om inte, varför inte? 

 

– I vilken grad använder du dig av tekniska hjälpmedel, som t ex datorer och 

grafräknare? 

• Om, hur arbetar eleverna med dessa hjälpmedel? 

 

– Har du läst Lusten att lära?  

• Vad tycker du om dokumentet? Kommentarer? 

   





            
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur många regndroppar ryms det i en tekopp? 
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