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Sammanfattning 

 

Skolan är en central del av vårt samhälle idag, ständigt diskuterad och granskad. Inom skolans 
väggar sker förändringar, vilket för eleverna mot framtidens kunskaper. I inledningen ställer 
sig dock författaren frågande till varför detta inte skett i lika stor utsträckning inom ämnet 
matematik. Styrdokumenten är skolans styrande verktyg som ger riktlinjer och mål vi ska 
sträva mot. Författaren vill genom sin syftesfråga belysa vad som styr läraren mot valt 
arbetssätt, och om arbetssättet följer styrdokumentens intentioner. I intervju med tre lärare 
som alla har olika arbetssätt får vi deras bild av skälen, elevernas tilltro och lust för ämnet, 
kunskapsmålen samt styrdokumentens förankring. Här visar resultaten på att de skäl lärarna 
uppger till valt arbetssätt, inte har sin grund i styrdokumenten, utan snarare utgår från lärarnas 
personliga ställningstagande. Författaren menar att förhållandet mellan hur eleverna lär och 
lärarens valda arbetssätt bör vara nära förknippat, och efterlyser därför en större reflektion hos 
lärarna. Lärandet är mångfacetterar och kräver därför ett mångfacetterat arbetssätt anser 
författaren. 
 
Nyckelord: Kunskapsmål, läromedel, tilltro, lust 
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1 Inledning 
 
Om jag slutar att reflektera som lärare, blir jag då den där förutsägbara. En som tappar 

nyfikenhet och nytänkande, och förmedlar det som alltid förmedlats på samma sätt som det 

alltid gjorts. Är det detta som hänt matematikundervisningen? 

 

Under lärarutbildningens praktikperioder gör jag många intressanta iakttagelser. Här ger 

jämförelser med min egen skolgång en bra inblick för de förändringar som skett. Skolan är 

idag en central fråga där debatt, granskning och samhällsförändring formar skolan mot 

utveckling. Skolan har gått framåt inom många områden, och idag lär man sig alfabetet inte 

bara muntligt och skriftligt, utan även med rätt fingersättning på tangentbordet. Detta var en 

av mina reflektioner från den verksamhetsförlagda utbildningsperioden inom 

lärarutbildningen. Den digitala kameran fångar skolhändelser, där bilderna i nästa minut kan 

förmedlas på hemsidan eller användas i portfolio form. Jag menar att vi idag behöver se över 

våra kunskaper, för att vi ska kunna möta framtidens behov. Detta talas det om i KK-

stiftelsen skiftserieserien (2000), där sju skribenter reflekterar utifrån rubrikerna lärande, 

värderingar och Internet. De menar att de tidigare så viktiga kunskaps F: en: fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet börjar ersätts av S-kunskap av slaget: söka, samla, sovra, sortera, 

strukturera, systematisera och sammanställa. Där även P-färdigheter av typen: producera, 

poängtera, profilera, prioritera och presentera blir av vikt (ibid). Om tangentbordet har 

kommit in i svenskans alfabet, väcks mina förväntningar på vad som hänt i de övriga 

ämnena. 

 

1.1 Matematikundervisning idag 

 

Jag funderar och spekulerar, handlar matematiken idag om hur man räknar i ett Excel 

program, gör 3-dimensionella bilder och beräkningar på datorn? Pang! Där smäller 

framtidsvisionens dörr igen, välkommen in i dagens matematikklassrum. Utifrån mina egna 

praktikreflektioner, samt i de klassrum jag besökt, är det dominerande arbetssättet fortfarande: 

genomgång, arbete i arbetsbok samt en cirkulerande lärare. Vilket också bekräftas i boken 

Nämnaren Tema, som visar på så höga siffror som 75 – 80 % som jobbar utifrån ett läromedel 

inom ämnet (Emanuelsson m.fl., 1996). Allt är välbekant från min egna skolgång, och just 

detta arbetsmönster inom matematikundervisningen, upprepar sig vid varje praktik. Den 

största förändringen jag kan se är kulörerna i läromedlen. Har vi fastnat i en arbetsform, vad 

är skälet och finns det alternativ? Styrdokumenten och då speciellt kursplanerna för 
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matematik (Skolverket, 2002), ger dock höga intentioner där målformuleringar som: eleven 

ska få tilltro till det egna tänkandet, kunna jämföra och värdera lösningar, föra och använda 

logiska resonemang, samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande, 

nämns. Här finns något nytt, detta fanns inte med vid min egen skolgångs läroplaner. 

Styrdokumenten skapar förväntningar om förändringar, men verkligheten visar något annat. 

Att delge andra lärare sina funderingar inom ämnet ger oftast en oförstående blick och ett 

undvikande svar, där skälen kan vara av typen: tid, merarbete eller avsaknaden av andra 

alternativ. Faller vi in i de givna traditionsramarna för att vi saknar reflektion, diskussion och 

debatt? Kanske måste vi börja här. 

 

2 Bakgrund 

 

I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund, uppdrag samt mål och riktlinjer för 

arbetet. Allt detta bildar den kunskapssyn som läroplanen företräder. För att förstå lpo-94:s 

bakgrund, kunskapssyn och utformning måste vi först se på den utvärdering som gjordes av 

lgr-80. 

 

2.1 Dragna slutsatser utifrån lgr-80. 

 

1992 gjordes en nationell utvärdering (NU) av Skolverket (Skolverkets publikationer 06-05-

24), vilket var en större undersökning utifrån standardprovsuppgifter och gruppuppgifter av 

årskurserna 9, 5 och 2. Dessa resultat utmynnade i en rapport. De slutsatser som man 

sammanfattningsvis fann var att eleverna i grundskolan hade goda basfärdigheter, men 

svårare att tillämpa färdigheterna och kunskaperna. Svårigheterna låg i att föra resonemang 

och tänka självständigt kring det eleverna lärt sig. Man drog slutsatserna att undervisningen 

inte uppfyllde de krav som lgr-80 visade av variation och elevaktivitet (ibid). I bilden av 

skolan menar Skolverket, inom ämnet matematik, att enskild tyst räkning med gemensamma 

genomgångar, var en dominerande undervisningsform. Avsaknaden av att befästa begrepp, 

analysera och argumentera för sina lösningar saknades. Tid och organisation kommer därför 

att vara en avgörande faktor för att nå resultaten menar författarna i boken Nämnaren Tema 

(Emanuelsson m.fl., 1996), som hänvisar till samma (NU) rapport. Författarna avrundar med 

orden: ”Skolans arbetsformer och arbetssätt samt elevernas möjligheter till inflytande är av 

betydelse för att svara mot de krav på kommunikationsförmåga, kreativitet och 

självständighet som ett framtida samhälls- och arbets- liv ställer” (ibid sid. 11) 
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2.2 Kunskapssyn i lpo- 94 

 

Med denna utvärdering i bakfickan måste vi se de förändringar, formuleringar och den 

utformning av kunskapssyn som skett i lpo-94. En av de större förändringarna är att språket 

och kommunikationen har fått en större betydelse. Tankefärdigheterna, processen och hur 

barnen tillägnar sig olika begrepp betonas mer i lpo-94. Detta utifrån Neumans artikel (1997). 

 

I kursplanerna ger målen att sträva mot utgångspunkter för den kunskapssyn som läroplanen 

företräder (Skolverket, 2002). 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven  

• Utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 

förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer. 

• Inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och 

verksamheter och får kännedom om historiska sammanhang där viktiga begrepp och 

metoder inom matematiken utvecklats och använts. 

• Inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer.  

• Utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 

och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt 

tänkande. 

• Utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av 

matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den 

ursprungliga problemsituationen.  

• Utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller samt kritiskt granska 

modellernas förutsättningar, begränsningar och användning. 

• Utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter. 

 

Detta i jämförelse med lgr-80, där Neuman (1997, sid. 38) sammanfattningsvis säger att den 

mer beskriver vad eleverna ska kunna inom ämnet. ”I lgr-80 är matematiken redan något 

färdigt, något som kan användas och som eleverna efter hand ska lära sig att nyttja”. 
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2.3 Sociokulturella perspektiv 

 

Lpo-94 bygger på det sociokulturella perspektivet, där kommunikationen och det sociala 

samspelet framhålls som viktiga bitar.  

 

Vygotskij som är grundare av denna teori menar att läraren står för en aktiv roll där han 

stöttar elevens arbete till att nå den närmaste utvecklingszonen. Definitionen på detta är: 

”Området mellan det som ett barn kan klara ensam och det som samman barn kan klara med 

hjälp av någon annan” (Dyste, 2003 sid. 80-83). Här kan kamrater, lärare eller förälder ge 

hjälp att utveckla och få eleven att kliva upp till en högre förståelse dvs. till en ny utvecklings 

zon. Indirekt menar man att en bra undervisning är när eleven måste sträcka sig längre för att 

nå kunskaperna. Att inte anpassa undervisningen till den nivå de redan uppnått (ibid). 

 

Marton en annan teoretiker belyser hur människan erfar, uppfattar och förstår ett fenomen 

(Uljens, 1997). Han menar också att ett fenomen kan se olika ut för olika människor. Utifrån 

ett undervisnings perspektiv blir det av största vikt att se hur eleven tänker utifrån en uppgift 

(fenomen), att lyfta elevernas olika lösningar kan därför skapa nya tankestrukturer dvs. 

utveckla nya kunskaper som kan kopplas mot Vygotskijs tankar om utvecklingszoner.  

 

2.4 Olika tankegångar kring matematikundervisning. 

 

Många elever som börjar i skolan tycker att det är roligt att jobba i sina matteböcker. Skolans 

matematiklektioner förknippas både av elever och föräldrar av arbete i en matematikbok. 

Ahlberg (2000) menar att föräldrarna också är förtrogna med detta arbetssätt från sin egen 

skoltid, däremot kan lärare som inte följer det traditionella arbetssättet mötas av funderingar 

och misstro. Forskare och matematikdidaktiker menar ändå att de finns risker med en alltför 

tidig formaliserad undervisning utan istället borde den första grunden vara utifrån barnens 

egna sätt att tänka (ibid). Matematiklektionerna blir ofta ett eget arbete, istället för socialt. 

Sidornas antal fokuseras och eleverna reflekterar inte över vad de lär sig. Viktigast blir att 

räkna så många sidor som möjligt och att ligga först i boken (ibid).  

 

Englund talar om lärobokstexterna och menar ”att eleverna (om de läser dem) ofta tror på dem 

och läser dem som sanningen, men att den mer komplexa förståelse ofta försummas”. Han 

pekar också på att kopplingen mellan läromedelsforskning och kunskapen om texternas roll 
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för elevernas förståelse, är ett begränsat och ett lågprioriterat fält (Uljens, 1997 sid. 128 ). 

 

Att däremot frångå boken, är en process som måste få ta tid, menar Ahlberg (2000). Definitivt 

så skulle det ge ett nytt arbetssätt där strävansmålen kan ge grunden för vad innehållet bör 

vara. Detta arbetssätt kräver förstås merarbete, där planering och organisation blir extra 

viktigt. Om läromedlet ej är huvudkärnan i arbetssättet, säger Ahlberg fortsättningsvis, att 

läraren bör ställa sig några viktiga frågor: ”Vad skall barnen lära i matematik de första 

skolåren? Vad kan vi arbeta med tillsammans i klassen? Vad kan barnen själva ta ansvar för 

och arbeta med i egen takt?” (ibid sid.21)  

 

I boken Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik (Sterner & Lundberg, 2002), 

menar man att det har saknats en kontinuerlig, systematisk uppföljning och 

kompetensutveckling för lärare som undervisar i matematik. Detta är en brist inom svensk 

skolpolitik anser man, vilket har lett till att lärarna själva försökt tolka läroplanernas mål och 

syfte (ibid). Sterner och Lundberg antyder också att detta inneburit en allt för stor fokusering 

på enskilt arbete dvs. tyst räkning i böckerna och enskilt arbetsschema. Vilket i sin tur har gett 

ett arbetssätt där eleverna fått använda sig av för lite gemensamma samtal, problemlösning 

och av utforskande aktiviteter (ibid). 

 

2.5 Att skapa tilltro till sin egen förmåga 

 

I kursplanerna talas det om att skapa tilltro till sin egen förmåga. Om eleverna inte känner 

tilltro till sitt eget kunnande inom matematiken, kan det innebära att eleverna på sikt kan bli 

inskränkta i sina framtida val av utbildning och arbete. I Skolverkets kommentarmaterial 

(1997, sid. 13) skriver man om målet tilltro: ”Om ungdomar inte har tilltro till sitt kunnande 

vågar de inte använda matematik och då finns allvarliga risker för sämre livskvalitet eller att 

de slås ut i samhället och inte kan tillvarata sina demokratiska rättigheter.”  Detta låter 

allvarligt, jag undrar hur skapar man då tilltro? Kanske måste vi först titta på hur eleverna lär, 

hur de uppfattar matematiska begrepp och metoder. I en studie där man tittat på hur eleverna 

tänker när de räknar och löser problem har forskningsresultaten sammanställts i sju punkter 

(ibid): 

 

• Barns taluppfattning och erfarenheter av att använda tal är ofta rikare än man tidigare 

trott. Det kunnande barnen har redan när de börjar skolan borde kunna utnyttjas 
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bättre.  

• Att arbeta laborativt i matematik hjälper många barn att förstå innebörder i viktiga 

matematiska begrepp och idéer. Men övergången från praktiskt till formaliserat arbete 

och abstrakt tänkande är mycket mer problematiskt än man tidigare trott.  

• Den matematik eleverna lär sig är nära kopplad till och sammanvävd med de 

situationer och sammanhang där inlärningen äger rum. 

• Eleverna lär bättre när läraren har goda kunskaper om deras matematiska kunnande 

och utgår från dessa kunskaper i sin undervisning. 

• Elevernas tilltro till den egna förmågan att lära och utöva matematik och deras 

uppfattningar av vad matematik är och kan användas till har stor betydelse för hur de 

lyckas i sina matematikstudier. 

• Skillnader i flickors och pojkars matematikprestationer är små och minskar stadigt. 

• Arbete i smågrupper har positiv effekt på elevernas kunskapsutveckling i matematik. 

 

2.6 Tre olika arbetssätt  

 

När vi nu har tagit del av styrdokumentens kunskapssyn, teorier, forskarnas rön och 

sammanfattande studieresultat, ska vi titta närmare på olika arbetssätt. I inledningen talar jag 

om det dominerande arbetssättet vilket utgår från läromedel, finns det då andra alternativ kan 

man undra? Här menar Ahlberg (2000) att vi kan särskilja tre olika inriktningar på 

undervisning. Dessa tre olika arbetssätt blir centrala i min undersökning, då jag vid mina 

intervjuer valt en lärare ur varje undervisningsform. För att underlätta hänvisningar i 

resultatdelen ger jag de intervjuade lärarna förkortningar som står för deras olika arbetssätt. 

 

• Litteraturstyrd undervisning, intervju 1. L:1 

En del lärare använder läroboken som den enda utgångspunkten för undervisningen. 

Undervisningsinnehållet anknyts inte till barnens erfarenheter förutom då dessa kan 

användas för att ”illustrera” innehållet i läroboken. Läraren ställer då frågor till barnen 

i anslutning till innehållet i boken för att motivera dem att arbeta i den. 

• Blandform av undervisning, intervju 2. B:2 

För andra är läroboken den huvudsakliga utgångspunkten för undervisningen. De 

försöker emellertid även utgå från barnens tankar och idéer, men arbetet i boken är 

grundval för undervissningen. 

• Erfarenhetsbunden undervisning, intervju 3. E:3 
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En tredje grupp lärare tar sin utgångspunkt i barnens erfarenheter och planerar och 

genomför undervisningen utan en särskild lärobok. De använder flera olika läroböcker 

och då huvudsakligen för färdighetsträning (ibid). 

 

2.6.1 Bakgrundens koppling till syftet 

 

Jag reflekterar alltså till att arbetssätten inom matematikundervisningen kan se olika ut. Även 

om den dominerande undervisningsformen, dvs. litteraturstyrd undervisning är så hög som 

75-80% (Emanuelsson m.fl., 1996). Styrdokumenten och forskningsrön visar att i jämförelse 

mellan lgr-80 och lpo-94, har en ny utformning av kunskapssyn skett. Här väcks mina 

funderingar och bildar grunden för mitt syfte. Vad är det som göra att läraren väljer detta 

arbetssätt, och är detta ett arbetssätt som följer de nya intentionerna i styrdokumenten? 

 

3 Syfte 

 

Mitt övergripande syfte blir därför, vad styr läraren mot valt arbetssätt inom matematiken och 

följer det valda arbetssättet styrdokumenten?  

De övergripande frågeställningarna som jag hoppas ger svar på detta är följande: 

• Hur jobbar några lärare, och vad har styrt dem mot detta arbetssätt? 

• Kursplanens mål i matematik innehåller formuleringar som: tilltro till det egna 

tänkandet, använda logiska resonemang, argumentera för sitt tänkande, jämföra och 

värdera lösningar osv. På vilket sätt ger lärarens arbetssätt uttryck för dessa mål? 

• Känner lärarna att de når upp till kursplanernas mål? 
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4 Metod 
 

Den metod jag valt för min undersökning är en kvalitativ intervju, vilket innebär att 

intervjuerna kommer att ge en djupgående men smal information. Mitt syfte är att få en så 

öppen dialog som möjligt där mina frågeställningar finns som ett underlag i samtalet. Detta 

för att få en bakgrund och ett perspektiv till de frågeområden som jag sedan ska behandla. 

Poängteras bör att undersökningens djup, där de kvantitativa perspektiven (mångfalden) inte 

speglas, medför att generella slutsatser därför inte kan dras. 

 

4.1 Urval 
 

Utifrån en fallstudie dvs. ingående intervju med ett fåtal, har jag intervjuat tre lärare. De är 

utvalda med hänsyn till sina olika undervisningsformer, där varje lärare representerar ett 

arbetssätt (se Bakgrund avsnitt 2.6). För att hitta lärare som representerar de olika arbetssätten 

vände jag mig till Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap där jag fick ett namn 

på en lärare som jobbar i enlighet med punkt tre i bakgrunden. De övriga två lärarna som 

jobbar i enlighet med punkt ett och två i bakgrunden, var lättare att finna vid skolor i min 

närhet. De är alla representativa utifrån de tre olika arbetssätten/punkterna, och jobbar i 

enlighet med beskrivningarna. Intervjuerna har varit individuella där jag använt mig av öppna 

frågor (se bilaga nr.2) som antecknats och spelats in på band. Papper, penna och bandspelare 

har alltså varit mina hjälpmedel. 

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Utifrån mina intervjuer har jag ”vaskat” fram och sammanställt vissa övergripande teman. 

Dessa övergripande teman presenterar jag i resultatdelen under punkterna 5.1 - 5.9. I de 

temaområden jag lyft fram har de intervjuade uppvisat likheter eller skillnader i deras svar. 

Ibland har temat lyfts fram främst för att ge en bild av hur läraren förhåller sig i frågan.  

Under vissa avsnitt har jag tagit fram citat, i första hand för att ge en känsla för hur läraren 

tänker. Resultatdelen baseras främst på de intervjuades svar, där vissa litteraturförtydligande 

avsnitt lagts in.  
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4.3 Procedur 

 

Vid starten av examensarbetet och under litteraturgenomgången uppmärksammande jag 

Ahlbergs tre undervisningsformer (2000). Med detta som grund diskuterade handledaren och 

jag syfte och frågeställningar, vilka vinklingar och perspektiv arbetet skulle belysa, där vissa 

alternativ föll bort och andra lyftes fram. 

 

Vid inledningen av arbetet kände jag mig spretig och bred i mitt syfte och för att strukturera 

och ge en bild för mitt fortsatta arbete skapade jag en modell. Detta för att ge mig själv en 

linje och en röd tråd att följa. Under arbetets gång ändrades dock modellens utseende då 

stycken/meningar bytte plats dvs. allt eftersom arbetet fortskred klarnade det vilka delar som 

skulle läggas i bakgrunden, resultatet och diskussionen. Vid arbetet, och då speciellt mellan 

resultat och diskussionsdelen, var det bra att gå tillbaka till modellen. Detta för att det här var 

lätt att tappa tråden och falla in på ett sidospår. Sidospår kunde vara sådant som inte var 

relevanta för själva undersökningen eller fakta som inte kunde relateras till resultatet. 

Modellen redovisas i sin helhet som bilaga (nr 1), där vissa väsentliga delar av modellen lyfts 

fram, för att förtydliga textstycken under resultat och diskussiondelen.  

 

Frågor som kom upp under arbetets gång var främst struktureringsmässiga. Hur jag skulle 

göra arbetet tydligt för en oinvigd läsare. När det gäller tolkning av resultaten funderade jag 

hur jag skulle ställa mig till de tunna/vaga svar som lärarna gav kring styrdokumenten. Här 

tog jag under diskussionsdelen (se Diskussion avsnitt 6.3.3) utgångspunkt från min egen 

synvinkel, och detta i förhållande till skillnaderna som de två läroplanerna visar. Visserligen 

skulle man kunna diskutera styrdokumentens förankring hos lärarna betydligt mer, men detta 

skulle då inte vara byggt på resultatet, utan bli fria spekuleringar där grunder saknades. Detta 

är dock en fråga som vore intressant att göra en vidare forskning kring, anser jag. 
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5 Resultat 
 

Under resultatdelen presenterar jag analysen av de intervjuades svar. Vissa avsnitt har 

underrubriker utifrån litteraturstudier. Detta för att ge ett förtydligande eller en koppling mot 

en granskning, forskning eller annan författares perspektiv. Syfte och frågeställning kan 

kopplas mot följande avsnitt: 

 

Hur jobbar några lärare, och vad har styrt dem mot detta arbetssätt? 

5.1 Hur jobbar lärarna, och vilket skäl ger lärarna till valt arbetssätt. 

5.2 Läromedlets vara eller icke vara. 

5.3 Gruppstorlek 

 

Kursplanernas mål i matematik innehåller formuleringar som: tilltro, logiska resonemang, 

argumentera, jämföra osv. På vilket sätt ger lärarens arbetssätt uttryck för dessa mål? 

5.4 Tilltro till sitt egna tänkande. 

5.5 Elevernas lust för matematiken. 

5.6 Självvärdering 

 

Känner lärarna att de når upp till kursplanernas mål? 

5.7 Hur arbetar lärarna mot kunskapsmålen? 

5.8 Kvittot på om eleverna nått upp till målen. 

 

Följer de valda arbetssättet styrdokumenten? 

5.9 Hur förhåller sig lärarna till styrdokumenten. 

 

Dess övergripande syften och frågeställningars framkomna fakta, diskuteras sedan under 

diskussionsdelen. 
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5.1 Presentation av de intervjuades bakgrund. 

 

• Lärare L: 1  

Jobbar vid en mindre skola som har åldersblandad skolform. Lärarens tidigare 

erfarenheter är främst som ledare inom idrottsliga grenar som ex. fotboll, slalom och 

pingis. Läraren gick lärarutbildningen 1-7 och har sedan jobbat i 20 år. De första 3 åren 

som springvickare vid högstadiet, för att sedan anställas vid den mindre skolan. Här är 

jobbet främst riktat mot de åldersblandade klasserna 4-6. 

• Lärare B: 2 

Jobbar vid samma mindre skola med åldersblandad skolform. Lärarens tidigare 

erfarenheter är som resurs och elevassistent inom förskola, fritids och skola, detta under 

en tidsperiod av 7 år. Här bör tilläggas en elevassistentutbildning, och jobb vid en annan 

skola under 1 år. Läraren gick lärarutbildningen 1-7 och har idag drygt 8 års 

yrkesverksamma år vid denna mindre skola, där läraren främst är riktad mot de 

åldersblandade klasserna 1-3. 

• Lärare E: 3 

Jobbar vid en något större skola även här med åldersblandad skolform. Lärarens tidigare 

erfarenheter utgår från förskollärarutbildning med arbete inom förskolan i 10 år, och 

fritids i 3 år. Läraren gick lärarutbildningen 1-7 med inriktning mot ma/no. Vid skolan 

jobbade läraren först som resurs för att sedan ta över en lärartjänst riktad mot de 

åldersblandade klasserna 1-3. Tilläggas bör att läraren under en termin vikarierat vid 

Umeå universitet inom ämnet matematikdidaktik. 
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Figur 1. Modell som ger överblick och ringar in lärarnas skäl (finns även som bilaga nr.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             E: 3      L: 1 
 
 
                  B: 2               L: 1  
 
 
              E: 3      E: 3 
 
 
 
 

 

 

5.2 Hur jobbar lärarna, och vilka skäl ger lärarna till valt arbetssätt? 

 

Genom intervjuerna med de tre lärarna får vi en bild av de skäl som styrt in läraren mot det 

valda arbetssättet.  

 

Här uppger lärare L: 1 att han alltid jobbat läromedelstyrt (skolans arbetssätt) och använder 

sig av en arbetsgång som ser likartad ut inom alla ämnen dvs. genomgång - individuellt arbete 

i lärobok – cirkulerande lärare. Å andra sidan uttrycker han en önskan om ett arbetssätt med 

vardagsanknytning och en mer praktisk inriktning. Han menar dock att detta skulle kräva för 

mycket tid och merarbete, men medger också att det finns bekvämlighetsorsaker. Lärare B: 2 

vill ha stöd av boken och säger att undervisningen utan läromedel skulle innebära ”stora krav 

på en själv som pedagog”.  Hon hänvisar också till att ett arbetssätt utan läromedel skulle ta 

för mycket tid i anspråk när det gäller material insamling. Lärare E: 3 började med läromedel 

men övergick mer och mer till ett arbetssätt som har sin grund i elevernas erfarenheter. 

Läraren uppger skäl som utgår från tankar kring den egna skolgångens lärande. Detta i 

Syfte 
Vilka skäl ger läraren till valt arbetssätt ? 

Eller 
Vad styr läraren mot valt arbetssätt inom 

matematiken? 

Tar sina skäl utifrån 
barnens kunskaper och 

verklighet 
Tar sina skäl utifrån 

ramfaktorer ex. tid, mer- 
arbete osv. 

Tar sina skäl utifrån 
skolans dominerande 

arbetssätt 

Tar sina skäl utifrån egna 
skolminnen och 

traditioner. 

Tar sina skäl utifrån 
utbildning ex. lärarutbildning, 

fortutbilning. Tar sina skäl utifrån läroplaner och 
styrdokument 
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förhållande till de synesätt som lärarutbildningen förmedlar. Även reflektioner över hur barn 

lär och tar till dig kunskap har lett till det valda arbetssättet. 

 
5.3 Läromedlets vara eller icke vara? 
 

De intervjuade lärarnas ställning till läromedlen syftar självklart till deras valda arbetssätt. Att 

lyfta deras motiveringar kan vara intressant, då det kan ge en bild till de nämnda skälen. 

 

Lärare B: 2 talar om boken främst utifrån layouten där hon använder termer som trevlig, 

tilltalande, väcker intresse och har fina färger. Hon menar att boken ger lämpliga kliv och stöd 

i progressionen för eleverna, därav har hon valt att använda boken som ett stöd i sin 

undervisning. Däremot är lärare L: 1 inte fullt nöjd med boken och då främst pga. bokens 

upplägg ”Den krånglar till det onödigt mycket”. Denna bok ligger också kvar ett antal år 

framåt i lärarens undervisning (då byte av böcker oftast är en kostnadsfråga). Läraren menar 

att de föll för boken för att den var inriktad mot åldersblandade klasser. Detta inköp skedde i 

samma veva som skolan omstrukturerades från rena klasser till åldersblandade klasser. Lärare 

E: 3 började med bok men övergav den. Hon motiverar sina ståndpunkter mot boken, dels för 

att hon vill komma bort från tävlingsmomentet, men också hennes tankar kring hur eleverna  

tar till sig kunskap. Hon säger: ”Om jag går igenom det här från pärm till pärm, då har vi gått 

igenom allt som vi behöver kunna. Det innebär samtidigt att man förutsätter att alla barn är på 

samma nivå och har samma möjlighet att lära sig. Det innebär också att man accepterar att ett 

genomgånget moment är tillräckligt”. Å andra sidan är hon inte främmande för att jobba med 

ett läromedel, åtminstone delvis, om hon skulle undervisa i de högre åldrarna. 

 

5.3.1 Läromedlets fördelar 

 

I Skolverkets granskning (2003), som har hämtat sin information från intervjuer, 

observationer, enkäter och verksamhetsdokumentationer i 41 kommuner, och med 16 

fristående huvudmän, ger ett större perspektiv och en mer varierad bild. 

 

Här ansåg de intervjuade lärarna att en matematikundervisning med stöd, eller rent av utan 

lärobok, skulle kräva en mycket erfaren lärare, men att de ändock skulle kunna tänka sig att ta 

del av denne lärares alternativ och intressanta delar. Lärarna i undersökningen var till viss del 

skeptiska mot åsikten att läromedlet skulle ha en negativ inverkan på lärandet, man menar att 
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läroboken innehåller spår, kanaler och nivåer, som rätt använd kan ge läraren stöd, material, 

samtalspunkter och en grund att se hur eleven utvecklas (ibid). 

 

5.4 Gruppstorlek 

 

Att hinna med alla eleverna under matematiklektionerna kan vara svårt. Vad säger lärarna om 

organisationen i klassrummet. 

 

Här efterlyser två av lärarna, L: 1 och E: 3 mindre grupper, där L: 1 önskar mer resurser och 

där E: 3 talar om avsaknaden av resurser pga. nedskärningar. B: 2 däremot delar gruppen med 

sin klasskollega under matematiklektionerna. Lärare E: 3 önskade att hon skulle kunna sätta 

sig själv med elever som har svårigheter, men inser också att hon inte kan göra allt själv.  

 

5.4.1 Motiveringar av gruppstorlek i förhållande till arbetssätt. 

 

I Skolverkets granskning (Skolverket, 2003), motiverar de intervjuade lärarna litteraturstyrd 

undervisning utifrån två perspektiv. 

• Att eleven får arbeta från sina förutsättningar, samt ge läraren ett arbetssätt som gör 

det möjligt att hantera stora grupper. 

• Den stora gruppen innebär samtidigt att ett varierande arbetssätt  (laborativt, 

problemlösningar och olika gruppövningar) blir allt för ”tungrott”. 

Noteras bör, enligt undersökningen, att i de skolor där mindre grupper existerar är det ändå 

det litteraturstyrda arbetssättet som dominerar. 

 

5.5 Tilltro till sitt egna tänkande. 

 

I bakgrunden skrev jag om att skapa tilltro till sin egen förmåga, denna formulering uttrycks 

också specifikt i kursplanerna. Att däremot definiera vad som skapar tilltro kan var svårt, 

dock finner jag i intervjuerna några exempel. 

 

Något som både lärare E: 3 och B: 2 uppger, är att lyfta fram allas olika lösningar. Att samtala 

och sprida kunskaper mellan varandra, vilket man menar blir en smittande kunskapskälla 

mellan eleverna. Här visar/skriver läraren elevernas olika strategier på tavlan, där samtal och 
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diskussion leder till ett eller flera lösningsförslag. Läraren översätter elevernas tankar till 

matematiska uttryck där allas förslag, även de som hamnat fel, ändå bejakas.  

 

Lärare E: 3 och B: 2 menar att de också tänker på sitt eget förhållningssätt gentemot eleverna, 

och som lärare B: 2 uttrycker det ”tänker mycket på att inte trycka ner”. Under intervjun ger 

lärare E: 3 indirekt exempel på sitt förhållningssätt då hon säger: ”Dom kan tillföra någonting 

och jag försöker att vara jätte observant för dom här barnen som har svårigheter. Ser jag att 

deras näve åker upp då får dom ögonblickligen frågan, innan någon av de duktigare tar de 

alternativet det barnet har”. För elever som inte har den matematiska grunden och dessutom 

tappar tilltron, menar E: 3 fortsättningsvis, att de får ytterligare ett delproblem att jobba med. 

Därför blir det viktigt att eleven får ta tid att lägga grunden ordentligt, skapa självkänsla och 

tycka det är roligt och lustfyllt. Då menar hon att läraren har bättre förutsättningar för att ge 

eleven stöd och hjälp.  

 

På min fråga, känner du att eleverna får tilltro till sitt eget tänkande? Här svarar lärare L: 1 

”Jag tycker att dagens barn allmänt frågar för mycket. Inget tålamod att fundera och leta efter 

rätt svar, allt ska gå så fort. Vill bara få ett rätt svar” 

 

5.6 Elevernas lust för matematiken? 

 

Utifrån de valda arbetssättet är det också intressant att titta på hur läraren upplever sina 

elevers lust för ämnet. 

 

Lärare L: 1 menar att lusten är varierande och uppger att för mer än hälften så ”tar det emot”. 

Att berömma och prata positivt är de medel han använder för att lyfta eleverna. Vid intervjun 

svarar B: 2 i siffror och säger att 2/3 är positiva och 1/3 är neutral. E: 3 uppger att klassen 

genomgående är positiv. Även de elever som har problem, tycker att matematiken är rolig. 

”Dessutom tycker dom paradoxalt nog att dom är duktiga. Dom kan tycka att det är svårt men 

att dom är duktiga”. 

 

5.7 Självvärdering 
 

Att eleven själv får bedöma sina insatser och se sig själv som en lärande individ kan stärka 

och motivera eleven till kunskapssökande och tilltro till sin egna förmåga. 
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När vi samtalade om tilltro och lust blev en följdfråga, om läraren använde sig av portfolio. 

Här uppger lärare E: 3 att hon inte orkar ta ytterligare ett arbetsmoment, däremot hänvisar hon 

till sina barnsamtal. Vid dessa samtal, med ett barn åt gången, samtalar dom bla. om elevernas 

utveckling där de tittar tillbaka på tidigare arbeten. Ingen av lärarna jobbar däremot utifrån 

portfoliometoden. 

 

5.7.1 Självvärdering – portfolio 

 

Med självvärdering ska eleven få en realistisk bild angående den egna arbetsinsatsen, sina 

kunskaper och på vilken nivå de befinner sig. Viktigt blir att läraren tydligt visar mål och 

riktlinjer för arbetet och hur eleven ska jobba vidare. Genom en dialog mellan läraren och 

eleven blir arbetsinsatserna individualiserade mot målen, och ej i förhållande till de andra 

elevernas prestationer. (Skolverket, 2002). Portfoliometoden som nämns är ett 

självvärderingsverktyg som Taube (2000 sid. 9–10) definierar enligt följande: ”En 

systematisk samling elevarbeten och andra former av dokumentation som tillsammans ger en 

bild av en elevs utveckling och inlärning inom ett visst område.” Huvudtankarna med 

portfolio är att eleven ska reflektera över sin egen inlärning och utvärdera den egna 

prestationen i förhållande till de uppsatta målen (ibid). 

 

5.8 Hur arbetar lärarna mot kunskapsmålen? 

 

Innebär lärarnas olika arbetssätt att de jobbar olika för att nå kunskapsmålen? 

 

Här visar det sig att alla tre intervjuade lärare använder sig av diagnoser. Genom diagnoserna 

vill man se vad eleverna har svårigheter med, eller om det finns eventuella kunskapsluckor. 

Detta för att kunna repetera de brister som eleven är i behov av. Lärare L: 1 visar på bokens 

upplägg där eleven måste klara varje steg/moment för att gå vidare. Boken innehåller alltså 

både diagnoser och repetitionsuppgifter att gå tillbaka till. Förutom diagnoser jobbar B: 2 med 

etappmål dvs. ett veckomål att försöka nå fram till. Hon menar att det är ett kortare mål som 

både ger ett ansvar att kämpa mot, samtidigt som det begränsar ansvaret för eleven. Med 

andra ord innehåller etappmål både piska och morot, menar hon. Lärare E: 3 som använder 

sig av mycket praktiskt arbete, menar att hon låter eleverna förstå vad målet och syftet är med 
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materialet. Hon poängterar också för eleverna att: ”Det här gör vi för att jag vill att ni ska 

förstå det här, för det är viktig kunskap” 

 

5.8.1 Etappmål 

 

I en artikel av Skolverket, (2002. sid. 29), skriver författaren Emanuelsson kring 

betygsfrågan. Här menar han att skolan och dess undervisning utsätts för stress genom 

officiella krav på nivågränser ( Nationella prov i 5: an och 9: an men också betyggränser). Det 

vill säga att alla elever på samma tid ska nå upp till godkända kunskapsnivåer, måhända att de 

är lika gamla, men de har olika förutsättningar att lära. Emanuelsson anser fortsättningsvis att 

nivåerna är ”relaterade till vad som kan tänkas bli resultatet av ett optimalt lärararbete för en 

representativ elev i den aktuella åldern”. Konkurrensen mellan skolorna att klara 

nivågränserna skapar stress, vilket ger behov att förklara sina ”misslyckade resultat” genom 

att diagnostisera bristerna hos de avvikande eleverna. 

 

Emanuelsson efterlyser därför etappmål som tar sin grund i strävansmålen. Om strävansmålen 

skriver han att de bör vara högt satta och långsiktiga då de bör ses i ett perspektiv av livslångt 

lärande. Etappmålen däremot ska vara konkreta, närliggande och utformande utifrån eleven 

dvs. ta sin grund i elevens egna förutsättningar och egen arbetstakt. Vilket han menar skulle 

ge eleven en bättre stimulans och tillfredställelse över att han/hon nått ett bestämt mål (ibid). 

 

5.9 Kvittot på om eleverna nått upp till målen. 

 

I och med att lärarna jobbar olika blir givetvis en följdfråga om de också känner att de når upp 

till målen. 

 

Här svarar lärarna i princip lika. Kvittot om de nått upp till målet, visas först vid de nationella 

proven i 5: an. L: 1 jobbar alltså med repetition medan lärare E: 3 menar att hon försöker 

bygga en bra matematisk grund för att dom ska kunna nå målen. Där hon som lärare vet vad 

som är den viktigaste kunskapen.  
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5.10 Hur förhåller sig lärarna till styrdokumenten? 

 

Under lärarutbildningen inpräntas betydelsen av styrdokumentens riktlinjer, men hur ser det 

ut i verkligheten. 

 

Här uttrycker lärare L: 1 sig så här: ”Det som står i läroplanerna är ofta så där lite 

halvflummigt. Tyvärr så ägnar eller tänker jag inte så mycket på det”. På min fråga, känner du 

att du har läroplanerna i dig? Svarar E: 3 att hon vet vilket håll hon strävar mot och att de har 

målen nedbrutna för varje årskurs. Vid intervjun med B:2 så uppger hon inga klara tankar 

kring styrdokumenten. Vid frågan om kursplanernas mål säger hon att hon har dem här, men 

tittar sedan på mina uppskrivna mål. 

 

5.10.1 Styrdokumentens visioner gentemot den konkreta verkligheten. 

 

I Skolverkets granskning (Skolverket, 2003), skriver man kring styrdokumentens mål 

intentioner. Man menar att de kommunala visionerna och avståndet till klassrummet kan vara 

stort. Även om huvudmannens avsikter, uttryckta i målbeskrivningarna är goda, kan de vara 

svårförankrade i verkligheten. Genom observationer, intervjuer och samtal visar granskningen 

att den visionsentusiasm som politiker och ledningsansvariga uttrycker, inte alltid är förankrat 

hos lärarna, eleverna eller föräldrarna.  Man menar att utvecklingen av utbildningssystemet 

”tycks rusa på pappret men skynda långsamt i verkligheten” (ibid sid.49). 

 

Å andra sidan visas också att detta inte är en entydig bild. Kommuner där en dialog förts 

mellan politiker, förvaltning och skola har skolplanen gett ett mer medvetet kvalitetsarbete 

som fått genomslag i den konkreta verksamheten (ibid). 

 

Granskningen avslutas med förslag till åtgärder där jag lyfter fram ett avsnitt. Här menar man 

sammanfattningsvis, att lärarna behöver ett djup i ämnet och en didaktisk kunskap, så att de 

kan associera fritt, och bygga vidare på de matematiska tankar som eleverna visar i 

klassrummet. Detta menar man skulle ge ett friare förhållande till läromedlet. Vilket indirekt 

skulle leda till den större frihet som styrdokumenten manar till (ibid).  
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6 Diskussion 

 

Under diskussionsdelen gör jag en summering utifrån syfte och frågeställningar där jag 

summerar resultatdelens avsnitt. För att klargöra arbetets validitet följer ett stycke om 

tillförlitlighet. Under den tolkande och värderade delen kommer mina egna fria funderingar 

och ställningstaganden utifrån de givna resultaten. Genom att slutligen förtydliga och 

sammanfatta arbetet ger jag en resumé, som sedan avslutas med en epilog. 

 

6.1 Summering 

 

Hur jobbar några lärare, och vad har styrt dem mot detta arbetssätt? 

Lärarna jobbar olika, där läromedlets roll i undervisningen har en avgörande ställning för hur 

arbetet utformas i klassrummet. Lärarna uppger olika skäl till valt arbetssätt där faktorer som 

påverkat är: Ramfaktorer som tid och merarbete, att man tagit till sig skolans dominerande 

arbetssätt där en viss osäkerhet gjort att man vill ta stöd av ett läromedel eller reflektioner 

utifrån sina egna beprövade erfarenheter. Noteras bör att ingen tar sina skäl utifrån 

styrdokumenten, men man kan i deras arbetssätt utläsa/dra, mer eller mindre paralleller till 

övergripande mål. 

 

Kursplanernas mål i matematik innehåller formuleringar som: tilltro, logiska resonemang, 

argumentera, jämföra osv. På vilket sätt ger lärarens arbetssätt uttryck för dessa mål? 

I föregående fråga skrev jag att lärarna tar till sig de övergripande målen mer eller mindre. 

Detta framkommer också här. Två av lärarna använder sig av undervisningsformer som enligt 

min mening skapar tilltro. De uttrycker också att de specifikt tänker på detta och då bl.a. i sitt 

förhållningssätt. Dock är det endast en av lärarna som använder sig av självvärdering som 

metod. Drar man paralleller från klassrum där tilltro skapas, och lärarnas tankar kring 

elevernas lust för matematik, kan man också utläsa skillnader. Desto mer tilltro eleverna 

känner för sin kunskap desto mer positiva är de till ämnet. 

 

Känner lärarna att de når upp till kursplanernas mål? 

Alla lärarna använder sig av diagnoser dvs. utifrån resultaten ser man de brister som eleverna 

har. För att reparera kunskapsluckor eller jobba vidare mot målen använder sig en lärare av 

repetition, en annan av korta etappmål, medan den tredje menar att hon som lärare innehar 
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kunskapen som för dom mot målen. Ingen av lärarna kan med säkerhet säga att de nått målen 

förrän i 5: an (nationella prov) då en avstämning mellan elever och skolor görs. 

 

Följer de valda arbetssättet styrdokumenten? 

Lärarna ger mig inga större utbroderade svar kring styrdokumenten vilket jag tyder till att 

förankringen är svag, detta uttrycker också en av lärarna. Två av lärarna använder sig dock av 

arbetsformer dvs. som att lyfta fram olika lösningar och självvärdering. Här kan man dra 

paralleller till vissa övergripande mål som att skapa tilltro, jämföra och värdera lösningar. Här 

finner jag dock inget riktat arbete mot styrdokumenten. 

 

6.2 Tillförlitlighet 
 

Jag har tidigare skrivit att de intervjuade är representativa för de i bakgrunden beskrivna 

arbetssätten. Däremot kan de vara värt att här nämna de intervjuades olika sätt att brodera ut, 

prata för sin sak och lyfta fram ståndpunkter för sitt arbetssätt. Detta kan ha sin grund i olika 

personligheter men också i hur väl man reflekterat, motiverat och tagit ställning för sitt 

arbetssätt. Detta blev också väldigt tydligt vid mina intervjuer. 

 

6.3 Tolkande och värderande avsnitt 
 

6.3.1 Arbetssättens kärna 

 

Jag har i min undersökning tittat på tre lärare med tre olika arbetssätt. Där lärare L:1 innehar 

det arbetssätt som dominerar i skolorna idag (Emanuelsson m.fl. 1996). Under 

inledningsdelen skriver jag att vi fastnat i denna arbetsform, och att jag efterlyser reflektion 

över det val av arbetssätt vi tar till oss inom matematiken. Resultaten visar att de skäl lärarna 

uppger inte har sin grund i styrdokumentens intentioner, vilket jag återkommer till senare, 

utan snarare utgår från lärarnas personliga ställningstagande.  

 

Här menar jag att vi kommer till kärnan, som lärare måste vi titta i vår egen ryggsäck och 

göra en självrannsakan. Låter vi som lärare vår egen skolgångs traditionsbundna arbetssätt 

leva vidare, och ”skyller” detta på ramfaktorer som tid och merarbete, eller som en av lärarna 

uppgav av bekvämlighetsorsaker. Å andra sidan, har vi själva som lärare fått en så stark tilltro 

till vår egna matematiska kunskap? Kan vi känna självtillit i vår roll som matematiska 
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pedagoger, och därmed våga släppa taget om det traditionsbundna arbetssättet? Jag anser att 

om ämnet matematik ska vidareutvecklas, och gå framåt måste vi starta med att reflektera 

över oss själva som lärare.  

 

6.3.2 Att skapa tilltro och belysa brister 

 

I arbetet har jag tagit upp vikten av att hos eleverna skapa tilltro till sin egna förmåga. Ett 

intressant resultat är kopplingen mellan hur lärarna skapar tilltro hos eleverna, och lärarnas 

värderingar av lusten hos eleverna. Desto mer tilltro eleverna känner för sin kunskap, desto 

mer positiva är de till ämnet. Det blir alltså av största vikt att skapa dessa förutsättningar. I 

arbetet har jag nämnt några olika förslag som tex. att lyfta fram elevernas olika 

lösningsförslag, etappmål eller självvärdering som barnsamtal, eller att använda sig av 

portfoliometoden. Lärarens egna förhållningssätt nämns också som en viktig del, att ställa sig 

själv frågor över hur man bemöter eleverna och vilken grundsyn man har. Lärare E: 3 belyser 

detta på ett bra sätt genom sina ord: ”Dom kan tillföra någonting och jag försöker att vara 

jätteobservant för dom här barnen som har svårigheter. Ser jag att deras näve åker upp då får 

dom ögonblickligen frågan, innan någon av de duktigare tar de alternativet det barnet har”. 

 

Det som dock förvånar mig är att alla lärarna diagnostiserar eleverna dvs. ser vilka brister 

eleverna har genom ett mindre prov/test. Detta blir också uppenbart för eleverna själva på gott 

och på ont. Först lyfter man elevernas tilltro, och sedan ges ett test, som svart på vitt belyser 

elevernas brister, och indirekt kan rasera den känsla som eleven byggt upp. Här ställer jag mig 

frågande. Är diagnoser ett bra pedagogiskt verktyg? 

 

Jag vill återigen nämna portfolio, som jag anser är en metod som överensstämmer med att 

skapa tilltro. I en dialog mellan lärare och elev utvärderas elevens alster tillsammans mot de 

uppsatta målen. Detta i jämförelse med diagnoser/test där det är lärarens bedömning av 

svarsresultaten. I perspektivet av ett livslångt lärande så anser jag att portfoliometoden bygger 

upp en insikt om det egna ansvaret, målen, styrkor och svagheter. Framförallt så är portfolions 

vinning elevens insikt om sig själv som en lärande individ, där metoden är processinriktad. 

Detta i jämförelse med diagnoser/test som är en resultatinriktad metod där resultaten ställs i 

förhållande till nivåer, kriterier och till de övriga i klassen. Riktar vi dessa metoder mot 

styrdokumenten så följer alltså den process inriktade portfolion lpo-94: s intentioner. 
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6.3.3 Styrdokumenten, inget styrande verktyg? 

 

Det är alltså inte utifrån styrdokumenten, som lärarna tar sina skäl till valt arbetssätt. Visst 

kan man dock hitta beröringspunkter hos vissa av lärarna där jag nämnt tilltro, argumentation, 

jämföra och värdera. Att väl ta till sig styrdokumentens riktlinjer kräver dock en djupare 

insatthet, med ett riktat arbete mot målen, anser jag. I bakgrunden talar jag om skillnaderna 

mellan lgr-80 och lpo-94. Komprimerat utifrån Neumans artikel (1997) kan man säga: 

• I lgr-80 är matematiken redan något färdigt som kan användas och som eleverna ska 

lära sig att nyttja. 

• I lpo-94 ser man till processen och hur eleven tillägnar sig begrepp. Här betonas 

språket, kommunikationen och tankefärdigheterna (ibid). 

 

Mellan dessa två läroplaner ser vi en skillnad i kunskapssyn vilket jag menar också måste 

betonas, och visa på skillnader i arbetssätt. Jag vågar här påstå att vissa lärare fastnat i lgr-80:s 

kunskapssyn och detta för att man inte tagit till sig läroplanernas intentioner. Jag ser det så! 

Läroplaner må komma och läroplaner må gå, men tar vi inte till oss dessa intentioner som 

bottnar sig på undersökningar, granskningar och forskningsrapporter, hur ska vi då kunna 

vidareutveckla ämnet och föra eleven in i framtidens matematik. Här har lärarutbildningen en 

viktig uppgift, som jag anser att de också följer. Styrdokumentens vikt poängteras vid varje 

kurs. Kanske blir man därför så förvånad när lärarna, under den verksamhetsförlagda 

utbildningsperioden inom lärarutbildningen och vid intervjuerna nonchalerar dess betydelse. 
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6.4 Sammanfattningsvis 

 

Figur 2. Modell med utgångspunkter för de sammanfattade resultaten  

(finns även som bilaga nr.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lärarna uppger olika skäl till valt arbetssätt där faktorer som påverkat är: Ramfaktorer 

som tid och merarbete, att man tagit till sig skolans dominerande arbetssätt där en viss 

osäkerhet gjort att man vill ta stöd av ett läromedel eller reflektioner utifrån sina egna 

beprövade erfarenheter. 

2. I lpo-94 ser man till processen och hur eleven tillägnar sig begrepp. Här betonas 

språket, kommunikationen och tankefärdigheterna. 

3. Det är alltså inte utifrån styrdokumenten, som lärarna tar sina skäl till valt arbetssätt. 

Visst kan man dock hitta beröringspunkter hos vissa av lärarna där jag nämnt tilltro, 

argumentation, jämföra och värdera. Att väl ta till sig styrdokumentens riktlinjer 

kräver dock en djupare innsatthet, med ett riktat arbete mot målen anser jag. 

4. Resultaten visar att de skäl lärarna uppger inte har sin grund i styrdokumentens 

intentioner, utan snarare utgår från lärarnas personliga ställningstagande. 

 

6.4.1 Resultatets konsekvens för mig som lärare. 

 

Som lärare anser jag att man måste ha en stor bredd i sitt kunnande, inte bara ämnesmässigt 

utan också pedagogiskt och organisationsmässigt. Att få ihop alla delarna kan säkert vara 

svårt. Här tror jag på vikten av att utgå från sin egen tilltro, detta ger ett engagemang och en 

Diskussion 

 
1. Lärarens skäl till valt arbetssätt. 
 
2. Styrdokumenten säger.. 
 
3. Stämmer lärarens val av arbetssätt 
gentemot styrdokumenten. 
 

4. Är det skälen eller 
styrdokumenten som ger 
valt arbetssätt inom 
matematiken? 
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motivation som är viktig för att få med sig eleverna i lärandets cirkel. Självklart ska 

styrdokumentens riktlinjer ge mig milstolpar som för lärandet in i framtidens kunskapssyn. 

All kunskap kommer inte bara att vara av godo utan behöver granskas och reflekteras från 

många olika håll. Jag som lärare kommer att vara elevernas filter där val och bortfall blir en 

del av mina arbetsuppgifter. I likhet med lärare E: 3 kommer jag att ha en bredd på mina skäl 

till arbetssätt, och i motsatts till L: 1 och B: 2, att inte låsa mig vid ramfaktorerna. Med andra 

ord, det jag främst tar med mig som en vision, blir att inte sluta reflektera och att fortsätta 

söka alternativa lösningar. 

 

6. 5 Avslutningsvis 

 

Jag har tidigare skrivit att detta examensarbete inte är generaliserbart pga. att det saknar de 

kvantitativa perspektiven (mångfalden). Det jag egentligen vill är att läsaren, förhoppningsvis 

en lärare, reflekterar över det arbetssätt som den väljer i ämnet matematik. Att han/hon ställer 

sig frågan, är detta det bästa sättet för eleverna att nå kunskaper? Lär eleverna sig olika, och 

måste jag då som lärare använda mig av inte bara ett, utan flera olika arbetsformer. Lärandet 

är mångfacetterat och kräver enligt min mening därför ett mångfacetterat arbetssätt.  
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      Bilaga nr. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

        Syfte 
Vilka skäl ger läraren till valt arbetssätt ? 

         Eller 
Vad styr läraren mot valt arbetssätt inom 

matematiken? 

Tar sina skäl utifrån 
barnens kunskaper och 

verklighet 
Tar sina skäl utifrån 

ramfaktorer ex. tid, mer- 
arbete osv. 

Tar sina skäl utifrån 
skolans dominerande 

arbetssätt 

Tar sina skäl utifrån 
egna skolminnen och 

traditioner. 

Tar sina skäl utifrån 
utbildning ex. lärarutbildning, 

fortutbilning. 

Diskussion 
 

1. Lärarens skäl till valt arbetssätt 
2. Styrdokumenten säger… 
3. Stämmer lärarens val av arbetssätt 

gentemot styrdokumenten  

 
4. Är det skälen eller 

styrdokumenten som ger valt 
arbetssätt inom matematiken? 

Tar sina skäl utifrån läroplaner och 
styrdokument 

 

Resultat 
 

Lärarens argument/skäl till valt arbetssätt inom matematiken. Tre 
lärare med olika arbetssätt. 

Följer de valda arbetssättet styrdokumenten 

Bakgrund 
Vad säger läroplanerna  
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Frågor vid Intervju     Bilaga nr. 2 

 

Vilka ämnen undervisar du i? 

 

Vilka ämnen är roligast att undervisa i, varför? 

 

Vilka känslor hade du för matematik under din skolgång? 

 

Vad tycker du idag, som lärare att undervisa i ämnet matematik? 

 

Hur jobbar du och vad har styrt dig mot detta arbetssätt? 

 

Hur upplever du elevernas lust för ämnet matematik? 

 

Känner du att eleverna får tilltro till sitt egna tänkande? Följdfråga: Använder du 

dig av portfolio? 

Hur utvärderar du målen? 

 

Kursplanernas mål matematik innehåller formuleringar som: 

- Tilltro till det egna tänkandet. 

- Använda logiska resonemang 

- Argumentera för sitt tänkande 

- Jämföra och värdera lösningar 

På vilket sätt ger du uttryck för dessa mål i ditt arbetssätt? 

 

Känner du att du når upp till kursplanernas mål? Följdfråga: Hur förhåller du 

 dig till styrdokumenten? 

 
 

 


