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Sammanfattning 
I den svenska gymnasieskolan domineras matematikundervisningen av en undervisnings-

modell där lektionerna vanligtvis inleds med att läraren håller genomgång för hela klassen, 

och eleverna får sedan räkna enskilt i läroboken (Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2003; 

Skolverket, 2004). Denna undervisning benämns i denna studie för den dominerande 

undervisningsmodellen i svensk matematikundervisning. Undervisningsmodellen kritiseras av 

bland andra Skolverket (2003) och Skolinspektionen (2010), och regeringen har pekat ut 

undervisningsmodellen som en del av problemet med svenska elevers sjunkande 

matematikresultat (Regeringskansliet, 2011). Trots detta finns den kvar och upprätthålls i 

matematikundervisningen, vilket väcker frågan vad orsakerna till detta kan vara. Eftersom det 

är lärarna som utifrån tolkning av styrdokumenten planerar och genomför undervisningen, så 

är det lämpligt att vända sig till dem för att förstå varför undervisningen ser ut som den gör. 

Utifrån detta syftar denna studie till att öka förståelsen för några matematiklärares 

förhållningssätt till den dominerande undervisningsmodellen i matematik. För att ta reda på 

lärarnas förhållningssätt har kvalitativa intervjuer använts som datainsamlingsmetod. 

Analysmetoden utgörs av en kategorisering som utgår från Fredrikssons (2007, 2010) 

forskning om lärarens olika förhållningssätt. Fredriksson menar att lärarnas 

handlingsutrymme gör det möjligt för dem att anta fyra olika förhållningssätt; det 

professionella förhållningssättet, det byråkratiska förhållningssättet, det brukarorienterade 

förhållningssättet och det marknadsorienterade förhållningssättet. Dessa olika förhållningssätt 

påverkar lärarens offentliga myndighetsutövning; deras attityder, handlingar och beslut. 

Studiens huvudsakliga resultat är att lärarnas professionella förhållningssätt är vanligast när 

de talar om den dominerande undervisningsmodellen. Detta visar sig genom att många av de 

fördelar och motiv som beskrivs berör elevernas lärande, och grundar sig i lärarnas erfarenhet 

och kunskap. Det byråkratiska förhållningssättet antas av några lärare, vilka menar att 

undervisningsmodellen gör det enklare att följa styrdokumentens riktlinjer. Några av lärarna 

antar också ett brukarorienterat förhållningssätt. Enligt dessa lärare vill eleverna att 

matematikundervisningen ska utformas enligt den dominerande undervisningsmodellen. Det 

marknadsorienterade förhållningssättet antas endast av en informant. Denna lärare beskriver 

att skolans profil har lett till att denne måste hålla ett extremt högt tempo, vilket omöjliggör 

annan typ av undervisning. 
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Inledning 

Bakgrund  

Matematikundervisningen i den svenska gymnasieskolan har konstaterats enformig och 

utformas i stor utsträckningen efter en undervisningsmodell (Skolinspektionen, 2010; 

Skolverket, 2003; Skolverket, 2004). Skolverket (2003, 2004) och Skolinspektionen (2010) 

beskriver att undervisningsmodellen kännetecknas av att lektionerna ofta inleds med att 

läraren håller genomgång för hela klassen. Eleverna får sedan enskilt, eller i mindre grupper 

som de sitter, arbeta i läroboken. Läraren går runt i klassrummet och hjälper eleverna 

individuellt. Planerade gruppuppgifter och laborativt arbete är sällsynt förekommande. Även 

helklassdiskussioner mellan lärare och elever om matematiska problem och möjliga lösningar 

är ovanlig. Denna undervisning benämns i denna studie för den dominerande undervisnings-

modellen i svensk matematikundervisning (fortsättningsvis refererad till som undervisnings-

modellen eller den dominerande undervisningsmodellen). 

I sin höstbudget år 2011 presenterade regeringen ”Mattelyftet”, där 2,6 miljarder kronor skall 

satsas på att lyfta ämnet matematik i den svenska skolan. Bakom satsningen ligger svenska 

elevers sjunkande matematikresultat i internationella undersökningar som PISA
1
 och TIMSS

2
, 

där Sverige idag ligger under genomsnittet och långt ifrån toppländer som Finland och Japan 

(Regeringskansliet, 2011).  

Regeringen vill satsa för att komma ifrån den nedåtgående trenden, och förbättra svenska 

elevers kunskaper i matematik. Den dominerande undervisningsmodellen pekas ut som en del 

av problemet och de satsade miljarderna skall bland annat gå till fortbildning av totalt 40 000 

matematiklärare, från grundskola till vuxenutbildning, med syfte att stärka den dagliga 

undervisningen i klassrummet (Regeringskansliet, 2011). Utbildningsminister Jan Björklund 

menar att ett stort problem med den svenska matematikundervisningen är att eleverna i allt för 

hög utsträckning jobbar enskilt, utan att förstå vad de gör. Han vill istället att 

matematikundervisningen skall präglas av mer ”katederundervisning” där läraren aktivt ska 

lära ut kunskap till eleverna (Folkpartiet, 2011). Utifrån detta sätts lärares yrkesutövning i 

samband med de sjunkande resultaten. ”Mattelyftets” fortbildning av lärare kan förstås som 

att regeringen indirekt försöker styra lärarnas arbete och pedagogik (Fredriksson, 2010).  

                                                           
1 PISA – Programme for International Student Assessment 
2
 TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study 
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Vid sidan av den kritik som riktas mot den svenska matematikundervisningen finns 

matematiklärarna. Det är de som dagligen, i mötet med eleverna, ska möjliggöra lärande och 

kunskapsutveckling. I de av staten fastställda ämnes- och kursplanerna ges inga direkta 

anvisningar för hur undervisningen skall genomföras. Arbetssätt och organisation av 

undervisningen är upp till skolledning, lärare och elever att utforma (Skolverket, 2003). 

Mycket forskning har ägnats åt jämförelser mellan matematikundervisning som likt den 

dominerande undervisningsmodellen till stor del består av enskilt räknande, och mer 

problemlösande eller laborativa arbetsmetoder (Ex. Boaler, 1999; Samuelsson, 2008). 

Forskningen syftar ofta till att undersöka vilka förtjänster och brister de olika metoderna har. 

Jag är inte ute efter att söka svar på vilken modell eller metod som är bättre än någon annan. 

Istället är jag intresserad av att öka förståelsen för lärarnas förhållningssätt till denna typ av 

undervisning. Förhållningssätt definieras enligt Nationalencyklopedin (2012) som ”uttryck för 

viss inställning”, och förstås därmed i denna studie som lärarnas inställning till 

undervisningsmodellen.  

Om undervisningen har alla de brister som pekas ut (Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 

2003), varför finns den då fortfarande kvar? Den utveckling av den dagliga 

klassrumsundervisningen som regeringen vill uppnå med ”Mattelyftet” tror jag inte är möjlig 

utan att först förstå varför det ser ut som det gör. Genom att synliggöra matematiklärares 

förhållningssätt till den dominerande undervisningsmodellen kan denna förståelse uppnås, och 

därmed blir det också möjligt att på sikt kunna utveckla och stärka matematikämnet. Detta 

sammanfattas på ett utomordentligt sätt av Rosenholtzs (1991):  

”To understand schools, we must understand them as teachers do, that is, we must attempt to 

construe how schools appear to teachers who inhabit them.” (s.3) 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka förståelsen för några matematiklärares förhållningssätt till den 

dominerande undervisningsmodellen i svensk matematikundervisning. Utifrån detta syfte 

kommer studien att försöka besvara följande forskningsfrågor: 

 Vilka fördelar respektive nackdelar upplever lärarna med undervisningsmodellen? 

 Hur motiverar lärarna sitt val av undervisningsmodellen? 

 Vad tycker lärarna om den kritik som riktas mot undervisningsmodellen? 

Avgränsningar 

Studien gör inte anspråk på att ge en samlad bild av svenska matematiklärares förhållningssätt 

till den undersökta undervisningsmodellen. Syftet är att öka förståelse för fem olika 

matematiklärares förhållningsätt, utan att göra några generaliseringar. Vidare syftar studien 

endast till att lyfta frågeställningarna ur ett lärarperspektiv. Således görs inga försök att öka 

förståelsen för exempelvis elevernas eller skolledningens förhållningssätt till undervisnings-

modellen. Studien gör heller inte anspråk på att försöka utreda huruvida den undersökta 

undervisningsmodellen är bättre eller sämre än andra undervisningsmodeller. 

Studiens utgångspunkter 

Förförståelse och egna erfarenheter 

Vilka erfarenheter en person har av matematikundervisning påverkar de frågor som ställs och 

de slutsatser som dras. Av den anledningen är det betydelsefullt för läsaren att få insyn i hur 

den svenska matematikundervisningen uppfattas av mig. Jag har gått nio år i grundskola och 

tre år i gymnasieskola. Nu läser jag till gymnasielärare med inriktning matematik och 

naturkunskap. Totalt har jag läst tre terminer matematik på universitetet. Genom åren har det 

blivit många matematiklektioner och mycket räknande. När jag tänker tillbaka på detta är det 

två saker som sticker ut. Det första är det muntliga nationella matematikprov som vi hade i 

årskurs nio. Det var en märklig upplevelse, vi förväntades svara på matematikuppgifter utan 

varken papper eller penna. Något liknande hade jag aldrig varit med om innan, och inte efter 

heller för den delen. Det andra var kursen matematiska modeller som jag läste inom 

lärarprogrammet. Vi arbetade i grupper med större matematikuppgifter, ofta hade vi ett par 

lektioner till förfogande för varje uppgift. Uppgifterna hade inga självklara lösningar, och 
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läraren svarade inte på några frågor, utan kontrade oftast med motfrågor. Utöver dessa två 

händelser har den skolmatematik jag tagit del av enbart bestått av lärarledda genomgångar och 

enskilt räknande i matematikboken. Som elev ifrågasatte jag aldrig detta, i själva verket 

trivdes jag väldigt bra med undervisningens upplägg. Under de praktiker jag har genomfört 

under min lärarutbildning har den matematikundervisning jag bedrivit också utformats på 

detta sätt. Jag har hållit genomgångar för eleverna på nya arbetsområden, de har sedan fått 

räkna enskilt och jag har gått runt och hjälpt dem individuellt. Jag upplever att det varken har 

funnits tid eller kunskap att göra någonting annat. Med den debatt som pågår kring 

matematikundervisning känner jag krav på mig att som utexaminerad matematiklärare vara 

nytänkande och progressiv för att klassas som en ”bra” lärare. Detta utan att jag själv är säker 

på vad jag anser vara ”bra” matematikundervisning. 

Hermeneutisk tolkning 

Studien har en hermeneutisk ansats, vilket påverkar valet av datainsamlingsmetod, analys och 

förväntat resultat. Enligt Ödman (2001) är hermeneutikens fokus att skapa förståelse för 

människors upplevelser och livsvärldar. Hermeneutiken grundar sig i en tolkningslära vilket 

innebär att tolkningen av texter, beteenden eller yttranden har en central roll i studiet av 

verkligheten (Ödman, 2001). Detta innebär att denna studies syfte inkluderar en strävan att 

utgå från studieobjektets subjektiva upplevelser. Vidare beskriver Ödman att det i enlighet 

med hermeneutiken inte bara finns ett sätt att förstå verkligheten på. Det är viktigt att vara 

medveten om att det inte är möjligt att gå utanför sig själv vid studerandet av verkligheten. 

Hur vi tolkar och förstår studieobjektet påverkas av vår förförståelse och våra erfarenheter 

(Ödman, 2001). 

Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som utgör studiens analysmetod för att förstå 

lärarens förhållningssätt till undervisningsmodellen. För detta ändamål har Fredrikssons 

(2007, 2010) forskning om lärarens olika förhållningssätt valts.  

Fredriksson (2007, 2010) visar med sin forskning att den övergripande organisationen av 

gymnasieskolan påverkar lärarnas offentliga myndighetsutövning, deras attityder och 

handlingar. Skolans organisation leder enligt Fredriksson till att läraren går att betrakta som 

en frontlinjebyråkrat där fyra olika förhållningssätt kan antas; det byråkratiska 
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förhållningssättet, det professionella förhållningssättet, det brukarorienterade 

förhållningssättet och det marknadsorienterade förhållningssättet. Dessa fyra förhållningssätt 

tydliggör lärares komplexa arbetssituation och används i denna studie för att strukturera och 

kategorisera lärarnas utsagor. Hur dessa fyra förhållningssätt förstås och används i studien 

finns beskrivet längre fram i avsnittet.  

Läraren som frontlinjebyråkrat 

Hur kommer det sig att lärare kan uppvisa och anta olika förhållningssätt, som i sin tur kan 

förväntas få olika utfall för undervisning och elever? Ett sätt att förstå lärarnas position i 

skolan är enligt Fredriksson (2007) genom Lipskys teori om frontlinjebyråkrater (Street-level 

bureaucrats). Lipsky (1980) menar att frontlinjebyråkrater skiljer sig från andra kategorier av 

offentliga tjänstemän och möter särskilda förutsättningar i sitt arbete. Frontlinjebyråkraterna 

har stor handlingsfrihet i relation till de organisationer som de arbetar inom. I sin 

myndighetsutövning möter de dagligen, ansikte mot ansikte, medborgarna, och deras 

arbetsuppgifter kännetecknas av komplexitet. Detta innebär att politikerna aldrig kan 

detaljstyra hur frontlinjebyråkraterna ska agera. Politikerna kan endast ge oprecisa regler, och 

frontlinjebyråkraterna får därmed ett stort individuellt handlingsutrymme att utforma sin 

myndighetsutövning (Lipsky, 1980).  

Typiskt för frontlinjebyråkrater är att de ständigt har för lite resurser, sett utifrån de 

arbetsuppgifter som de förväntas utföra (Lipsky, 1980). Fredriksson (2007) menar dock att det 

ger en ofullständig bild av lärarnas villkor till sin myndighetsutövning att enbart fokusera på 

resurserna. Det är viktigt att även ta hänsyn till de aktörer som finns runtomkring läraren och 

som genom sina förväntningar påverkar lärarens myndighetsutövning. Frontlinjebyråkraternas 

handlingsutrymme leder nämligen till att andra aktörer kan påverka deras arbete (Fredriksson, 

2007). Enligt Fredriksson är de aktörer och relationer som i störst utsträckning påverkar 

lärarens arbete; politikerna genom skolans styrdokument, skolledare, kollegor och elever. 

Lärarens position i skolan som frontlinjebyråkrater leder alltså till att läraren kan utveckla de 

olika förhållningssätten som utgör denna studies teoretiska ramverk. Vad som styr detta 

kommer att beskrivas härnäst.  

Lärarens olika förhållningssätt 

Traditionellt sett har gymnasieskolan framförallt varit byråkratiskt styrd (Lidensjö & 

Lundgren, 2000). Lärarna förväntades därmed anta ett byråkratiskt förhållningssätt, vilket 
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innebär att lyda regelverket och att fatta beslut genom tolkning av skolans styrdokument 

(Fredriksson, 2007, 2010). Skolan har dock aldrig enbart styrts av den byråkratiska modellen. 

Professionsstyrning innebär att lärarna alltid har haft ett visst handlingsutrymme att själva 

fatta beslut utifrån den ram som styrdokumenten utgör. Den professionella 

frontlinjebyråkraten grundar sina beslut på yrkeskårens kunskap, erfarenheter och etik 

(Fredriksson, 2007, 2010). 

I och med de styrningsreformer som ägde rum under 1990-talet tillkom två nya 

förhållningssätt som lärare förväntas anta; ett marknadsorienterat och ett brukarorienterat 

förhållningssätt (Fredriksson, 2010; Jarl, 2004). Införandet av skolpeng, vilket innebär att 

elever och föräldrar har rätt att välja skola, samt friskolereformen som har lett till konkurrens 

mellan skolorna, har inneburit att elevers och föräldrars ställning gentemot skolan stärkts. 

Marknadsanpassningen av skolan har ökat möjligheten för elever och föräldrar att påverka 

skolan och lärare genom att de kan välja skolor som de anser attraktiva, likväl som de kan 

välja bort skolor som anses vara det motsatta. Detta innebär att lärare förväntas anta ett 

marknadsorienterat förhållningssätt, där eleverna betraktas som kunder och rektorn som VD. 

Detta kan beskriva som att läraren förväntas sälja in sin skola och sin undervisning till elever 

och föräldrar (Fredriksson, 2007, 2009, 2010). Fredriksson (2009) visar i en av sina studier att 

lärare som arbetar på vinstdrivande friskolor i större utsträckning antar ett marknadsorienterat 

förhållningssätt än lärare verksamma i kommunala skolor. Vidare poängterar Fredriksson 

(2010) också att detta förhållningssätt oftast påverkar strategiska, långsiktiga beslut, och är 

mindre vanligt i klassrumsnära situationer.  

 

Elever och föräldrars ställning gentemot lärarna har också stärkts genom vad som kallas för 

brukarmodellen. Som brukare har elever och föräldrar fått större möjligheter att påverka 

lärarens arbete genom dialog. 1994 års läroplan betonar tydligt att eleverna ska ges möjlighet 

att ha inflytande över skolan och påverka undervisningen (Jarl, 2004). Denna betoning finns 

även kvar i 2011 års läroplan (Skolverket, 2011). Jarl beskriver att lärare därmed nu också 

förväntas anta ett brukarorienterat förhållningssätt, där beslut i undervisningssituationer 

baseras på en dialog med elever och föräldrar. 

 

De fyra förhållningssätt som Fredriksson (2007, 2010) funnit att lärare förväntas anta är det 

byråkratiska, det professionella, det brukarorienterade och det marknadsorienterade. Det är 

troligt att alla fyra förhållningssätt förekommer i någon grad hos de flesta lärare. Samtidigt 
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menar Fredriksson att det förmodligen finns lärare som antar ett visst förhållningssätt oftare 

än andra lärare. Detta kan också påverkas av den kontext som läraren befinner sig i.  

Dessa olika förhållningssätt kommer nedan att beskrivas utifrån vad som utgör idealet för 

läraren, hur de fattar sina beslut samt relationen till eleverna.  

Läraren som byråkrat 

Lärarens byråkratiska förhållningssätt grundar sig i skolans formella uppdrag, vilket 

presenteras i styrdokumenten. Idealet är lydnad mot detta regelverk, exempelvis skollag, 

läroplaner, kursplaner och lokala policydokument. För läraren handlar det om att göra en 

neutral och regelriktig tolkning av gällande styrdokument, vilket lägger grunden för dennes 

beslut, handlande och attityder (Fredriksson, 2007, 2010). 

Utifrån det byråkratiska förhållningssättet betraktas eleverna som medborgare. Eleverna har 

rätt att förvänta sig det som styrdokumenten slår fast, men eleverna har också skyldighet att 

acceptera lärarens myndighetsutövning (Fredriksson, 2007, 2010). 

Läraren som professionell  

Fredriksson (2007, 2010) beskriver att utifrån det professionella förhållningssättet tar läraren 

först och främst hänsyn till den professionella kunskapen och etiken. Regelverket har en 

underordnad betydelse, och istället är kunskaper och erfarenheter centrala för lärarens 

handlande och attityder. För den professionella läraren spelar lärarkollegiet en viktig roll 

(Fredriksson, 2007, 2010). 

Eleverna betraktas som klienter och lärarens huvudsakliga uppgift är att stödja eleverna i 

deras lärandeprocess. Utifrån det professionella förhållningssättet kan enskilda elevers 

kunskapsutveckling sättas framför regelverket (Fredriksson, 2007, 2010).  

Läraren som brukarorienterad 

För den brukarorienterade läraren är det viktigaste idealet hänsyn gentemot brukarna, det vill 

säga eleverna, och till viss del även föräldrarna. Elevernas erfarenheter anses minst lika 

viktiga vid beslutsfattning som lärarens kunskaper. Läraren fattar sina beslut utifrån 

kommunikation med eleverna (och ibland föräldrarna). Elevernas önskemål och förväntningar 

ligger till grund för lärarens beslut och handlingar. Eleverna betraktas som brukare och 

läraren visar lyhördhet gentemot eleverna (Fredriksson, 2007, 2010). 
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Läraren som marknadsorienterad 

Utifrån den marknadsorienterade förhållningssättet är det lokala ledarskapet viktigt och 

skolledningen förväntas leda och utforma verksamheten (Fredriksson, 2007, 2010). 

Fredriksson menar att det för den marknadsorienterade läraren är centralt att följa 

skolledningens direktiv, och klassrumsarbetet ska anpassas utifrån skolans profil eller 

koncept. Sett utifrån detta förhållningssätt fattar läraren sina beslut utifrån två aspekter; dels 

utifrån en lyhördhet för den efterfrågan som finns, dels utifrån lojalitet mot skolans 

marknadsstrategi och profil. Den senare aspekten innebär bland annat att läraren överlämnar 

känsliga beslut till skolledningen (Fredriksson, 2007, 2009, 2010).  

Styrdokumenten 

I detta avsnitt presenteras de delar av styrdokumenten som berör undervisning och lärarens 

roll, och som därmed anses ha relevans för studiens syfte. 

Dagens svenska skola är mål- och resultatstyrd. Hur målen skall uppnås finns däremot inte 

beskrivet i styrdokumenten.  Hur undervisningen genomförs och valet av undervisnings- 

metoder är en fråga för läraren (Skolverket, 2011). 

Individens lärande värnas det särskilt om i både skollag och läroplan. Enligt Skollagen (SFS 

2010:800) ska utbildningen inom svensk skola möjliggöra att eleverna utvecklar kunskaper 

och värden, samt främja ett livslångt lärande. Läroplanen slår fast att ”undervisningen ska vila 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Skolverket, 2011, s.3). Vidare ska hänsyn 

tas till elevers individuella behov och förutsättningar, vilket innebär att undervisningen inte 

kan utformas likadant för alla elever.  

Återkommande i styrdokumenten är att undervisningen ska präglas av variation. Läroplanen 

(Skolverket, 2011) slår fast att eleverna ska få möjlighet att arbeta både självständigt och 

tillsammans i grupp med andra. Vidare poängteras också att det finns olika former av 

kunskap; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Undervisningen ska ge eleverna 

möjlighet att utveckla alla dessa kunskapsformer. Kravet på variation återkommer i 

läroplanen när det slås fast att läraren ”i undervisningen skapa en sådan balans mellan 

teoretiska och praktiska kunskaper som främjar elevernas lärande” (Skolverket, 2011, s.10). 

Dessutom ska läraren verka för att alla elever ges möjlighet att påverka undervisningens 

innehåll och arbetssätt (Skolverket, 2011). 
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Även i ämnesplanen för matematik framkommer vikten av en varierad undervisning 

(Skolverket, 2011). Enligt ämnesplanen ska eleverna få pröva olika arbetssätt och 

arbetsformer, en del av undervisningen ska vara av undersökande karaktär och eleverna ska 

ges möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer. Om undervisningen anges också att 

den ”ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang 

samt ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel” (Skolverket, 2011, s.90). 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som anses relevant för studien. Först klargörs den 

kritik som finns mot den dominerande undervisningsmodellen, detta för att förstå kontexten 

som de intervjuade lärarna befinner sig i. Därefter följer forskning rörande olika 

undervisningsmodeller och den stabila undervisningstradition som finns inom matematik-

ämnet. Detta anses relevant för förståelsen av lärarnas förhållningssätt eftersom det ger en 

bild av vad det är läraren har att förhålla sig till. Vidare beskrivs också tidigare studier av 

lärares upplevelser av sin yrkesroll. Detta möjliggör förståelse för vilka faktorer som påverkar 

lärares förhållningssätt till sin myndighetsutövning. Den tidigare forskningen som presenteras 

kommer i diskussionsavsnittet att användas för att diskutera studiens resultat. 

Kritik mot den svenska matematikundervisningen 

Den dominerande undervisningsmodellen 

År 2001-2002 genomförde Skolverket en kvalitetsgranskning av den svenska matematik-

undervisningen. Granskningen visar på att den undervisningsmodell som är i fokus i denna 

studie är vanlig redan från grundskolans år fem, och att den dominerar i grundskolans senare 

år och gymnasieskolan (Skolverket, 2003). Detta resultat stöds av Skolinspektionens rapport 

”Undervisning i matematik i gymnasieskolan”, som bygger på en granskning av 55 

gymnasieskolor runt om i landet (Skolinspektionen, 2010). 

Förutom att eleverna arbetar i sitt eget tempo och eventuellt väljer olika svårighetsgrader på 

uppgifterna så menar Skolverket (2003) att elevernas enskilda arbete inte är anpassat till deras 

individuella förutsättningar och behov. Skolverket menar också att det är viktigt att öva upp 

rena räknefärdigheter, men att matematiken i skolan i allt för stor utsträckning består av 

mekaniskt räknande. Samtidigt nämns i granskningen att det inte är säkerställt att detta har en 

negativ påverkan på elevernas lust att lära, tvärtom upplever eleverna ofta att det är 
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tillfredsställande när deras svar stämmer överens med facit. Problematik som Skolverket 

påtalar är när räknandet förlorar mening, när eleverna inte förstår varför de gör som de gör, 

eller till vad de ska använda kunskapen. Många elever har svårt att ta till sig matematik endast 

genom teori, och Skolverket önskar därför mer praktiska tillämpningar av matematiken både i 

grundskola och i gymnasiet. 

Styrdokumenten 

Skolinspektionens rapport ”Undervisning i matematik i gymnasieskolan”, som beskrivits 

ovan, tyder på att den matematikundervisning som många lärare bedriver inte följer 

styrdokumentens riktlinjer (Skolinspektionen, 2010). Utifrån granskningen påtalar 

Skolinspektionen att matematikundervisningen endast berör begränsade delar av kurserna. 

Eleverna ges inte möjlighet att utveckla förmågor som exempelvis problemlösning, förmåga 

att se samband och att uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt (Skolinspektionen, 2010).  

Skolinspektionens granskning visar också på att många matematiklärare saknar tillräckliga 

kunskaper om kursplanerna, och att kursplanerna styr och vägleder lärarna i mycket litet 

utsträckning. Detta tros bero på att kursplanerna är svåra att förstå och tolka, samt att skolorna 

ägnar lite tid åt att gemensamt diskutera tolkning av styrdokumenten och hur undervisningen 

ska genomföras. Skolinspektionen menar också att många lärare litar på att de som författat 

läroboken har tolkat kursplanen och att läroboken följer den (Skolinspektionen, 2010). 

Läroboken i matematik 

Läroboken utgör en stor del av den dominerande undervisningsmodellen. I sin 

doktorsavhandling menar Johansson (2006) att läroboken kan förstås som att den definierar 

skolmatematiken. Från skolår 4-5 och framåt så baseras den svenska matematik-

undervisningen i stort sett enbart på läroboken, och Skolverket (2003) menar att många 

matematiklärare förlitar sig i allt för hög utsträckning på läroboken när det kommer till att 

välja innehåll och planera undervisningen. Som nämnts tidigare så menar Skolinspektionen 

(2010) att många lärare litar på att läroboken följer kursplanen. 

För att förstå lärares förhållningssätt är det dock också nödvändigt att se på läroboken ur ett 

klassrumsperspektiv. Johansson (2006) beskriver läroboken som ett verktyg som underlättar 

det dagliga arbetet för läraren. Detta genom att läroboken presenterar både innehållet samt 

strukturen för undervisningen.  
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Jämförelser mellan olika undervisningsmodeller 

En stor utmaning med läraryrket är att det inte finns något självklart sätt hur läraren i sin 

myndighetsutövning ska bedriva undervisningen (Fredriksson, 2010). Olika undervisnings-

modeller kan ha olika påverkan på elevernas prestationer, vilket innebär att valet av 

undervisningsmetod kan spela stor roll för elevernas lärande (Samuelsson, 2010). 

Den kritik som Skolverket (2003) och Skolinspektionen (2010) riktar mot undervisnings-

modellen och deras önskan om en mer varierad matematikundervisning, bör betraktas i ljuset 

av att det inte finns någon undervisningsmodell som garanterar hög kvalité på undervisningen 

(Skolverket, 2003). Skolverket betonar själva att även om metoder och arbetssätt ger olika 

möjligheter till lärande, så är det många olika faktorer som påverkar och det finns inget 

självklart svar på vilken undervisning som bäst möjliggör elevernas lust och lärande inom 

matematik. Detta stöds av forskare som menar att olika undervisningsmodeller har olika 

förtjänster, och möjliggör utveckling av olika matematiska förmågor (Boaler, 1999; 

Samuelsson, 2008).  Kritiken mot att den svenska matematikundervisningen i så hög grad 

domineras av en undervisningsmodell kan ur denna synvinkel anses befogad. 

Samtidigt menar Reynolds och Muijs (1999) i deras översikt över effektiv matematik-

undervisning att traditionell undervisningen, liknande den dominerande undervisnings-

modellen, är den effektivaste metoden för att lära matematik. De tar dock ingen hänsyn till 

hur olika undervisningsmodeller påverkar olika matematiska förmågor utan deras studie 

fokuserar på elevernas matematiska prestationer i allmänhet. 

Även Samuelssons (2008) benämner undervisning som följer den dominerande 

undervisningsmodellen som traditionell. I sin studie skiljer han denna undervisning från två 

andra undervisningsmodeller; eget arbete (eleverna räknar enskilt i läroboken, utan någon 

genomgång av läraren) och problembaserad undervisning (eleverna arbetar i grupper med 

problemlösning). Samuelsson menar att traditionell undervisning och problembaserad 

undervisning har större positiv effekt på elevernas utveckling av konceptuell förståelse. 

Vidare så har problembaserad undervisning visat sig effektivare än både traditionell 

undervisning och eget arbete när det kommer till att utveckla elevernas lust och intresse för 

matematik. Sammanfattningsvis så tyder Samuelssons studie på att ingen enskild 

undervisningsmodell täcker alla områden av matematisk kompetens på samma sätt.  



12 
 

Att det inte går att peka ut en undervisningsmodell som enbart bra eller dålig, utan att 

situationen är mer komplex stöds även av Boaler (1999). I hennes studie undersöker hon en 

skola där matematikundervisningen följer den dominerande undervisningsmodellen. Många 

av eleverna utvecklade en uppfattning om att skolmatematiken handlar om att memorera olika 

regler, och att den inte hör ihop med reflexion. Samtidigt fanns det även elever som 

utvecklade djupare förståelse. De lärde sig se samband mellan procedurer och kunde tillämpa 

matematiken i olika situationer (Boaler, 1999).  

Sammanfattningsvis visar forskningen som presenterats i detta avsnitt på att en 

undervisningsmodell inte kan pekas ut som enbart bra eller dålig. Mycket tyder dock på att 

matematikundervisningen behöver varieras för att eleverna ska få möjlighet att utveckla olika 

matematiska förmågor och kompetenser (Boaler, 1999; Samuelsson, 2008). Detta gör det 

möjligt att förstå en del av den kritik som riktas mot dagens många gånger enformiga 

matematikundervisningen. 

Stabila undervisningstraditioner 

Som beskrivits tidigare så benämns den dominerande undervisningsmodellen av vissa 

forskare som traditionell undervisning. Detta kan kopplas till att Skolverket (2003) i sin 

granskning av den svenska matematikundervisningen slår fast att matematikämnet i mindre 

utsträckning utvecklas till innehåll och arbetssätt jämfört med undervisningen i andra ämnen. 

Mycket forskning har gjorts kring svårigheter att förändra lärare och den 

matematikundervisning de bedriver (Ex. Frid & Sparrow, 2009; Gregoire, 2003; Guskey, 

2002; Johnson m.fl., 2009; Smith, 1996; Suurtamm & Vézina, 2010). Stigler och Hiebert 

(1999) menar att undervisningsmetoder och aktiviteter i klassrummet kan ses som del av ett 

kulturellt system av ”nedärvd kunskap”. Detta är en möjlig förklaring till att de är så stabila. 

Enligt detta resonemang så lär man sig att undervisa genom att under lång tid delta i 

undervisningen. Liksom andra kulturella aktiviteter så lär sig individen att undervisa genom 

att formas inom kulturen snarare än att studera det formellt (Stigler & Hiebert, 1999). Detta 

kallar Stigler och Hiebert för ett kulturellt manuskript, vilket utgörs av den gemensamma 

kunskapsbasen rörande matematikundervisning som lärare, elever, föräldrar, samhället i stort 

etcetera har inom ett land. En anledning till att undervisningen är så stabil och fungerar så 

pass smidigt är för att lärare och elever har samma bild av detta manuskript. De vet vad de 

kan förvänta sig och vilka krav som ställs på dem (Stigler & Hiebert, 1999). Detta stöds av 

Törner m.fl. (2010) vars forskning visar att trots att lärare är öppna för nya idéer och 
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arbetssätt så är det svårt att förändra väletablerade föreställningar, kunskaper och handlingar. 

Enligt Törner m.fl. har lärarens ämneskunskaper en avgörande roll för hur läraren väljer att 

undervisa, men de poängterar också betydelsen av praktisk kunskap. De menar att lärare i stor 

utsträckning litar på beprövade metoder och rutiner. Vidare menar de att det är den praktiska 

kunskapen som är avgörande för beslutsfattandet i klassrumssituationer, och därmed också 

spelar en avgörande roll för undervisningen. Att läraren experimentera och varierar sitt 

beteende förekommer sällan när läraren är utsatt för stress. I sådana situationer är det mer 

troligt att läraren använder sig av väl beprövade handlingar (Törner m.fl., 2010). 

Lärares upplevelser av sitt yrke  

För att förstå lärares förhållningssätt till sin myndighetsutövning, och i denna studie till sin 

undervisning, krävs inblick i hur lärarna upplever sitt yrke. Bentley (2003) genomförde en 

kvantitativ enkätstudie med 724 mellanstadielärare i Sverige om deras syn på deras 

matematikundervisning. Då den undervisningsmodell som är i fokus för denna studie är 

vanligt förekommande redan från år fem i svensk skola (Skolverket, 2003) så anses Bentleys 

studie vara relevant för denna forskningsgenomgång.  

En annan studie som är av intresse är den som år 2008 för första gången genomfördes av 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Denna internationella 

studie, The Teaching and Learning International Survey (TALIS), syftar till att öka 

kunskapen om lärares yrkesvardag och hur de upplever sitt arbete. Studien genomfördes i 24 

länder med lärare i år 7-9 och i vissa länder även lärare verksamma i gymnasieskolan 

(Skolverket, 2012). Sverige deltog inte i studien men de resultat som visar en samstämmighet 

mellan de deltagande länderna anses ha relevans för denna studie, då de kan antas giltiga även 

för svenska lärares yrkesvardag.  

Syn på lärande 

Majoriteten av lärarna som medverkade i TALIS-studien (OECD, 2009) har en 

konstruktivistisk syn på lärande, vilket innebär en övertygelse om att eleverna ska vara aktiva 

i lärandeprocessen, samt inhämta och utveckla kunskap. Lärarens roll är därmed inte att 

förmedla eller överföra kunskap. Vidare visar rapporten att i alla deltagande länder anser 

majoriteten av lärarna att det är viktigare med välstrukturerat lärande än det är med 

elevorienterade aktiviteter, där eleverna ges mer handlingsutrymme. TALIS-rapporten slår 

också fast att lärare inom matematik och övriga naturvetenskapliga ämnen i högre 
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utsträckning har en konstruktivistisk syn på lärande än lärare i övriga ämnen. 

Matematiklärarna använder sig också i högre grad av strukturerade lektioner och aktiviteter, 

och mer sällan av elevorienterade arbetsformer (OECD, 2009). 

Faktorer som påverkar undervisningen och lärarrollen 

Bentley (2003) presenterar olika faktorer som enligt hans enkätstudie påverkar matematik-

lärarnas yrkesutövning. Bristen på tid gör att lärarna upplever sitt arbete som stressigt och att 

de sällan hinner kontrollera kursplanens mål. Den höga arbetsbördan leder till att de inte anser 

sig ha tid att förbereda eller planera nya arbetsområden och arbetsformer som de önskar. 

Vidare menar lärarna i Bentleys studie att besparingar får till följd att de inte kan utföra sitt 

arbete på det sätt som de finner mest effektivt, och att nya undervisningsmetoder inte kan 

implementeras på grund av otillräckliga resurser och otillräcklig fortbildning. 

Andra faktorer som Bentley (2003) beskriver är att lärarna anser att de inte kan utföra sitt jobb 

som de önskar på grund av för stora klasser, samt elevernas beteenden och agerande. Detta 

resultat liknar resultatet i Skolverkets rapport om TIMSS advanced, som är en internationell 

studie om bland annat matematikundervisningen och matematiklärare i gymnasieskolans 

högre matematikkurser (Skolverket, 2009). I denna TIMSS-studie uppger de svenska 

matematiklärarna att det som begränsar matematikundervisningen mest är elevernas olika 

kunskapsnivåer och studieförmåga, samt att de är ointresserade. Även lärarna i TIMSS 

advanced uppgav att det stora elevantalet per lärare är begränsande för undervisningen 

(Skolverket, 2009). 

Enligt TALIS-rapporten (OECD, 2009) så värdesätter lärare samarbete med kollegor. OECD 

poängterar att samarbete mellan lärare ofta handlar om att utbyta idéer och 

undervisningsmaterial, eller att rådgöra om individuella elever. Mer sällan handlar det om mer 

innovativt professionellt samarbete, exempelvis att observera och utvärdera varandra inom 

lärarlag.  

TALIS-rapporten (OECD, 2009) visar också att utvärdering och återkoppling har en stark 

positiv effekt på lärarna och deras arbete. Dessa faktorer gör att lärarna trivs bättre och känner 

sig tryggare, samtidigt som de utvecklas i sin yrkesroll. Samtidigt uppger tre fjärdedelar av 

lärarna i studien att de inte skulle få något erkännande om de förbättrade kvalitén på deras 

arbete eller blev mer innovativa i deras undervisning.  
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Metod 

Kvalitativa intervjuer 

Utifrån studiens syfte; att öka förståelsen för några matematiklärares förhållningssätt till den 

dominerande undervisningsmodellen i matematikundervisning har jag valt att använda mig av 

ett kvalitativt angreppssätt. När en studie syftar till förståelse eller att hitta mönster är detta 

lämpligt (Trost, 2010). Detta kan jämföras med kvantitativa studier som oftast syftar till 

mätningar av slaget; hur ofta, hur vanligt eller hur många (Trost, 2010). Då det redan är 

konstaterat att den undersökta undervisningsmodellen är dominerande i Sverige (Skolverket, 

2003) så ansågs frågeställningar liknande dessa inte vara relevanta.  

Som kvalitativ metod valdes intervjuer. Kvalitativa intervjuer används för att undersöka och 

öka förståelsen för en individs föreställningar samt hur denne tänker, handlar eller känner. 

Kvalitativa intervjuer syftar därmed till att förstå hur den som intervjuas ser verkligheten och 

därefter tolka vad detta får för betydelse i en viss kontext (Kvale & Brinkmann, 2009). Ett 

annat alternativ för kvalitativa studier är observationer. Observationer lämpar sig väl för att 

studera interaktion i klassrums- och undervisningssituationer (Johannsson & Svedner, 2010). 

Observationer möjliggör dock inte ökad förståelse för varför interaktionen ser ut som den gör, 

det vill säga orsaker till individernas handlingar och attityder. Därmed ansågs inte 

observationer som en lämplig metod utifrån denna studies syfte. 

En nackdel som ofta lyfts med kvalitativa studier är dess små urval och att resultaten inte är 

generaliserbara. Kvantitativa studier anses av många som mer trovärdiga (Trost, 2010). Då 

denna studie på intet sätt syftar till att göra några generaliseringar så anses detta inte vara 

något hinder. 

Urval 

Studien har sitt fokus på matematiklärare verksamma inom gymnasieskolan, detta helt enkelt 

på grund av att författaren själv utbildar sig mot gymnasieskolan.  

Inför urvalet av lärare gjordes ett antagande att alla matematiklärare i någon utsträckning 

använder sig av den undersökta undervisningsmodellen, alternativt har gjort det tidigare. 

Detta innebar att alla matematiklärare verksamma inom gymnasieskolan var möjliga 

informanter. För lärares kontaktuppgifter användes skolors hemsidor. Mail med förfrågan (se 
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bilaga 1) om medverkan skickades ut till totalt omkring 50 lärare i två mellanstora kommuner. 

De fem lärare som först svarade positivt på förfrågan, och där lämplig tid kunde bokas in, 

valdes ut för att medverka i studien. Därmed var urvalet ett bekvämlighetsurval, där de 

informanter som fanns tillgängliga valdes ut att medverka (Trost, 2010). 

I kvalitativa studier är det ointressant med ett statistiskt representativt urval, istället kan det 

vara eftersträvansvärt att genom ett strategiskt urval hitta informanter med variation (Trost, 

2010). Bekvämlighetsurvalet i denna studie garanterar ingen sådan variation, och ingen 

hänsyn har tagits till variabler som exempelvis informanternas kön eller antal år i yrket.  

Beskrivning av informanterna 

Intervjuperson 1 (IP1) har arbetat som lärare i ungefär 7 år, och undervisar förutom i 

matematik även i datakunskap. IP1 använder sig i stort sett bara av den dominerande 

undervisningsmodellen. Gruppuppgifter eller olika typer av undersökande aktiviteter 

förekommer någon enstaka gång, när det är väl anpassat. 

Intervjuperson 2 (IP2) är nyexaminerad och har arbetat som lärare i ungefär ett halvår. IP2 

undervisar i matematik och datakunskap, och använder sig av den dominerande 

undervisningsmodellen. Vid några tillfällen har gruppdiskussioner använts, i övrigt har andra 

arbetssätt ej hunnit prövas. 

Intervjuperson 3 (IP3) undervisar i matematik och fysik, och har arbetat som lärare i två år. 

IP3 använder oftast den dominerande undervisningsmodellen. Inom vissa arbetsområden kan 

olika typer av aktiviteter förekomma, exempelvis att rita enhetscirklar eller analysera grafer. 

Intervjuperson 4 (IP4) har arbetat som lärare i 7 år. Förutom matematik undervisar IP4 även i 

naturkunskap. Matematikundervisningen utformas i stor utsträckning efter den dominerande 

undervisningsmodellen. Ibland förekommer aktiviteter av olika slag, exempelvis ”kapsyl-

kastning” inom sannolikhetslära. I vissa av IP4’s klasser arbetar eleverna i valfritt tempo. Få 

gemensamma genomgångar förekommer, eleverna arbetar med olika områden och skriver 

prov vid olika tillfällen. 

Intervjuperson 5 (IP5) har arbetat som lärare i 27 år. IP5 undervisar förutom i matematik även 

i fysik, och har under hela sin tid som lärare använt sig av den dominerande 

undervisningsmodellen. Sedan år 2005 arbetar IP5 IKT-integrerat vilket innebär att de främsta 

undervisningsverktygen är en tablet-pc, digital lärobok och skolans lärplattform. Eleverna har 

dock fortfarande ”vanliga” läroböcker som de räknar enskilt i under lektionerna. 
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Datainsamling 

Genomförande 

Innan datainsamlingen påbörjades hölls kontakten med informanterna i huvudsak via 

mailkorrespondens. I ett fall bestämdes tid för besök och intervju via telefon. Tider för besök 

och intervjuer bokades in utifrån informanternas önskemål. Information om studiens bakgrund 

och syfte, samt de etiska riktlinjer som studien följer skickades via mail till informanterna (se 

bilaga 2). 

Innan intervjuerna genomfördes besöktes en matematiklektion hos respektive informant. 

Besöket syftade till att få en lektion att relatera till, och utgå ifrån i den efterföljande 

intervjun. Besöken kommer inte på något sätt att redovisas i uppsatsens resultat eller 

diskussion. 

De besökta lektionerna var mellan 40 och 80 minuter långa. Besöket inleddes med att jag 

presenterade mig för eleverna och förklarade att jag skulle sitta med och titta på lektionen 

eftersom jag efteråt skulle intervjua deras lärare. Jag betonade också att mitt fokus inte låg på 

eleverna och att de på inget sätt kommer att ingå i den slutliga uppsatsen. Någon närmare 

beskrivning av studiens syfte ansågs ej behöva delges eleverna. På besöken satt jag längst bak 

i klassrummet och följde passivt lektionerna. Jag förde stödanteckningar om lektionernas 

innehåll och upplägg. Anteckningarna syftade till att möjliggöra för mig att hålla lektionerna 

”färskt i minnet” till de kommande intervjuerna.  

Eftersom att samtliga lektioner jag besökte följde den dominerande undervisningsmodellen så 

hänvisade jag till lektionerna i intervjufrågorna istället för att använda begreppet den 

dominerande undervisningsmodellen. Exempelvis ställdes frågan: ”Vilka fördelar upplever du 

med lektioner liknande den jag besökte?”. Detta förmodas ha gjort frågan tydligare för 

informanten än om frågan istället hade varit: ”Vilka fördelar upplever du med lektioner som 

följer den dominerande undervisningsmodellen?”. Om någon av de besökta lektionerna inte 

hade följt den dominerande undervisningsmodellen så hade utformningen av intervjufrågorna 

istället styrts av informanternas egna ordval (en möjlig utformning hade varit: ”Vilka fördelar 

upplever du med lektioner där eleverna räknar enskilt i läroboken”). Observera att det då hade 

varit viktigt att försäkra sig om att forskaren och informanten talar om samma fenomen. 

Observera också att detta alltså inte var nödvändigt i denna studie. 
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Tre av intervjuerna genomfördes direkt efter den besökta lektionen, medan två intervjuer 

genomfördes nästkommande dag. Intervjuerna genomfördes enskilt i grupprum eller klassrum 

på den skola som respektive informant var verksam vid. Detta var en lugn och ostörd miljö, 

som informanterna förmodas ha känt sig trygga i. En sådan miljö är enligt Trost (2010) 

lämplig för intervjuer. Intervjuerna inleddes med att jag återigen informerade om studiens 

syfte samt kort förklarade ämnesvalet. Informanten fick sedan kort berätta om sin yrkesroll; 

hur många år denna varit verksam inom yrket, samt vilka ämnen han eller hon undervisar i. 

Dessa variabler var ej relevanta för studiens syfte men underlättade det kommande 

intervjusamtalet med informanten. Samtidigt gav det intervjun en avslappnad inledning. 

Inledande frågor som upplevs neutrala och enkla att besvara kan minska nervositet och press 

att svara korrekt eller meningsfullt (Trost, 2010). 

Intervjuguide 

Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide (se bilaga 3). Intervjuguiden strukturerades 

utifrån fyra teman. Det första temat syftade till att klargöra vilken roll den dominerande 

undervisningsmodellen spelar för informantens dagliga arbete. Med detta menas i vilken 

utsträckning läraren använder sig av undervisningsmodellen.  

Resterande teman i intervjuguiden representerar studiens tre frågeställningar. Det andra temat 

behandlade vilka fördelar- respektive nackdelar läraren upplever med undervisningsmodellen, 

samt med eventuellt andra använda undervisningsmodeller. Även om andra undervisnings-

modeller inte är i fokus i denna studie så är det av intresse att fråga informanten om detta 

eftersom det lätt leder till jämförelser med den undersökta modellen. Detta kan ge mig som 

forskare möjlighet att få en djupare förståelse för informantens beskrivningar.  

Intervjuguidens tredje tema handlade om varför läraren använder undervisningsmodellen, det 

vill säga lärarens egna motiveringar till valet av undervisningsmodellen. Även om det under 

det första temat skulle komma fram att läraren bara använder modellen vid sällsynta tillfällen 

så är det intressant att ta redan på motiven till att den används just då.  

Det fjärde temat syftade till att ta reda på vad informanterna tycker om den kritik som riktas 

mot undervisningsmodellen. Genom att utreda om de anser att kritiken är befogad eller ej kan 

informanternas egna förhållningssätt till undervisningsmodellen tydliggöras. 
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Till varje tema formulerades färdiga frågor. Frågorna var av öppen karaktär; utan fasta 

svarsalternativ. Under själva intervjuerna styrde informanternas svar i vilken ordning frågorna 

ställdes och eventuella följdfrågor. 

Analysmetod 

Samtliga intervjuer spelades med informanternas godkännande in med hjälp av en diktafon 

och har i nära anslutning till intervjutillfället transkriberats ordagrant. Även yttringar som 

exempelvis hostningar, pauser och skratt har tagits med i utskrifterna. Dessa faktorer kan ge 

en ökad möjlighet att tolka informanternas utsagor (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter detta 

lästes varje intervju igenom två gånger för att få en helhetsbild av materialet.  

Datamaterialet analyserades sedan i två steg. Inledningsvis kategoriserades var och en av 

intervjuerna utifrån de forskningsfrågor som ligger till grund för studien. Detta gjordes utifrån 

tabell 1. Tabellen har utformats utifrån vad de olika forskningsfrågorna syftar till att klargöra. 

Tre dokument skapades, ett för respektive forskningsfråga. Om ett uttalande stämde in på 

någon av de i tabell 1 beskrivna uttalandena klipptes uttalandet ut och placerades i 

dokumentet för den forskningsfrågan. Samma uttalande kunde således kategoriseras under fler 

än en forskningsfråga.  

 

Tabell 1. De principer som använts för att kategorisera lärarnas uttalanden utifrån forskningsfrågorna. 

Forskningsfråga Typ av uttalanden 

Vilka fördelar respektive nackdelar upplever 

lärarna med undervisningsmodellen? 

Läraren talar om positiva och negativa 

aspekter med undervisningsmodellen. Vad de 

anser vara bra och/eller dåligt med 

undervisningsmodellen. 

Hur motiverar lärarna sitt val av 

undervisningsmodellen? 

Läraren talar om varför denna använder 

undervisningsmodellen. 

Anledningar/motiv/faktorer till att 

undervisningsmodell används, eller 

anledningar/motiv/faktorer till att andra 

undervisningsmodeller inte används. 

Vad tycker lärarna om den kritik som riktas 

mot undervisningsmodellen? 

Lärarna talar om den kritik som riktas mot 

undervisningsmodellen. Läraren tar ställning 

kring vad andra anser om 

undervisningsmodellen. 
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Det andra steget i analysen bestod av att datamaterialet tillhörande respektive forskningsfråga 

analyserades utifrån studiens teoretiska ramverk. Lärarnas uttalanden kodades genom att citat 

markerades med olika färger beroende på vilket av lärarens olika förhållningssätt 

(Fredriksson, 2007, 2010) de ansågs visa på. Detta gjordes utifrån den operationalisering av 

teorin som arbetats fram och som presenteras i tabell 2. Kodorden till de olika 

förhållningssätten valdes utifrån hur Fredriksson (2007, 2010) beskriver läraren som 

professionell, läraren som byråkrat, läraren som brukarorienterad samt läraren som 

marknadsorienterad. De kodord som i tabell 2 är kursiverade har lagts till under analysens 

gång. Detta var nödvändigt eftersom att informanterna många gånger använde sig av andra 

ord än Fredriksson, men i samma anda. Därför ansågs dessa ord också vara kodord för de 

olika förhållningssätten. Då förhållningssätten är relativt tydligt avgränsade från varandra så 

uppstod inga svårigheter med att avgöra under vilket förhållningssätt de nya kodorden skulle 

placeras. När ett kodord lades till lästes samtliga transkriberingar igenom på nytt för att 

kontrollera om de nytillkomna kodorden förekom på andra ställen i datamaterialet.  

 

Tabell 2. Lärarens olika förhållningssätt och de kodord som använts vid dataanalysen. 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT Kodord 

Byråkrat Styrdokument, ramar, kursplan, ämnesplan, mål, betyg, 

bedömning, regelverk, Centralt innehåll 

Professionell Kunskap, erfarenhet, kollegor, tradition, elevens 

lärande, vägleda, bistå, lärarutbildning, universitetet, 

trygghet, det är så, fungerar, inspirera, motivera, 

läraren vet,  

Brukarorienterad Hänsyn till eleverna, dialog med eleverna, elevernas 

vilja, elevernas erfarenheter, eleverna efterfrågar, 

eleverna värdesätter, eleverna väljer, eleverna tycker 

Marknadsorienterad Rektorn, skolledning, eftertraktad, profil, profilering, 

konkurrens, attraktiv, skolan tycker 
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Exempel på kategorisering av lärarnas utsagor 

Nedan följer exempel på citat som visar på de olika förhållningssätten och en kort förklaring 

hur de har analyserats. Kodorden har kursiverats i citaten. 

Läraren som byråkrat 

”Och då är frågan om vi ska kunna få saker men bra, eller om vi ska kunna mycket och kanske lite 

sämre? Det ser jag som ett motsatsförhållande. Och är vi nu ålagda att ha ett visst Centralt innehåll 

så är vi.” (IP5) 

Läraren visar på ett byråkratiskt förhållningssätt genom att lyfta fram att det är viktigt att följa 

det ramverk som styrdokumenten utgör. 

Läraren som professionell 

”Man har lärt sig att det är så här man gör helt enkelt. Och sen är ju universitetet upplagt så att 

man lär sig matte på det här sättet. Och jag tror att när man är ute på praktik under utbildningen, så 

är det också det här man lär sig, att undervisa såhär.” (IP2) 

Läraren visar på ett professionellt förhållningssätt genom att visa att denna har påverkats av 

yrkeskollegiets gemensamma erfarenheter och kunskaper. 

Läraren som brukarorienterad 

”Nej men alltså jag kör mycket på den där klassiska, av den anledningen, jag skulle vilja göra 

mycket annat också. Jag har provat det tidigare också, att köra labbar och annat, men eleverna har 

inte varit intresserade av det. Och när dom har fått välja, antingen göra en labb, eller räkna i 

boken, så har alla valt att räkna i boken. Och det är lite intressant, för man pratar alltid om att det 

ska labbas och labbas, men eleverna vill inte.” (IP3) 

Läraren visar på ett brukarorienterat förhållningssätt genom att ta hänsyn till vad eleverna vill 

och inte vill. 

Läraren som marknadsorienterad 

”Dom här (eleverna, förf. anm.) har ju som sagt var tio veckor kortare i och med att dom ska ut på 

APU, så det är ju ett problem. När den här skolan tyckte att vi ska ha ett bra yrkesförberedande 

program med möjlighet till högskolestudier så tänkte dom inte på att i programmet så ingår det 15 

veckors praktik. Så det är ju ett problem som vi alla får brottas med. Hur får vi ihop den tiden vi 

har? Det blir ett extremt högt tempo och då är ju den här typen av lektioner mest tidseffektiva.” 

(IP2) 

Läraren visar på ett marknadsorienterat förhållningssätt genom att beskriva hur skolans 

profilering har lett till ett väldigt högt tempo vilket påverkar lärarens sätt att organisera 

undervisningen. 
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Analys av de nackdelar som lärarna upplever med 
undervisningsmodellen 

Den för studien utarbetade analysmetoden gällande de olika förhållningssätten, som beskrivits 

ovan, visade sig vara svår att applicera på den första forskningsfrågan när det gällde de 

nackdelar som lärarna beskriver med undervisningsmodellen. Detta eftersom många av 

informanternas uttalanden rörande nackdelar inte ansågs möjliga att på ett tillförlitligt sätt 

kategorisera i något av de av Fredriksson (2007, 2010) beskrivna förhållningssätten. Detta 

kommer att diskuteras utförligare i analysdiskussionen. Några av lärarnas beskrivningar av 

upplevda nackdelar visar på ett professionellt förhållningssätt (1), vilka presenteras i 

resultatavsnittet.  Övriga nackdelar som lärarna upplever med undervisningsmodellen har 

istället analyserats genom att budskapet i lärarnas uttalanden formulerades i några få ord. 

Dessa koncentrerade budskap lästes igenom upprepade gånger för att hitta återkommande 

teman. Detta beskriver Trost (2010) som en induktiv analys, vilket innebär att 

kategoriseringen inte sker utifrån en teori utan utifrån informanternas utsagor. Denna analys 

resulterade i följande teman; elevers agerande (2) och ramfaktorer (3), vilka även de kommer 

att presenteras i resultatavsnittet. 

Analys av det professionella förhållningssättet för forskningsfråga 2 

Efter den tidigare beskrivna tvåstegsanalysen hade genomförts visade det sig att väldigt 

många uttalanden kategoriserats in först under forskningsfråga 2 och sedan under det 

professionella förhållningssättet. För att göra dessa uttalanden hanterbara och åstadkomma en 

tydlig presentation av resultatet kategoriserades dessa uttalanden ännu en gång med samma 

induktiva tillvägagångssätt som beskrivits ovan för nackdelarna. Detta resulterade i tre olika 

teman där det professionella förhållningssättet framkommer i samband med att lärarna 

motiverar valet av undervisningsmodellen: Elevernas lärande (1), Tradition och trygghet (2), 

och Den ständiga tidsbristen (3).  

Etiska aspekter 

Innan intervjuerna påbörjades informerades informanterna utifrån Vetenskapsrådets fyra 

etiska krav. I enlighet med informationskravet så förklarades återigen studiens syfte, samt att 

deras medverkan var frivillig och att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. I 

och med att informanterna själva besvarat utskick rörande viljan att medverka ansågs 

samtyckeskravet vara uppfyllt. Konfidentialitetskravet innebär bland annat att personuppgifter 

behandlas på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Vidare innebär det i denna 
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studie att informanterna avidentifieras så att identifiering inte är möjlig för utomstående. 

Enligt nyttjandekravet så får den insamlade empirin ej användas till icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultatet från de kvalitativa intervjuer som ligger till grund för 

studien. Resultatet är strukturerat utifrån de tre forskningsfrågor som studien syftar till att 

besvara; 

 Vilka fördelar respektive nackdelar upplever lärarna med undervisningsmodellen? 

 Hur motiverar lärarna sitt val av undervisningsmodellen? 

 Vad tycker lärarna om den kritik som riktas mot undervisningsmodellen? 

Studiens teoretiska ramverk; läraren olika förhållningssätt (Fredriksson, 2007, 2010) har 

används för att kategorisera lärarnas resonemang och beskrivningar under varje 

forskningsfråga. De citat som presenteras i resultatet har förfinats på så vis att långa pauser 

och stakningar har tagits bort. Talspråk har skrivits om så att det blir mer lättläst i skrift utan 

att för delen ändra citatens innebörd. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av resultatet. 

Vilka fördelar respektive nackdelar upplever lärarna 
med undervisningsmodellen? 

För att få resultatet av studiens första forskningsfråga överskådligt så är det uppdelat i två 

delar; en del där fördelarna presenteras och en del där nackdelarna presenteras.  

Fördelar med undervisningsmodellen 

De fördelar som lärarna upplever med undervisningsmodellen går enligt studiens analysmetod 

att kategorisera in i följande tre förhållningssätt: Läraren som professionell (1), Läraren som 

byråkrat (2) och Läraren som brukarorienterad (3). Detta betyder att lärarna beskriver fördelar 

ur olika aspekter av deras myndighetsutövning, vilka presenteras nedan. 

Läraren som professionell 

Många av lärarna beskriver fördelar som berör elevernas lärande. Detta kännetecknar ett 

professionellt förhållningssätt där läraren sätter elevernas lärande främst (Fredriksson, 2007, 

2010).  Några av informanterna lyfter vikten av att förstå matematiken, vilket de menar kräver 
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träning. Undervisningsmodellen anses vara ett bra sätt att öva och nöta in kunskapen. Ord 

som förekommer i beskrivningarna är förståelse och färdighet:  

”Jag säger till eleverna: Går ni och sätter er på läktaren då Zlatan spelar, och kollar hur han gör, 

och så säger ni ”jaha då kan jag det!”? Nej, det går inte till så, utan ni måste svettas, ni måste öva 

mycket. Det kräver mycket övning, och vissa behöver mindre tid att träna precis som inom 

idrotten, en del är bara naturbegåvningar. Men de flesta behöver mycket träning. Och den här 

undervisningsformen, där får dom träna upp sina färdigheter.” (IP5) 

 

Undervisningsmodellen beskrivs också vara bra eftersom eleverna får pröva själva, något som 

anses viktigt i lärandeprocessen. I detta resonemang framlyfts läraren som vägledaren. Eleven 

prövar först själv, och läraren kan sedan hjälpa till och styra in eleven på rätt spår när den 

fastnar med någon uppgift.  

Flera av lärarna poängterar att det enskilda räknandet i själva verket inte är så enskilt. 

Begreppet det sociokulturella lärandet förekommer när informanterna pratar om fördelar med 

undervisningsmodellen. Eleverna räknar ofta tillsammans två och två eller i mindre grupper 

som de sitter. Att eleverna hjälps åt i klassrummet och diskuterar uppgifter och lösningar med 

varandra anses utvecklande.  

En av informanterna skiljer sig från övriga genom att anta ett professionellt förhållningssätt 

med följande resonemang: 

”Fördelen är ju att alla vi mattelärare på skolan gör likadant. Vi kan ju hjälpas åt, prata ihop oss 

om avsnitt i boken som är lite knepigare, synka proven, bland annat.” (IP4) 

 

Att kollegorna också använder sig av undervisningsmodellen möjliggör samarbete, vilket är 

en fördel för informanten. Detta visar på ett professionellt förhållningssätt i och med att 

kollegorna spelar en viktig roll för läraren (Fredriksson, 2007, 2010). 

Läraren som byråkrat 

Fördelar med hänvisning till styrdokumenten, vilket tyder på ett byråkratiskt förhållningssätt 

där det för läraren är viktigt att följa de regelverk som finns (Fredriksson, 2007, 2010), 

beskrivs av några informanter. En informant anser att undervisningsmodellen underlättar 

bedömningen av eleverna. Att eleverna arbetar enskilt gör det enklare för läraren att ha koll på 

hur eleverna ligger till, vilka kunskaper de har tagit till sig och vilka luckor som behöver 

fyllas igen. Om de istället hade arbetat med gruppuppgifter eller liknande hade det blivit 

svårare för informanten att göra en bedömning av eleverna individuellt: 
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”Skulle vi jobba laborativt skulle vi ju göra det i grupper, och då är det ju svårare att veta vad var 

och en har gjort. Varje lektion är ju någonstans också en bedömning av hur väl de uppnår målen.” 

(IP1) 

 

Några av informanterna refererar till undervisningsmodellen som den mest tidseffektiva. 

Dessa lärare menar att det kan finnas metoder som eventuellt är bättre för elevernas 

kunskapsutveckling men att dessa arbetssätt är alltför tidskrävande. En fördel med den 

dominerande undervisningsmodellen är därför att den är så pass tidseffektiv. Andra 

undervisningsmetoder beskrivs möjliggöra att eleverna lär sig bra, men alldeles för få saker. 

För att kunna täcka in allt som kursplanernas Centrala innehåll slår fast är den dominerande 

undervisningsmodellen att föredra: 

”Och då är frågan om vi ska kunna få saker men bra, eller om vi ska kunna mycket och kanske lite 

sämre? Det ser jag som ett motsatsförhållande. Och är vi nu ålagda att ha ett visst Centralt innehåll 

så är vi.” (IP5) 

 

Läraren som brukarorienterad 

När lärarna berättar om upplevda fördelar med undervisningsmodellen beskriver några av 

dem fördelar men hänsyn till eleverna, vilket kännetecknar ett brukarorienterat 

förhållningssätt (Fredriksson, 2007, 2010). En fördel som återkommer i några av 

informanternas beskrivningar är att undervisningsmodellen ger en tydlig struktur för eleverna. 

Ord som ramar, ordning och uppstyrt används för att skildra det positiva med 

undervisningen, och eleverna beskrivs efterfråga detta. Lärare menar att en fördel med 

undervisningsmodellen är att eleverna är invanda och trygga med denna typ av undervisning. 

Det är den enda matematikundervisning som eleverna känner till, eleverna vet vad de ska göra 

och vad som förväntas av dem. I dessa beskrivningar förekommer ofta läroboken. Läroboken 

skapar struktur både till lektioner och till kurser, och är en klar fördel med 

undervisningsmodellen. Flera av lärarna betonar också att läroboken är viktig för eleverna och 

att de inte vill vara utan den: 

”Nog skulle jag kunna använda mig av annat material, för några år sedan brukade jag lyfta frågan 

med eleverna i början av terminen; vill ni räkna i boken eller ska vi räkna annat? Det blev alltid 

boken.” (IP4) 

 

En informant skiljer sig från övriga genom att mena att en fördel med undervisningen är att 

den möjliggör valfrihet för eleverna. De får jobba i valfri takt och själva välja uppgifter på 

olika svårighetsnivåer. Läraren poängterar samtidigt att denna valfrihet är begränsad i och 
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med att de fortfarande är bundna till en viss lärobok och att det är samma material eleverna 

ska ta sig igenom oavsett hastighet.  

För några av informanterna är en fördel med undervisningsmodellen att den ger dem 

möjlighet att under korta perioder fokusera på enskilda elever. När eleverna jobbar 

självständigt får läraren möjlighet att röra sig i klassrummet och ge individuell hjälp, vilket 

värderas högt. En informant berättar att eleverna själva har tagit upp att de värdesätter den 

individuella uppmärksamhet de får under matematiklektionerna, eftersom de i andra ämnen 

klumpas ihop och vägleds som elevgrupp:  

”Och om eleverna ber om detta, självklart tar jag hänsyn till det, de vill ju ha det så!” (IP1) 

 

Nackdelar med undervisningsmodellen 

Som beskrivits i analysmetoden så är de nackdelar som lärarna upplever med undervisnings-

modellen strukturerade enligt följande: Läraren som professionell (1), Elevernas agerande (2) 

och Ramfaktorer (3). 

Läraren som professionell 

Flera av informanterna antar ett professionellt förhållningssätt när de anger nackdelar som 

berör lärarens möjligheter att bistå eleverna i lärandeprocessen. Detta visar på ett 

professionellt förhållningssätt eftersom det blir tydligt att lärarens viktigaste uppgift anses 

vara att möjliggöra kunskapsutveckling för eleverna (Fredriksson, 2007, 2010). Exempelvis 

menar lärarna att en nackdel med undervisningsmodellen är att de inte hinner hjälpa eleverna i 

den utsträckning som de önskar. De beskriver en frustration över att inte räcka till och 

klassrumsmiljön framställs som stressig där läraren gör sitt bästa för att hinna hjälpa alla 

elever:  

”Jag sitter inte ner fem sekunder på lektionerna, jag springer runt som en tok mellan dom som 

behöver hjälp, så det är väl en svårighet. Jag känner att jag inte hinner hjälpa alla, och dom känner 

att dom inte hinner få hjälp. Så det är någon slags delad frustration där. Och då kan det ju bli en del 

som inte lär sig någonting.” (IP1) 

 

En informant menar att nackdelen med undervisningsmodellen är att denne som lärare 

måste ha så mycket i huvudet samtidigt, olika typer av arbetsområden och uppgifter, för 

att kunna bistå alla elever. Detta eftersom elevernas arbetstempo varierar och de därmed 

sprids i läroboken. Samma informant anger att en annan nackdel är att det är svårt som 

lärare att hålla motivationen och inspirationen uppe: 



27 
 

”Sen är det att hålla lågan uppe som lärare trots att du är döless att förklara bråkräkning. Att 

vara lika inspirerande och lika positiv och dra det lika grundligt för varje elev. Man får inte 

hoppa över någonting. Fast man har dragit det hundra gånger.” (IP4) 

 

Bland informanterna lyfts också frånvaron av det praktiska arbetet fram som en nackdel. Ett 

problem med att eleverna räknar på egen hand i läroboken är att de inte får knyta an 

kunskapen till verkligheten, vilket anses försvåra inlärningen: 

”Visst hade det varit bättre för elevernas lärande om dom hade fått koppla ihop det dom gör med 

verkligheten, det anser nog alla lärare. Så det är ju givetvis ett problem, att det blir så teoretiskt.” 

(IP4) 

 

I citaten ovan visar informanten även på ett professionellt förhållningssätt genom att hänvisa 

till att resonemanget är allmänt förekommande i yrkeskåren (Fredriksson, 2007, 2010).  

Elevernas agerande 

Flera av informanterna beskriver också nackdelar med undervisningsmodellen som har med 

elevernas agerande att göra. Att eleverna är ofokuserade och inte lyssnar på genomgångarna, 

vilket ställer till problem, återkommer i utsagorna. Vidare anses undervisningen bara passa 

vissa elever. Hur väl undervisningsmodellen fungerar beror på undervisningsgruppen och hur 

”duktiga” eleverna är. Några av informanter anser också att en svårighet är att alla elever inte 

ber om hjälp när de behöver det. De elever som tar för sig och vågar be om hjälp är också de 

som får lärarens uppmärksamhet: 

”Man hinner nästan bara ut till dem som verkligen vill ha hjälp, eller dom som tar för sig av 

hjälpen. Dom som inte vågar fråga, dom är det ju lätt att man glömmer bort.” (IP3) 

 

Detta resonemang tyder på att ansvaret för kunskapsutvecklingen ligger hos eleven. En 

informant lyfter fram en annan nackdel som också har med det elevernas individuella ansvar 

att göra. Då eleverna jobbar enskilt behöver de inte ta ansvar gentemot gruppen:  

”Och eftersom ansvaret ligger hos dom själva och dom inte har någon grupp eller någonting som 

försöker styra upp arbetet, så sitter dom och pratar bort lektionerna.” (IP1) 

 

Ett par av informanter berättar att undervisningsmodellen kräver att eleverna ska arbeta 

hemma, vilket de inte gör. Detta anses vara ett problem eftersom lektionstiden är knapp och 

många elever inte gör det de ska på lektionerna. 
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Ramfaktorer 

De flesta av informanterna beskriver nackdelar som har med ramfaktorer att göra.  Bland 

annat utpekas nackdelar rörande lektionernas längd. En lärare anser att dennes lektioner är för 

korta och att efter genomgången har eleverna för lite tid på sig att räkna: 

”En grupp som jag har träffar jag två gånger 40 minuter i veckan. Då måste jag gå igenom jättekort 

för annars hinner dom inte räkna. Och när jag går igenom så kort så klarar dom inte riktigt av att 

räkna. Det blir alltså inte bra hur jag än gör. Det är ju en nackdel med den här typen av 

undervisning.” (IP1) 

 

Detta kan jämföras med en annan lärare som menar att dennes lektioner är för långa. Eleverna 

klarar bara av att hålla fokus halva lektionen och mycket tid går till spillo. Vidare anses vilken 

tid på dagen lektionerna ligger påverka. En informant menar att undervisningsmodellen bara 

är lämplig på förmiddagen. Efter lunch är eleverna trötta och ofokuserade: 

”Det är problem tycker jag, att dom här lektionerna funkar nästan bara före lunch. Gjorde man 

något mer praktiskt tror jag lektioner på eftermiddagen skulle ge mer.” (IP3) 

 

En informant skiljer sig från övriga genom att betona att ett problem som återkommer är 

tillgången till läromedel. Läraren beskriver en ständig kamp för att få nyare läroböcker. 

Läroböckerna utgör en central del av undervisningsmodellen och läraren menar att det är en 

nackdel att böckerna ofta är slitna och omoderna. 

Hur motiverar lärarna sitt val av undervisnings-
modellen? 

Resultatet för den andra forskningsfrågan är kategoriserat utifrån de fyra förhållningssätt som 

utgör studiens teoretiska ramverk (Fredriksson, 2007, 2010), vilka alla har kunnat identifieras 

i det empiriska materialet. 

Läraren som professionell 

När lärarna ska motivera sitt användande av undervisningsmodellen så är det professionella 

förhållningssättet vanligast. Många uttalanden visar på detta förhållningssätt. Som beskrivits i 

analysmetoden är dessa uttalanden strukturerade enligt följande: Elevernas lärande (1), 

Tradition och trygghet (2), och Den ständiga tidsbristen (3).  
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Elevernas lärande 

De fördelar som beskrivs ur den professionella lärarens perspektiv under resultatet för 

forskningsfråga ett återkommer också när lärarna beskriver och motiverar varför de använder 

undervisningsmodellen. Flera av informanterna menar att matematik kräver mycket träning, 

vilket undervisningsmodellen möjliggör. Beskrivningar som nöta in, upprepning, öva används 

när lärarna motiverar användandet av undervisningsmodellen. Vidare är det också vanligt 

förekommande att lärarna beskriver att de använder undervisningsmodellen eftersom eleverna 

får vara aktiva och pröva själva, vilket anses viktigt för lärandeprocessen. Att försöka själv, 

stöta på hinder och få hjälp att ta sig förbi dem anses vara ett bra sätt att utvecklas och lära 

sig. 

Läroboken beskrivs av flera informanter vara en anledning till att undervisningsmodellen 

används. Läroboken ses som ett hjälpmedel som ger struktur och ordning till undervisningen, 

och underlättar inlärningen. Att synen på läroboken vittnar om ett professionellt 

förhållningssätt snarare än ett byråkratiskt blir tydligt i följande citat:  

”Jag skulle säga att jag kör på den här typen av lektioner mycket pga. läroboken. Strukturen är 

liksom redan klar. Förhoppningsvis har dom väl också tänkt igenom hyfsat i alla fall när dom 

gjorde boken, att man ska få med allt och uppnår målen och så. Men oavsett det så är min 

erfarenhet att det är den typ av matematik som finns i läroboken som eleverna behöver.” (IP3) 

 

Lärarens erfarenhet väger tyngre än det ramverk som styrdokumenten utgör, vilket 

kännetecknar ett professionellt förhållningssätt (Fredriksson, 2007, 2010). Att läroboken är en 

anledning till att undervisningsmodellen används blir också tydligt hos en av lärarna när 

denne gör jämförelser med ett annat ämne. Informanten berättar att det i dennes andra ämne 

inte finns någon kursbok, och att andra arbetssätt därför måste användas: 

”Där finns ju ingen lärobok, så då får man ju göra på andra sätt. Det blir väl mer varierat där, jag 

prövar mig fram litegrann, testar olika angreppssätt.” (IP2) 

 

Det är också tydligt att genomgången anses mycket viktig för flera av lärarna. 

Genomgångarna är en självklar del av matematikundervisningen och informanterna ger 

uttryck för att det inte är möjligt att utesluta dessa:  

”Men om jag skulle ha labbat, så hade jag ändå velat ha en genomgång. Antingen före eller efter 

laborationen. Det finns ju mycket roligt man kan göra. Men jag känner ändå att genomgångarna är 

så pass viktiga, tro mig det har jag lärt mig genom åren, att då behöver jag mer tid. Jag skulle 

gärna göra både och, men jag kan inte utesluta teorin och bara köra labb på ett moment för då tror 

jag inte att det går lika bra.” (IP3) 
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Några av informanterna beskriver att undervisningsmodellen är det bästa och effektivaste 

sättet att förmedla matematiken till så många elever. Stora undervisningsgrupper och klasser 

gör att lärarna inte anser sig ha något val: 

”Sen så har jag inte kommit på något effektivare sätt att få ut kunskaperna till 30 stycken. Det 

handlar ju om att leda dom på nått sätt.” (IP5) 

 

Tradition inom ämnet och trygghet för läraren 

Lärarens professionella förhållningssätt visar sig också genom att informanterna hänvisar till 

matematikämnets tradition och den yrkesmässiga tryggheten. Alla informanterna refererar till 

undervisningsmodellen som klassisk eller traditionell, särskilt i samband med att de ska 

motivera valet av undervisningsmodellen: 

”Det är ju som tradition, det är ju mycket därför (som den används, förf.anm.)” (IP5) 

 

 

Hos några av informanterna är det tydligt att valet av undervisningsmodellen hänger samman 

med faktorer som den egna skolgången, praktiker under lärarutbildningen och 

universitetsstudierna. Många gånger är det uteslutande denna typ av matematikundervisning 

som lärarna själv har tagit del av:  

”Man har lärt sig att det är så här man gör helt enkelt. Och sen är ju universitetet upplagt så att 

man lär sig matte på det här sättet. Och jag tror att när man är ute på praktik under utbildningen, så 

är det också det här man lär sig, att undervisa såhär.” (IP2) 

 

Att undervisningsmodellen används eftersom den upplevs som trygg framträder också i flera 

av informanternas svar. Att pröva något nytt anses skrämmande och utgör en risk eftersom 

resultatet inte kan förutspås. Det är helt enkelt säkrare att köra på det man vet fungerar: 

”Jag ifrågasätter inte så mycket. Det finns säkert dom som ändå söker nya (arbetssätt, förf. anm.), 

och det är ju beundransvärt. Men då känns det som att det här fungerar bra, jag vet ju att eleverna 

lär sig något.” (IP4) 

”Alltså nog händer det någon enstaka gång att vi jobbar laborativt, men det är om det är väldigt 

anpassat, så det får inte kännas konstigt att ta in massa annat material. Då kan man aldrig veta var 

det slutar.” (IP1) 

 

Bland informanterna finns en oenighet angående hur erfarenhet påverkar valet av 

undervisningsmodellen. En som är relativt ny i yrket beskriver att det är svårt att pröva nya 
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metoder och arbetssätt när man inte har någon erfarenhet. Informanten använder därför 

undervisningsmodellen som en trygghet. En annan lärare som varit i yrket längre menar att 

det är svårt att variera sig efter att ha gjort på samma sätt under så många år. Denna lärare 

menar att det är lättare för en lärare som är ny i yrket att vidga sina vyer. 

Den ständiga bristen på tid 

Att bristen på tid har betydelse för användandet av undervisningsmodellen beskriver flera av 

informanterna. Här antar lärarna ett professionellt förhållningssätt på så sätt att de utifrån sina 

kunskaper och erfarenheter anser sig göra det bästa möjliga av den tid som finns (Fredriksson, 

2007, 2010). Tidsbristen förekommer ur två olika perspektiv hos informanterna. För det första 

hänvisar några av lärarna till att tiden inte räcker till för att planera någon annan typ av 

undervisning: 

”Dels så är det tidsbrist för att skapa någonting mer utvecklande att ta tag i. Jag har jättemycket jag 

skulle vilja göra. Jag skulle vilja vara mycket i verkstan med dom här grabbarna, att dom skulle få 

praktiska övningar som hänger ihop med deras val av program, alltså yrke. Då skulle dom lära sig 

på ett annat sätt, det är ju det dom ska ha det till. Men tiden är ju för knapp för mig att hinna 

planera. Det här är det minst tidskrävande sättet.” (IP4) 

 

Hos dessa lärare finns en vilja att utveckla och variera matematikundervisningen. Några av 

informanterna beskriver en frustration över att det inte finns något annat material än 

läroböckerna. Att variera undervisningen skulle kräva att på egen hand utarbeta någon typ av 

material, vilket lärarna inte anser sig ha tid att göra.  

För det andra handlar tidsbristen också om lektionstid som inte räcker till och kurser som 

pressas in under kort tid. Undervisningsmodellen beskrivs som det bästa sättet att ta vara på 

den många gånger knappa tiden: 

”Det blir ju först en fråga om tid, hur mycket tid har man att arbeta på? Kortare tid innebär ju 

stramare schema, och mer uppstyrda lektioner. Är det lite tid då går man ju ifrån det här tänket att 

det ska vara öppnare undervisningsklimat, att man ska sväva ut mer. Utan då kör man på det man 

vet funkar, genomgång och så räkna själv. Så tid är ju en faktor.” (IP2) 

 

 

Undervisningsmodellen ger en struktur och ordning som möjliggör att allt hinns med, både för 

enskilda lektioner men också hela kurser.  
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Läraren som byråkrat 

Det byråkratiska förhållningssättet är inte lika vanligt förekommande som det professionella 

förhållningssätt när informanterna motiverar sitt användande av undervisningsmodellen, men 

det förekommer hos några av informanterna:  

”Men där är vi ju ganska överens skolverket och jag vad som är viktigt och så, i stort sett. 

Åtminstone vad gäller Centrala innehållet. Att ha genomgång med eleverna och låta dem räkna på 

egen hand i boken, då har jag möjlighet att kontrollera att jag får med allt i det Centrala 

innehållet.” (IP5) 

 

Citatet visar på att lärarens strävan att följa styrdokumenten har betydelse för valet av 

undervisningsmodellen. Samma lärare återkommer också till att eftersom det Centrala 

innehållet är så pass fylligt så anser denne att det inte finns någon möjlighet att göra på andra 

sätt. Läraren menar att om det Centrala innehållet skulle minskas ner så skulle också 

möjligheterna att variera undervisningen öka. En annan informant visar också på ett 

byråkratiskt förhållningssätt genom ett liknande resonemang. Denna lärare menar på att det 

med andra undervisningsmodeller är svårare att uppnå målen: 

”Och den här diskussionen har vi haft med rektorn. Hon kan inte förstå varför vi måste hålla oss 

till läroboken hela tiden. Varför kan vi inte gå ifrån och göra lite andra saker? Ja, men jag kan inte 

göra andra saker för då fixar dom inte alla avsnitt. Utgå från målen säger hon då. Ja men det är det 

jag gör! Det står i målen att dom ska behärska derivator, och derivator finns det liksom oändligt 

många av, vilka kan jag hoppa över? Jag kan inte hoppa över någon eftersom jag utgår från 

målen.” (IP3) 

 

Även denna informant visar på att undervisningsmodellen bland annat används för att 

försäkra att styrdokumenten efterföljs. För informanten är undervisningsmodellen och 

läroboken ett bra sätt att arbeta för att uppnå målen. Det byråkratiska förhållningssättet 

framträder också hos en lärare som motiverar sitt val av undervisningsmodellen med att varje 

lektion inte bara är ett lärtillfälle utan också en bedömning:  

”Men det handlar ju ändå någonstans om att lära sig vissa delar, det står ju i målen vad man ska 

lära sig för någonting. Ofta kanske man hamnar i boken och tränar helt enkelt, det är det vi gör när 

eleverna räknar i boken. Man får en ganska bra bild av vad alla kan. Skulle vi jobba laborativt 

skulle vi ju göra det i grupper, och då är det ju svårare att veta vad var och en har gjort. Varje 

lektion är ju någonstans också en bedömning av hur väl de uppnår målen.” (IP1) 

 

Undervisningsmodellen, med elevernas enskilda räknande, underlättar lärarens bedömning av 

eleverna. Läraren anser att det är enklare att få en bild av elevernas kunskapsutveckling och 

avgöra om de når upp till målen eller ej när de arbetar enskilt.  
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Läraren som brukarorienterad 

Några av informanterna antar ett brukarorienterat förhållningssätt genom att de motiverar 

användandet av undervisningsmodellen med hänvisning till att eleverna vill att 

matematikundervisningen ska utformas som den dominerande undervisningsmodellen. De 

menar att de har prövat andra metoder men att eleverna inte vill ha det så: 

”Nej men alltså jag kör mycket på den där klassiska, av den anledningen, jag skulle vilja göra 

mycket annat också. Jag har provat det tidigare också, att köra labbar och annat, men eleverna har 

inte varit intresserade av det. Och när dom har fått välja, antingen göra en labb, eller räkna i boken, 

så har alla valt att räkna i boken. Och det är lite intressant, för man pratar alltid om att det ska 

labbas och labbas, men eleverna vill inte.” (IP3) 

 

Eleverna beskrivs vara invanda och trygga med denna typ av undervisning, vilket är en 

bidragande faktor till att undervisningsmodellen används. Försök att ändra undervisningen har 

mötts med motstånd från eleverna och kaos i klassrummet. 

Bland informanterna framkommer också en vilja att kunna anta ett brukarorienterat 

förhållningssätt. Några lärare menar att de önskar att de i högre utsträckning kunde föra en 

dialog med eleverna och låta dem vara med och bestämma undervisningsformer, men att 

resurserna inte möjliggör detta. 

Läraren som marknadsorienterad 

En av informanterna antar ett marknadsorienterat förhållningssätt när denne motiverar valet 

av undervisningsmodellen. Denna lärare arbetar på en fristående gymnasieskola och menar att 

skolans profilering innebär ett extremt högt tempo, vilket omöjliggör annan typ av 

undervisning: 

”Dom här (eleverna, förf. anm.) har ju som sagt var tio veckor kortare i och med att dom ska ut på 

APU, så det är ju ett problem. När den här skolan tyckte att vi ska ha ett bra yrkesförberedande 

program med möjlighet till högskolestudier så tänkte dom inte på att i programmet så ingår det 15 

veckors praktik. Så det är ju ett problem som vi alla får brottas med. Hur får vi ihop den tiden vi 

har? Det blir ett extremt högt tempo och då är ju den här typen av lektioner mest tidseffektiva.” 

(IP2) 

 

Detta visar på ett marknadsorienterat förhållningssätt på så vis att skolans profil påverkar 

läraren i sitt val av undervisningsmodell (Fredriksson, 2007, 2010). Övriga informanter antar 

inte ett marknadsorienterat förhållningssätt när de motiverar sitt val av undervisnings-

modellen. 
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Vad tycker lärarna om den kritik som riktas mot 
undervisningsmodellen? 

Resultatet för den tredje forskningsfrågan har kategoriserats i de två förhållningssätt som 

identifierats i det empiriska materialet tillhörande denna fråga: Läraren som professionell (1) 

och Läraren som byråkrat (2). 

Läraren som professionell 

Bland de lärare som antar ett professionellt förhållningssätt när de beskriver vad de tycker om 

den kritik som riktas mot undervisningsmodellen finns det både lärare som anser att kritiken 

är befogad, och lärare som anser att den inte är det. De lärare som anser att kritiken är befogad 

är själva kritiska till undervisningsmodellen och menar att matematikundervisningen borde 

varieras mer för att underlätta alla elevers lärande:  

”Jag kan tänka mig att man måste ge flera sätt att angripa matten för att fler ska haja den. Det har 

ju inte hänt något med undervisningen på jättejättelänge. Så att, för att anpassa den till fler så tror 

jag att man måste ha mer varierat.” (IP4) 

 

Informantens resonemang utgår ifrån elevers olika förutsättningar och behov, vilket kräver en 

varierad undervisning för att fånga in så många som möjligt.  

Men det finns också lärare som ur ett professionellt förhållningssätt är kritiska till den kritik 

som riktas mot undervisningsmodellen. Hos dessa lärare märks en irritation över att andra 

aktörer, exempelvis politiker, tror sig veta hur myndighetsutövningen bör genomföras. Detta 

visar på en yrkesstolthet och en övertygelse om att utföra sin myndighetsutövning på bästa 

möjliga sätt, vilket visar på ett professionellt förhållningssätt (Fredriksson, 2010).  

En lärare menar att undervisningen såg likadan ut när resultaten var högre, vilket innebär att 

det måste vara andra faktorer som ligger bakom de sjunkande resultaten. En variabel som har 

varit konstant över tid bedöms inte ha kunnat påverka. Det är tydligt att kritiken mot 

undervisningsmodellen inte anses befogad. Istället betonas lärarens viktiga roll: 

”Jag tror inte det beror på undervisningen, jag tror snarare att lärarna kan vara en orsak. Lärare i 

alla stadier. Det är klart att har man en omotiverad, eller okunnig, eller oinspirerande lärare så blir 

det ju aldrig bra. Matematik är ju ett ganska tråkigt ämne, som är svårt att göra roligt, så där ställs 

det ju ännu högre krav på att läraren verkligen kan motivera och försöka få eleverna att tycka att 

det är kul.” (IP3) 
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Lärarens egenskaper, ämneskunskaper och intresse anses väga tyngre än vilken 

undervisningsmodell denne väljer att använda.  

Att problemet inte anses ligga i användandet av undervisningsmodellen blir också tydligt då 

andra faktorer lyfts fram för att förklara de sjunkande matematikresultaten. Hemförhållanden, 

studiemiljön och elevernas datoranvändande är exempel på faktorer som anses kunna förklara 

de sjunkande resultaten:  

”Jag anser inte att man kan beskylla undervisningen. Jag vet inte varför resultaten sjunker, jag tror 

att det är för att det finns så mycket annat i ungdomarnas liv idag, datorer inte minst. Det fanns 

ingenting sådant när jag gick skolan. Antingen så pluggade man eller så umgicks man med 

kompisar. Och det gjorde man ju inte hur länge som helst, så man hade ju alltid tid att plugga lite 

extra. Man ansträngde sig nog mer.” (IP3) 

 

Här flyttas problemet delvis bort från skolan och läraren. Istället är det eleven som är bärare 

av problematiken.  

Läraren som byråkrat 

I vissa av lärarnas resonemang kring vad de tycker om kritiken mot undervisningsmodellen 

framträder också det byråkratiska förhållningssättet. Även här finns de lärare som dels anser 

att kritiken är befogad, dels lärare som är kritiska till kritiken.  

En lärare pekar på att resultaten och betygen var bättre förut när mer ”katederundervisning” 

användes i skolorna. Att läraren hänvisar till resultaten utan att själv uttala sig om vad denne 

anser vara bäst för elevens lärande tyder på ett byråkratiskt förhållningssätt (Fredriksson, 

2007, 2010). Resultaten, vilka utgår från styrdokumenten, styr lärarens resonemang: 

”För kanske 10-15 år sedan var det nästan lite fult med katederundervisning. Det skulle vara 

väldigt mycket eget arbete, eget initiativ som skulle driva lektionerna framåt. Nu är vi kanske på 

väg tillbaka litegrann som vi har gjort förut, för vi märkte att vi fick bättre resultat, bättre betyg, då 

än vad vi får nu.” (IP1) 

 

Denna lärare acceptera kritiken gentemot undervisningsmodellen eftersom mätningar visar på 

sämre resultat för eleverna. Informanten riktar dock själv ingen tydlig kritik mot 

undervisningsmodellen.  

I lärarnas beskrivningar framkommer också det byråkratiska förhållningssättet hos de lärare 

som är kritiska till kritiken: 
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”Ja då skulle jag vilja veta hur vi skulle göra annars! Det här med att gå ut och upptäcka 

gravitationen, ingenting är så bra som då man själv har någon drivkraft och tar sig fram, gör 

misstag och får rätta till dom. Men det om någonting är väl tidskrävande. Det man då lär sig det 

fastnar kanske bättre. Men, det blir inte lika mycket. Och då är frågan om vi ska kunna få saker 

men bra, eller om vi ska kunna mycket och kanske lite sämre? Det ser jag som ett 

motsatsförhållande. Och är vi nu ålagda att ha ett visst Centralt innehåll så är vi.” (IP5) 

 

Hänvisning görs till kursplanernas Centrala innehåll, och informanten ifrågasätter hur 

allting som slås fast där skulle kunna hinnas med på något annat sätt. 

Sammanfattning av resultatet 

Nedan följer en sammanfattning av det ovan presenterade resultatet. 

Vilka fördelar respektive nackdelar upplever lärarna med 
undervisningsmodellen? 

Samtliga lärare antar ett professionellt förhållningssätt genom att beskriva fördelar som berör 

elevernas lärande. Exempelvis anses undervisningsmodellen bra eftersom eleverna från träna 

och nöta in kunskap och de får vara aktiva och pröva själva. Några lärare antar ett byråkratiskt 

förhållningssätt genom att mena att undervisningsmodellen underlättar bedömningen, och är 

det tidseffektivaste sättet för att täcka in allt i det Centrala innehållet. Några lärare antar även 

ett brukarorienterat förhållningssätt genom att mena att det är en fördel att eleverna är invanda 

och trygga med undervisningsmodellen. Eleverna beskrivs efterfråga undervisningsmodellen. 

Ur ett professionellt förhållningssätt beskriver också flera informanter att de upplever 

nackdelar som berör elevernas lärandeprocess. Lärarna anser att de inte hinner bistå alla 

elever som de önskar, samt att avsaknaden av praktiska tillämpningar försvårar elevernas 

lärande. Övriga nackdelar som lärarna beskriver rör elevernas agerande och ramfaktorer. 

Hur motiverar lärarna sitt val av undervisningsmodellen? 

De fördelar som beskrivs under forskningsfråga 1 utgör också motiv till att lärarna använder 

undervisningsmodellen. Detta innebär att det lärande som undervisningsmodellen möjliggör 

för eleverna, att undervisningsmodellen gör det enklare att följa styrdokumenten, samt att 

eleverna vill att matematikundervisningen ska utformas enligt undervisningsmodellen 

beskrivs som anledningar till att undervisningsmodellen används. Utöver detta så antar 

informanterna ett professionellt förhållningssätt genom att beskriva att undervisningsmodellen 

används på grund av den tradition som finns inom matematikämnet, samt att det inte finns tid 

för att planera och implementera annan typ av undervisning. En informant antar ett 
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marknadsorienterat förhållningssätt genom att mena att skolans profil kräver ett väldigt högt 

tempo vilket omöjliggör annan typ av undervisning. 

Vad tycker lärarna om den kritik som riktas mot undervisnings-
modellen? 

Några av lärarna tycker att kritiken mot undervisningsmodellen är befogad. Ur ett 

professionellt förhållningssätt beskrivs undervisningsmodellen som enformig och lärare 

menar att undervisningen behöver varieras mer för att ”fånga in” fler elever. Ur ett 

byråkratiskt förhållningssätt anses kritiken befogad eftersom eleverna i högre utsträckning 

nådde målen förr när katederundervisning var vanligare. Det finns också lärare som inte 

tycker att kritiken mot undervisningsmodellen är befogad. Ur ett professionellt 

förhållningssätt anses lärarens kunskaper, motivation och intresse vara viktigare än vilken 

undervisningsmodell denne använder. Ur ett byråkratiskt förhållningssätt anses kritiken 

obefogad eftersom kursplanernas Centrala innehåll omöjliggör annan typ av undervisning. 

Diskussion 
Avsnittet inleds med att det ovan beskrivna resultatet diskuteras utifrån den tidigare forskning 

som presenterats i studien. Sedan följer en metoddiskussion där tankar kring hur studiens 

genomförande och analys fungerat, dessutom lämnas förslag på vad som hade kunnat göras 

annorlunda. Avsnittet avslutas med författarens egna reflektioner och förslag till framtida 

forskning. 

Resultatdiskussion 

Lärarens professionella förhållningssätt vanligast 

Studiens resultat visar att när lärarna talar om den dominerande undervisningsmodellen så är 

deras professionella förhållningssätt vanligast. Detta behöver inte betyda att det professionella 

förhållningssättet alltid är vanligast förekommande hos dessa lärare. Som Fredriksson (2007, 

2010) beskriver så kan olika förhållningssätt antas i olika grad beroende på situation och 

kontext. Däremot innebär det att i relation till den dominerande undervisningsmodellen så är 

lärarens professionella förhållningssätt vanligast i denna studie. Utifrån detta blir en slutsats 

med studien att de medverkande lärarna i hög grad använder undervisningsmodellen utifrån 

sina egna och kollegornas samlade kunskaper och erfarenheter, samt det lärande 

undervisningsmodellen möjliggör för eleverna (Fredriksson, 2007, 2010). 
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Aspekter kopplade till elevernas lärande 

Ett resultat som jag anser viktigt i denna studie är just att många informanter, i enlighet med 

ett professionellt förhållningssätt (Fredriksson, 2007, 2010), beskriver fördelar med, och 

motiv till, undervisningsmodellen som handlar om det lärande den anses möjliggöra för 

eleverna. Detta anser jag vara ett viktigt resultat eftersom tidigare granskningar 

(Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2003) pekar mot att undervisningsmodellen tvärtemot 

utgör ett hot mot elevernas lärande. Vad beror denna diskrepans mellan lärarnas 

förhållningssätt och den tidigare forskningen på? Det går inte att utesluta att informanterna i 

intervjusituationen påverkats att anta ett professionellt förhållningssätt. Detta eftersom 

intervjuerna handlar om deras yrkesroll och i yrkesrollen är deras huvudsakliga uppgift just att 

främja elevernas lärande (Skolverket, 2011). De kan därmed ha lagt större fokus på att 

beskriva fördelar som har med elevernas lärande att göra. Jag tror också att en anledning till 

diskrepansen är att de granskningar som gjorts ser till helheten med undervisningsmodellen, 

medan lärarna i högre utsträckning beskriver enskilda faktorer hos undervisningsmodellen. 

Det är då inte förvånande att lärarna, i enlighet med ett professionellt förhållningssätt, 

beskriver fördelar kopplade till elevernas lärande. Tvärtom stöds detta av tidigare forskning 

som visar på att en undervisningsmodell inte kan pekas ut som enbart bra eller dålig, utan att 

olika modeller möjliggör utvecklandet av olika matematiska förmågor och kompetenser 

(Boaler, 1999; Reynolds & Muijs, 1999; Samuelsson, 2008). En slutsats utifrån denna studie 

och tidigare forskning är därför att även om undervisningsmodellen som helhet kan vara 

negativ för elevernas lärande, så anser lärarna att det finns enskilda delar med 

undervisningsmodellen som är positiva för specifika delar av lärandet. 

Den ovan dragna slutsatsen; att lärarna anser att det finns enskilda delar med 

undervisningsmodellen som är positiva för specifika delar av lärandet, bör ställas mot att flera 

av lärarna också kommer med utsagor som visar på att det även finns negativa aspekter med 

undervisningsmodellen. Exempelvis beskrivs avsaknaden av praktiska tillämpningar försvåra 

elevernas lärande och några lärare tycker att kritiken mot undervisningsmodellen är befogad 

eftersom undervisningen behöver varieras för att passa fler elever. Detta tyder på att 

diskrepansen mellan tidigare granskningar (Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2003) och 

lärarnas förhållningssätt i själva verket kanske inte är särskilt stor. 
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Tradition, kunskap och erfarenhet 

Ur det professionella förhållningssättet kan läraryrket förstås som ett lagarbete, där kollegorna 

har en avgörande påverkan på lärarens myndighetsutövning (Fredriksson, 2010). I denna 

studie är det dock endast en informant som hänvisar till sina kollegor. Denna lärare menar att 

en fördel med undervisningsmodellen är att samtliga matematiklärare på skolan använder den, 

vilket möjliggör samarbete. Även om övriga informanter inte direkt nämner sina kollegor i 

beskrivningarna så går det att utläsa påverkan från andra lärare. Alla informanter använde ord 

som traditionell och klassisk när de talar om undervisningsmodellen. Denna syn på 

undervisningsmodellen förekommer också i tidigare forskning, bland annat refererar både 

Samuelsson (2008) och Reynolds och Muijs (1999) till undervisningsmodellen som 

traditionell undervisning. Informanternas beskrivningar om tradition och trygghet, med 

hänvisningar till den egna skolgången, praktiker under utbildningen och universitetsstudier 

visar på att valet av undervisningsmodell inte är självständigt utan grundar sig i 

matematiklärarekollegiets kunskaper, erfarenheter, tradition och gemenskap, vilket visar på 

ett professionellt förhållningssätt (Fredriksson, 2007, 2010). 

Bland de intervjuade lärarna förekommer också en frustration mot lärarutbildningen som inte 

gav några verktyg för att variera matematikundervisningen. Vidare tyder lärarnas utsagor på 

att det är få som prövat på någon annan undervisningsmodell, varken i rollen som lärare eller 

elev. Förutom små aktiviteter, exempelvis att rita enhetscirklar eller olika prövningar inom 

sannolikhetslära, beskrivs uteslutande enskilt räknande i läroboken ha använts. Kunskaper och 

erfarenheter är ur det professionella förhållningssättet centrala för lärarens handlande och 

attityder. Eftersom detta förhållningssätt är vanligast förekommande i denna studie, där det 

antas av samtliga informanter, så är en slutsats att lärarna i studien i hög grad saknar kunskap 

och erfarenhet för att utforma matematikundervisningen på andra sätt än enligt den 

dominerande undervisningsmodellen. 

De brukarorienterade lärarna 

Som diskuterats ovan så antar lärarna i studien ett professionellt förhållningssätt när de 

beskriver den tradition som finns inom matematikämnet. Jag menar att det professionella 

förhållningssättet här går hand i hand med det brukarorienterade förhållningssättet 

(Fredriksson, 2007, 2010), på så vis att lärarna beskriver att denna tradition även finns rotad 

hos eleverna. Stigler och Hiebert (1999) förklarar den stabila undervisningstraditionen inom 

matematikämnet med att undervisningsmetoder och aktiviteter i klassrummet kan ses som en 
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del av ett kulturellt system av nedärvd kunskap. Stigler och Hiebert kallar detta för ett 

kulturellt manuskript, vilket innebär att lärare, elever, föräldrar och samhället i stort har 

samma bild av hur matematikundervisningen ska utformas. Detta gör det möjligt att förstå det 

brukarorienterade förhållningssätt som några av lärarna i denna studie visar genom att 

beskriva att eleverna vill att matematikundervisningen ska utformas på detta sätt. Försök till 

att pröva andra arbetssätt beskrivs ha resulterat i motstånd från eleverna och kaos i 

klassrummet. Enligt Stigler och Hiebert (1999) är en anledning till att undervisningsmodellen 

är så stabil och fungerar så pass smidigt att lärare och elever har samma bild av det kulturella 

manuskriptet, det vill säga hur undervisningen ska utformas. Utifrån att lärarna i denna studie 

beskriver undervisningen som traditionell och klassisk, samt att de brukarorienterade lärarna 

menar att eleverna vill att undervisningen ska se ut på detta sätt, är en av studiens slutsatser att 

det finns denna enighet kring det kulturella manuskriptet, och att detta är en anledning till att 

undervisningsmodellen används så flitigt. 

Det finns också informanter som visar på en vilja att anta ett brukarorienterat förhållningssätt. 

Dessa lärare önskar att de i högre grad kunde involvera eleverna i matematikundervisningens 

utformning samt variera den mer för olika elevers individuella förutsättningar och behov, men 

att tiden och materialet inte finns. Dessa lärares möjlighet att anta ett brukarorienterat 

förhållningssätt kan tolkas vara hindrat av resurser. Viktigt att poängtera är att dessa lärares 

uttalanden tyder på att de tror att eleverna skulle föredra en annan typ av 

matematikundervisningen, vilket går emot de ovan nämnda brukarorienterade lärarna, som 

menar att om eleverna får välja så väljer de den dominerande undervisningsmodellen. Vad 

denna oenighet beror på är svårt att avgöra, men en möjlig förklaring är att lärarna som tror att 

eleverna skulle föredra annan typ av undervisning själva är mer kritiska till 

undervisningsmodellen. 

Svag byråkratisk styrning 

Det byråkratiska förhållningssättet grundar sig i skolans formella uppdrag, vilket presenteras i 

styrdokument. För den byråkratiska läraren är idealet att göra en neutral och regelriktig 

tolkning av styrdokumenten, vilket lägger grunden till handlingar, attityder och beslut 

(Fredriksson, 2007, 2010). Detta förhållningssätt är inte lika vanligt förekommande som det 

professionella i denna studie, men antas av några informanter. Dessa lärares resonemang 

kring styrdokumenten är intressant av två anledningar. För det första det faktum att dessa 

lärare anser att undervisningsmodellen gör det enklare att följa styrdokumenten, på så vis att 

allt i kursplanens Centrala innehåll täcks in och att dess mål uppnås. Detta anser jag vara ett 
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intressant resultat i och med att styrdokumenten är en viktig del av lärarnas 

myndighetsutövning och något som de förväntas följa. Att politiker kritiserar den 

matematikundervisning som lärarna bedriver, samtidigt som lärarna hänvisar användandet till 

att det gör det enklare att följa det regelverk som politikerna satt upp, står i konflikt med 

varandra. Detta kan tolkas som att det finns en oenighet mellan lärarna i denna studie och 

politikerna om hur lärarnas myndighetsutövning bör bedrivas. 

För det andra anser jag att det är ett intressant resultat att styrdokumenten på inget sätt nämns 

i beskrivningarna av vilka nackdelar lärarna upplever med undervisningsmodellen. Bentleys 

(2003) studie visar att många matematiklärare på grund av tidsbrist inte hinner kontrollera 

undervisningen mot kursplanernas mål. Samtidigt menar Skolinspektionen (2010) att den 

dominerande undervisningsmodellen inte följer styrdokumentens riklinjer, detta bland annat 

eftersom eleverna inte ges möjlighet att utveckla förmågor som problemlösning, att se 

samband och att uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt. Denna problematisering av 

undervisningsmodellen och styrdokumentens riktlinjer förekommer inte i denna studies 

resultat. Det finns också lärare i denna studie som inte överhuvudtaget berör styrdokumenten. 

Viktigt att notera här är att jag aldrig under intervjuerna frågade rakt ut om styrdokumenten. 

Informanterna kan därmed ha haft uppfattningen om att de inte förväntades tala om 

styrdokumenten. Samtidigt anser jag att en sådan uppfattning kan tyda på att styrdokumenten 

inte är speciellt viktiga för läraren i fråga. 

Några lärare berör alltså inte styrdokumenten överhuvudtaget, och de som intar ett 

byråkratiskt förhållningssätt problematiserar inte på något sätt undervisningsmodellen utifrån 

styrdokumenten, trots att forskning visar på en sådan problematik (Bentley, 2003; 

Skolinspektionen, 2010). Detta kan tolkas som att lärarna i denna studie i liten utsträckning 

styrs av styrdokumenten. Slutsatsen blir att även om några informanter menar att 

undervisningsmodellen gör det enklare att följa styrdokumenten, så visar både denna studie 

och tidigare forskning på att lärarna tar liten hänsyn till styrdokumenten i sin 

matematikundervisning.  

Vad kan det bero på att lärarna i utformningen av sin matematikundervisning inte i större 

utsträckning intar ett byråkratiskt förhållningssätt? Jag tror att en möjlig förklaring kan vara 

att det finns en konflikt mellan lärarnas professionella och lärarnas byråkratiska 

förhållningssätt. I denna studie är lärarnas professionella förhållningssätt vanligast, vilket 

innebär att beslut, handlingar och attityder till störst del grundar sig i lärarkollegiets 
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erfarenheter och kunskaper. Detta tillsammans med den starka tradition som finns inom 

matematikämnet tror jag kan leda till en uppfattning om att det är okej att utforma 

matematikundervisningen enligt den dominerande undervisningsmodellen, trots att det inte 

efterföljer alla styrdokumentens riktlinjer. ”Alla” gör ju likadant, och därmed blir det legitimt, 

trots att det regelverk som finns inte efterföljs.  

Tidsbrist och resursfrågor 

Ett av denna studies kanske viktigaste resultat är enligt mig att det inte bara är 

undervisningsmodellens fördelar eller matematikundervisningens tradition som uppges som 

motiv till att undervisningsmodellen används. Samtliga lärare i studien beskriver att de på 

olika sätt är begränsade att genomföra någon annan typ av matematikundervisning. Tid och 

resurser beskrivs vara knappa och lärarna använder undervisningsmodellen därför att de vet 

att den fungerar. Detta stämmer överens med Bentleys (2003) studie, som visar att 

matematiklärare anser att bristen på tid och resurser hindrar dem från att variera arbetssätt 

samt implementera nya undervisningsmodeller.  Att undervisningsmodellen fortsätter att 

dominera i matematikundervisningen blir därmed också en organisationsfråga. Utifrån detta är 

en slutsats med denna studie att undervisningsmodellen kan förstås som ett användbart och 

resurssmart verktyg, som hjälper lärarna i deras många gånger stressiga yrkesvardag. 

Det marknadsorienterade förhållningssättet  

Det marknadsorienterade förhållningssättet är det som är minst vanligt förekommande i denna 

studie. Endast ett uttalande visar på detta förhållningssätt. Läraren i fråga arbetar på en 

fristående gymnasieskola där skolans profilering innebär att eleverna både har mycket praktik, 

samtidigt som utbildningen ska vara högskoleförberedande. Detta innebär att tempot blir 

extremt högt vilket läraren menar omöjliggör annan typ av undervisning. Lärarens 

myndighetsutövning påverkas av skolans profilering, vilket kännetecknar den 

marknadsorienterade läraren (Fredriksson, 2007, 2009, 2010). Detta bör ställas mot att 

informanten samtidigt uppgav att denne alltid använt undervisningsmodellen, även vid 

tjänstgöring på andra skolor. Detta kan tolkas som att det marknadsorienterade 

förhållningssättet inte är speciellt starkt i detta fall. Det skulle också kunna innebära att 

lärarens motiv till att använda undervisningsmodellen faktiskt har ändrats, något som det 

empiriska materialet tyvärr inte besvarar. 

Övriga informanter antar inte ett marknadsorienterat förhållningssätt. Att det marknads-

orienterade förhållningssättet är ovanligt förekommande bland informanterna är inte särskilt 
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förvånande. Detta eftersom Fredriksson (2010) menar att detta förhållningssätt främst 

framträder i strategiska och långsiktiga beslut, och är inte är lika vanligt förekommande i 

klassrumsnära undervisningssituationer. Slutsatsen är att marknadsanpassningen av skolan, 

med införandet av skolpeng och det fria skolvalet, i mycket låg grad påverkar informanternas 

förhållningssätt till undervisningsmodellen. 

Metoddiskussion 

Den valda metoden, kvalitativa intervjuer, ansågs innan studiens genomförande som det bäst 

lämpade valet. Även i efterhand betraktas valet ha varit lämpligt utifrån studiens syfte. För att 

kunna besvara studiens forskningsfrågor eftersträvades att få djupgående och välutvecklade 

svar från de medverkande lärarna, vilket hade blivit svårt med exempelvis en enkätstudie. 

Att arbeta med intervjuer som metod har upplevts som en stor utmaning. Även om en 

provintervju genomfördes för att kontrollera intervjuguidens relevans, så är det troligt att 

studiens kvalité hade kunnat förbättras genom mer övning av själva intervjuförfarandet. 

Framförallt har vikten av att ställa relevanta följdfrågor uppmärksammats vid dataanalysen. 

Genom bra följdfrågor kan förståelsen för informanternas beskrivningar öka (Trost, 2010), 

vilket hade kunnat öka kvalitén på denna studie.  

Innan intervjuerna genomfördes skickades information om studien via mail till informanterna 

(se bilaga 2). I detta mail beskrev jag att den undervisningsmodell som är i fokus för studien 

har fått utstå viss kritik från både forskare och Skolverket. Detta gjordes för att kunna betona 

att mitt syfte inte var att förstärka denna kritik, utan istället att öka förståelsen för varför 

matematikundervisningen ser ut som den gör. I efterhand är det viktigt att fundera över vilken 

påverkan detta mail kan ha fått för studiens resultat. Att jag valde att klargöra för 

informanterna att den undervisning de bedriver kritiseras från olika håll kan ha medfört att 

ämnet upplevdes som känsligt för informanterna att tala om. Detta skulle kunna innebära att 

de uppgav svar som de upplevde förväntades av dem. Att detta skulle vara fallet har dock inte 

uppmärksammats under intervjuerna. Informanterna bedöms ha besvarat frågorna på ett 

trovärdigt sätt då svaren var både positiva och negativa, samt många gånger självutlämnande. 

Om studien skulle genomföras igen så rekommenderas dock att forskaren funderar över 

vilken information som behöver delges informanterna innan intervjuerna. Detta för att stärka 

studiens trovärdighet. 
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Ett problem med denna studie är att syftet har omformulerats något under arbetets gång. Detta 

innebär att den beskrivning som gjordes av studien i det mail (se bilaga 2) som skickades till 

informanterna innan intervjuerna genomfördes, inte helt överensstämmer med studiens 

slutliga syfte. Detta kan ha haft viss påverkan på studiens resultat på så vis att lärarna haft en 

bild av vad de förväntades tala om. Samtidigt så bedöms detta inte haft någon avgörande 

betydelse för studiens slutliga resultat. Det syfte som presenterades för informanterna i mail 2 

var att beskriva och analysera lärarnas syn på den dominerande undervisningsmodellen. 

Detta kan jämföras med studiens slutliga syfte som är att öka förståelsen för lärarnas 

förhållningssätt till den dominerande undervisningsmodellen. Begreppet förhållningssätt ska i 

denna studie förstås som någons inställning till ett visst fenomen, i detta fall 

undervisningsmodellen. Detta innebär att de båda syftena inte skiljer sig markant åt. Vidare 

användes samma intervjuguide som utarbetades till det första syftet, och omformuleringen 

bedöms därmed inte ha påverkat studiens resultat i någon större utsträckning.  

En fördel med analysmetoden var att många av informanternas uttalanden gick enkelt att 

kategorisera i de olika förhållningssätten. Det stora problemet uppstod vid analysen av de 

nackdelar som lärarna upplever med undervisningsmodellen. Här blev det tydligt att fler 

följdfrågor hade behövts för att möjliggöra kategorisering enligt analysmetoden. Varför 

problemet uppstod i just denna fråga tros bero på att de nackdelar som beskrevs i hög 

utsträckning var praktiska saker runt undervisningen. Informanternas svar förklarar dock inte 

varför dessa saker upplevs som nackdelar. Som exempel menar en informant att en nackdel 

som denne alltid får kämpa med är gamla och omoderna läroböcker. Här hade jag behövt få 

informanten att utveckla sitt resonemang och förklara på vilket sätt gamla läroböcker är en 

nackdel. Att förståelsen för upplevda nackdelar inte fördjupades är en kritik mot denna studie, 

och någonting som hade kunnat förbättras om studien skulle genomföras igen. Eftersom 

upplevda nackdelar bedömdes som en viktig del av studiens syfte så valde jag att omarbeta 

analysmetoden i detta fall, alternativet hade varit att inte presentera datamaterialet. Denna 

analys har beskrivits i analysmetoden.  

Fyra kriterier för trovärdighet 

I detta avsnitt diskuteras studiens trovärdighet (Bryman, 2002). Detta begrepp förutsätter inte 

att det finns en absolut sanning. Tvärtom så kan det finnas mer än en möjlig beskrivning av 

den sociala verkligheten. Begreppet trovärdighet inrymmer enligt Bryman fyra olika 

delkriterier. Dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 

konfirmera. 
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En studies tillförlitlighet handlar om att utomstående personer anser att studiens beskrivningar 

och resultat är acceptabla och trovärdiga (Bryman, 2002). Detta har i denna studie 

eftersträvats genom att följa de riktlinjer (Kvale & Brinkmann, 2009; Trost, 2010) som finns 

för kvalitativ forskning gällande syfte, metod, resultat och analys. För att öka studiens och 

intervjuernas tillförlitlighet besöktes en matematiklektion hos varje informant innan intervjun 

genomfördes. Detta för att kunna sätta in intervjun i en kontext och säkerställa att informanten 

och forskaren talade om samma fenomen, i detta fall typ av undervisning. 

Då detta är en kvalitativ studie så ligger fokus på djup snarare än bredd (Bryman, 2002). 

Studiens syfte är att öka förståelsen för de intervjuade lärarnas förhållningssätt till den 

dominerande undervisningsmodellen, utan att göra några generaliseringar. Det är möjligt att 

resultatet hade blivit annorlunda om andra lärare hade intervjuats. Enligt Geertz (1973, 

refererad i Bryman s.355) handlar överförbarhet i kvalitativa studier istället om att ge 

noggranna beskrivningar av studien och dess resultat. Detta ger läsaren material för att 

bedöma graden av överförbarhet. I denna studie har helheten av datamaterialet brutits ner i 

mindre delar som analyserats och beskrivits utifrån den valda teorin. Detta har gjorts så 

utförligt som möjligt för att läsaren ska kunna bedöma graden av överförbarhet.  

En studies pålitlighet grundar sig i en fullständig redovisning av hela forskningsprocessen; 

problemformulering, urval, metodologiska överväganden, analysmetod etcetera. (Bryman, 

2002). För att öka denna studies pålitlighet har allt datamaterial sparats och möjlighet till 

granskning finns. Vidare har handledaren följt arbetsprocessen och fungerat som rådgivare för 

de beslut som fattats.  

Trovärdighetens fjärde delkriterium är möjlighet att styrka och konfirmera. Inom samhällelig 

forskning är det inte möjligt att förhålla sig helt objektiv till sin forskning. Detta delkriterium 

handlar om att som forskare säkerställer att jag handlat i god tro, vilket innebär att jag inte 

låtit personliga värderingar eller teorietisk orientering påverka arbetsprocessen eller 

slutsatserna (Bryman, 2002). Min egen inställning till ämnet kan ha påverkat de svar som 

informanterna uppgett och de tolkningar som gjorts i denna studie. Jag har dock hela tiden 

strävat efter att vara så neutral som möjligt. När jag påbörjade denna studie hade jag inte 

någon bild av vad resultatet skulle bli, vilket torde betyda att jag heller inte har styrt studien i 

någon viss riktning. För att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning om varifrån 

studiens datainsamling och analys tar sin början har min förförståelse och mina erfarenheter 

beskrivits i avsnittet ”Studiens utgångspunkter”. 
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Egna reflektioner och framtida forskning 

Att genomföra denna studie har varit mycket intressant och väckt många tankar. Främst tar 

jag med mig insikter om vad som kommer att påverka mig i min kommande yrkesroll och 

funderingar kring hur jag kan hantera det handlingsutrymme som läraryrket erbjuder.  

Lärarens olika förhållningssätt (Fredriksson, 2007, 2010) som har utgjort denna studies 

teoretiska ramverk har varit intressanta att arbeta utifrån. Nyfikenhet har väckts hur dessa 

förhållningssätt yttrar sig i andra situationer, och om det eventuellt går att identifiera andra 

förhållningssätt i lärarnas myndighetsutövning. Detta är idéer för framtida studier. Ett annat 

förslag för framtida forskning är att undersöka om det marknadsorienterade förhållningssättet 

har någon påverkan på matematikundervisningen i kommuner men hög grad av 

marknadsorganisering, det vill säga kommuner med procentuellt sett många friskolor. 

Ett självklart val för framtida studier anses också vara att studera om, och i så fall hur, 

regeringens satsning ”Mattelyftet” får någon påverkan på lärarnas förhållningssätt till den 

dominerande undervisningsmodellen.   
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BILAGA 1. Mail till matematiklärare med förfrågan om medverkan. 

 

Hej! 

Mitt namn är Hanna Eriksson och jag läser till gymnasielärare med inriktningarna Matematik, 

Naturkunskap och Biologi vid Umeå Universitet. Jag har påbörjat min sista termin, och skriver just nu 

mitt examensarbete inom Matematikdidaktik. Jag söker därför matematiklärare till en intervjustudie, 

och hoppas att just du har möjlighet att delta! 

Syften med studien är att beskriva och analysera matematiklärares syn på den svenska 

matematikundervisningen.  

Jag förstår att du har ett pressat tidsschema men skulle bli oerhört glad och tacksam om du kunde 

tänka dig att medverka. 

Intervjun beräknas ta ca 30-45 minuter, inför intervjun skulle jag vilja besöka en av din 

matematiklektioner (material från detta kommer inte att redovisas i uppsatsen utan besöket syftar bara 

till att stärka intervjun). Självklart kommer du att vara helt anonym i studien. Om du kan tänka dig att 

medverka kommer du att få utförligare information om studien. Tanken är att genomföra intervjuerna 

under v.42-43, men jag är flexibel och vi hittar en tid för besök och intervju som passar dig. 

 

Vänliga hälsningar 

Hanna Eriksson 

mail: XXXXXXXX@gmail.com 

tel: 070-XXX XX XX 

 

  

mailto:XXXXXXXX@gmail.com
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BILAGA 2. Information som skickades ut till informanterna inför besök och intervju 

Hej! 

Vad roligt att du har tackat ja till att delta i min studie! Studie är alltså en intervjustudie med 

matematiklärare verksamma inom gymnasieskolan. Syftet med studien är att beskriva och 

analysera matematiklärares syn på den svenska matematikundervisningen. 

Den undervisningsmetod som jag är intresserad av kallas i min studie för ”Den dominerande 

svenska modellen för matematikundervisning”. Utmärkande för denna typ av undervisning är 

att lärare ofta(men inte alltid!) inleder lektionen med en genomgång och att eleverna sedan 

räknar enskilt i läroboken.  

Denna undervisning har visat sig mycket vanligt förekommande i svenska skolor, samtidigt 

som den fått utstå viss kritik ifrån exempelvis forskare och Skolverket. Mycket forskning 

syftar till att jämföra olika typer av undervisningsmetoder. Jag är inte intresserad av att söka 

svar på vilken metod som är bättre än någon annan. Istället vill jag lyfta fram 

matematiklärarnas syn på undervisningsmetoder, och då främst den ovan beskrivna.  

Oavsett om du använder denna typ av undervisning eller ej så är din syn på saken 

intressant. Jag kommer att utgå ifrån följande teman; 

- Värdering av undervisningsmetoden 

- Motiv till val/bortval av undervisningsmetoden 

- Fördelar/Nackdelar med undervisningsmetoden 

- Syn på den kritik som riktats mot matematikundervisningen 

Studien följer Vetenskapsrådets etiska krav. Detta betyder att; 

 Du medverkar frivilligt och kan närsomhelst avbryta din medverkan. 

 Anonymitet. Uppgifter hanteras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av 

dem. 

 Avidentifiering. Det är omöjligt för utomstående att identifiera dig i den 

slutliga rapporten. 

 Intervjun kommer inte att användas på annat sätt än det som delgivits. 

 

Om du har några funderingar så tveka inte att höra av dig. Jag nås på mail eller 

telefonnummer 070-XXX XX XX 

Jag ser framemot att träffa dig! 

Vänligen 

Hanna Eriksson 
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BILAGA 3. Intervjuguide.  

 

TEMA 1: Hur använder sig läraren av undervisningsmodellen? 

 Om du skulle beskriva den matematiklektion som jag besökte er, vad gjorde ni och 

varför? 

 Var lektionen representativ för ditt sätt att undervisa? 

 Var lektionen representativ för elevernas sätt att arbeta? 

 Har du ofta liknande lektioner? 

 Brukar du göra på andra sätt? 

- I så fall; Vilka? 

 Har du gjort på andra sätt tidigare? 

TEMA 2: Vilka fördelar respektive nackdelar upplever lärarna med 

undervisningsmodellen? 

 

 Vilka fördelar ser du med lektioner liknande den jag besökte (/lektioner där eleverna 

arbetar enskilt i läroboken)? 

 (Vilka fördelar ser du med andra sätt som du använder dig av?) 

 Vilka nackdelar ser du med lektioner av den typ som jag besökte(/lektioner där 

eleverna arbetar enskilt i läroboken)? 

 (Vilka nackdelar ser du med andra sätt du använder dig av?) 

 

TEMA 3: Hur motiverar lärarna sitt val av undervisningsmodellen? 

 Vad anledningar finns det till att du använder dig av denna typ av lektion (/lektioner 

där eleverna arbetar mycket enskilt)? 

- Motiv? Varför gör du som du gör? 

 Vilka faktorer påverkar ditt val av undervisningsmetod? 

 (Om bara ibland; Vad är det som gör att du använder undervisningen just då?) 

TEMA 4: Vad tycker lärarna om den kritik som riktas mot undervisningsmodellen? 

 Det rapporteras i media om svenska elevers bristande matematikkunskaper, vad tänker 

du kring detta? 
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 Att elever räknar mycket enskilt på lektionerna har pekats ut som ett problem, vad 

tänker du kring detta? 

 Tycker du att kritiken är befogad, eller känns den överdriven? 

 


