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Sammanfattning 
Gymnasiereformen som genomfördes 2011, även kallad GY11, medförde en fokusering på 

kunskapsmål formulerade som förmågor att utveckla hos eleverna. Syftet med denna 

undersökning är att ta reda på hur några gymnasielärare inom matematik beskriver, 

kommunicerar och arbetar med de sju förmågor som fastställts inom ämnet matematik. 

Den metod som används är en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Fem 

gymnasielärare som undervisar i matematik har intervjuats enligt en fastställd intervjuguide. 

Svaren sammanställs i matrisform via ett webbaserat formulär. Inför analysen av lärarnas 

beskrivningar av de matematiska förmågorna utförs en operationalisering. Karaktäristiska 

termer från Skolverkets formuleringar och förklaringar av förmågorna väljs ut och 

kompletteras med synonymer. Lärarnas beskrivningar av förmågorna jämförs med orden från 

operationaliseringen. Beroende på hur många ord från operationaliseringen som finns med i 

lärarnas svar bedöms svaren ha en låg, måttlig eller hög överensstämmelse med Skolverkets 

formuleringar av de olika förmågorna. 

Resultatet av undersökningen antyder att det kan förekomma brister i hur några lärare 

beskriver betydelsen av matematikens förmågor. Det framkommer även att förmågorna till 

största delen kommuniceras muntligt till eleverna. Dessutom finns antydningar i lärarnas svar 

att arbetet i klassrummet inte har förändrats nämnvärt mot att utveckla de matematiska 

förmågorna. 

Slutsatsen av undersökningen är att arbetet med de matematiska förmågorna är eftersatt 

och att det därför behövs mera tid och utbildning för lärare. 

 

Nyckelord: GY11, centralt innehåll, begrepp, arbetssätt, kommunikation 
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Inledning 
Inför gymnasiereformen 2011 som fått benämningen GY11, utlovade Skolverket nya 

tydligare ämnesplaner. Planerna har alla gemensamt att de styrs av ett centralt innehåll som 

speglar de olika programmens särdrag. Dessa planer säkerställer en likvärdig utbildning för 

elever. Skolverket informerade lärare inom gymnasieskolan om de kommande förändringarna. 

Informationen genomfördes under en dag och kompletterades därefter med utskickad 

litteratur. Resterande arbete överläts till respektive huvudman. Det är intressant att undersöka 

om Skolverkets implementering medfört att lärare förstått och kan hantera de nya riktlinjerna i 

kursplanerna. 

I kursplanen för matematik har bedömningen flyttat fokus från att uppnå mål till att 

utveckla förmågor. Följande sju matematiska förmågor ska utvecklas hos eleverna: begrepp, 

procedur, problemlösning, modellering, resonemang, kommunikation och relevans 

(Skolverket, 2013b). 

I detta arbete undersöks hur några matematiklärare på gymnasienivå beskriver de 

matematiska förmågorna och hur de arbetar för att stärka dessa hos eleverna. 

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur gymnasielärare som undervisar i 

matematik säger sig arbeta för att tydliggöra matematikens sju förmågor för sig själva och för 

sina elever. De frågeställningar vi vill ha svar på är: 

 Hur beskriver lärare de olika förmågorna? 

 Hur säger sig lärare kommunicera
1
 de matematiska förmågorna med eleverna? 

 Hur säger sig lärare arbeta med de matematiska förmågorna med eleverna? 

                                                           
1
 I denna frågeställning har ordet kommunicera betydelsen av förklara, vilket även förtydligas i 

intervjufrågorna. 
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Bakgrund 
I bakgrunden finns en inledande beskrivning av matematiken som ämne, vad som var kärnan i 

undervisningen förr och vad som är kärnan nu. Därefter följer en beskrivning av de sju 

matematiska förmågorna tillsammans med exempel på hur uppgifter för respektive förmåga 

kan se ut. Avslutningsvis presenteras en tabell som beskriver vilka ord som är karaktäristiska 

för varje förmåga och som kommer att användas vid analysen av lärarnas intervjusvar. 

Hur såg matematikundervisningen ut i den svenska skolan 1994-2010? 

1994 infördes nya läroplaner och kursplaner i gymnasieskolan där de stora nyheterna var 

målstyrda betyg och att kursplanen innehöll uppnåendemål och strävansmål. Mål att uppnå 

utgjorde kursens innehåll och strävansmål beskrev hur förmågor skulle utvecklas. Ett exempel 

på uppnåendemål för kursen matematik A
2
 är ”Eleven skall [...] kunna tolka och hantera 

algebraiska uttryck, formler och funktioner som krävs för problemlösning i vardagslivet och i 

studieinriktningens övriga ämnen.” (Skolverket, 2013c). I strävansmålen för samma kurs står 

bland annat att ”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna [...] 

utvecklar sin förmåga att tolka, förklara och använda matematikens språk, symboler, 

metoder, begrepp och uttrycksformer.” (Skolverket, 2013c). Studier visar att tyngdpunkten på 

undervisningen ligger på uppnåendemålen. Det framgår också att lektioner mest består av 

enskild räkning med uppgifter som utvecklar förmågorna begrepp och procedur och att 

undervisningen planeras utifrån endast några få av de förmågor som nämns i strävansmålen 

(Bergqvist, m.fl., 2010) (Pettersson, 2008) (Skolverket, 2003). 

Lärare tolkar målen selektivt och avgör själva vad de vill fokusera mest på, vilket kan 

leda till att val av metoder kan begränsas. Arbete med förmågor är sällan synliga i 

undervisningen och när det sker blir det ofta i form av lösblad så det kan kännas ryckt ur sitt 

sammanhang (Bergqvist, m.fl., 2010) (Pettersson, 2008). 

Hur ska matematikundervisningen se ut enligt GY11? 

I och med gymnasiereformen GY11 har kursplanernas uppbyggnad förändrats. Samtliga 

kursplaner följer samma struktur med en inledande beskrivning av ämnets syfte, där vilka 

förmågor som ska utvecklas anges. Efter syftet beskrivs ämnets specifika kurser med det 

centrala innehåll som ska ingå i undervisningen och tillhörande kunskapskrav. På Skolverkets 

webbsida finns alla ämnes- och kursplaner som gymnasieskolan kan erbjuda. Förändringen 

har genomförts för att rikta undervisningen mot förståelse istället för utantillkunskaper 

(Skolverket, 2013a). 

I matematikens ämnesplan står att ”Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och 

för olika yrken. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera 

generella samband.” (Skolverket, 2013b). Matematikens undervisning ska ”bidra till att 

eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess 

betydelse för individ och samhälle.” (Skolverket, 2013b). Undervisningen ska ge eleven olika 

perspektiv på ämnets egenskaper såväl praktiskt som teoretiskt och såväl styrt som kreativt. 

Läraren har en viktig roll att göra eleverna medvetna om att de kan utveckla sina förmågor 

och tro på att de kan använda matematiken i dess rätta sammanhang. Ämnesplanen avslutas 

                                                           
2
 Matematik A är en inledande gymnasial matematikkurs som hölls innan GY11 infördes. 
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med en kortfattad beskrivning av matematikens sju förmågor som ska utvecklas under varje 

matematikkurs. Dessa förmågor beskrivs närmare under kapitlet De sju matematiska 

förmågorna. 

Vilka matematikkurser finns inom GY11? 

Inom ämnet matematik erbjuds tre spår som ska spegla respektive programs specifika särarter. 

Det som skiljer spåren åt är delar av deras centrala innehåll. Spåren som erbjuds är 1a och 2a 

som inriktas mot yrkesprogram, 1b, 2b, 3b som inriktas mot samhälls-, ekonomi-, estet- och 

humanistprogrammen samt 1c, 2c, 3c som inriktas mot natur- och teknikprogrammet. 

Dessutom finns specialiseringskurserna 4 och 5, de kan läsas efter 3b eller 3c (Skolverket, 

2013b). 

Använder lärare förmågor som uttrycksform? 

En studie visar att lärare inte pratar inlärning i form av förmågor utan hellre i form av 

innehåll. Vid vidare diskussioner använder sig ändå lärarna av termer som kan tolkas som 

förmågor. (Bergqvist, m.fl., 2010) 

Elever som anses duktiga inom ämnet har gemensamma drag, det handlar om att kunna 

samla in, bearbeta och komma ihåg matematisk information. När lärare berättar om hur de 

upplever dessa elever i klassrummet används förklarande ord som struktur, logiskt tänkande, 

ser samband och kan ge generella lösningar. Eleverna beskrivs även ofta som kreativa och 

nyfikna. Detta är inte förklaringar utifrån kvaliteter på förmågor utan snarare indikatorer på 

dem. (Pettersson, 2008) 

Vilket arbetssätt gynnar intresse och inlärning av matematik? 

Det finns inget arbetssätt som gynnar matematikinlärning mer än något annat för en grupp 

elever, däremot finns det gemensamma drag för positiv utveckling. Framgångsrika skolor har 

lyckats se och ge matematiken ett sammanhang. Vid arbetet i klassrummet krävs att 

inlärningen riktas mot matematikens användningsområde (Skolverket, 2003). Dessutom ska 

den didaktiska planeringen ske utifrån hur man ska arbeta framför vad man ska arbeta med 

(Pettersson, 2008). 

De matematiska förmågorna ger mening och möjlighet att förklara innehåll och fakta 

samt ger matematiken som ämne dess unika karaktär. Förmågor är inte beroende av innehållet 

i undervisningen utan är av en mer allmän form. Ju fler förmågor eleverna förstår och kan 

använda desto större möjlighet till utveckling (Niss, m.fl., 2002). 

Såväl Skolverkets kvalitetssammanställning (2003) och Bergqvist, m.fl. (2010) anser att 

det är viktigt att klargöra kursplanerna så att dess inriktning mot förmågor blir tydligare. De 

framför också att det är viktigt att lärare fortbildas i de nya kursplanerna för ett bra genomslag 

i verksamheten. 

Vilket stöd kan lärare få för att utveckla sin undervisning i matematik? 

Skolverket erbjuder på sin webbsida ett antal stödfunktioner till lärare. Där finns bland annat 

aktuell forskning, kommentarsmaterial, exempel på hur skolor arbetar samt material från 

arbetsgrupper kopplade till inlärning. En sådan stödfunktion är PRIM-gruppen som forskar 

kring hur bedömning av kunskap och kompetens sker. Gruppen har fått i uppdrag av 

Skolverket att konstruera och analysera resultaten från nationella kursprov i matematik kurs 1. 

De skapar uppgifter och bedömningsanvisningar tillsammans med verksamma 
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matematiklärare, lärarutbildare, forskare och ämnesexperter. Kursproven är tänkta att ge 

undervisande lärare ett kompletterande underlag till den bedömningsprocess som 

kontinuerligt görs. Till kursproven följer bedömningsanvisningar som hjälper läraren att 

avgöra vilka förmågor som eleven visar samt vilken betygsnivå det svarar mot (PRIM-

gruppen, 2012). 

Varför sker inte förändringar i arbetssättet? 

Lärarna påtalar två huvudorsaker till varför arbetssättet inte anpassas till undervisning mot 

förmågor. En anledning är att elevgrupperna är stora en annan är att det är svårt att 

individualisera undervisningen (Pettersson, 2008). Andra orsaker kan vara att lärare inte är 

vana att samtala om arbetssätt som en didaktisk situation då de oftast berättar om hur de 

organiserar sin undervisning och inte om hur de arbetar med eleverna (Skolverket, 2003). Vid 

individualisering kan detta göras utifrån två perspektiv; hastighet, som innebär att eleverna 

arbetar i ett eget tempo utifrån ett läromedel, eller breddning, som innebär att samtliga elever 

arbetar med samma moment samtidigt men läraren erbjuder individuellt fördjupande material. 

Med individualisering tenderar undervisningen att organiseras på ett sätt som gynnar de 

svagaste eleverna, då dessa anses få mer lärartid genom att vara i en mindre grupp. Däremot 

visar det sig att lärarnas arbetssätt inte varieras i någon stor utsträckning (Pettersson, 2008). 

Bland eleverna är intresset och motivationen för matematik olika (Pettersson, 2008). 

Överlag finns ett motstånd bland elever att arbeta med gruppuppgifter (Bergqvist, m.fl., 2010) 

däremot finns det en önskan från såväl elever, föräldrar och personal att arbeta mer med 

uppgifter i form av problemlösning (Pettersson, 2008). 

De sju matematiska förmågorna 
De sju matematiska förmågorna finns med i målen för matematik i ämnesplanen, vilket 

innebär att alla lärare som undervisar i ämnet måste veta dess innebörd och lägga upp 

undervisningen kring dem. Förmågorna och en kort förklaring av dem är: 

 begrepp - innebörd och samband mellan matematiska begrepp 

 procedur - hantera och lösa uppgifter av standardkaraktär 

 problemlösning - hantera och lösa uppgifter av icke standardkaraktär 

 modellering - utforma och använda matematiska modeller utifrån realistiska 

situationer 

 resonemang - föra och följa matematiska resonemang 

 kommunikation - kommunicera matematiska tankegångar 

 relevans - matematikens betydelse och användning i ett sammanhang. 

Nedan följer en redogörelse av varje förmåga genom citat och referat ur ämnet 

matematiks syfte och kommentarer. Redogörelsen av varje förmåga avslutas med exempel på 

uppgifter som mäter den aktuella förmågan för kunskapskraven motsvarande betygen på E- 

och C-nivå. Inga exempel på A-nivå finns med då dessa uppgifters komplexitet inte tillför 

någon ytterligare förståelse för förmågans innebörd. Exemplen är ett urval av uppgifter från 

PRIM-gruppens bedömningsexempel i matematik kurs 1b (2013). Vissa uppgifter 

återkommer för olika förmågor. Detta visar att en uppgift ofta ger elever möjlighet att visa 

flera förmågor. Efter varje uppgift finns en kommentar till hur respektive förmåga visas. De 

olika förmågorna går att visa med många andra sorters uppgifter, inte bara de exempel som 

visas nedan. 
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Begrepp 

I ämnesplanens syfte för matematik anges förmågan begrepp som att eleven ska kunna 

”... använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan 

begreppen.” (Skolverket, 2013b). 

I kommentarer till ämnet förtydligas förmågan på detta sätt: ”Att beskriva innebörden av 

ett begrepp och samband mellan begrepp innefattar att kunna redogöra för definitioner, 

egenskaper och relationer hos begrepp och samband mellan begrepp. Ett begrepps innebörd, 

syfte och mening ges framförallt genom hur begreppen används i olika sammanhang inom 

matematiken eller i tillämpningssituationer.” (Skolverket, 2013b). Dessutom påtalas också 

vikten av att kunna använda korrekta symboler för de olika begreppen (Skolverket, 2013b). 

Exempel på uppgifter som mäter förmågan begrepp och kommentarer till dessa (PRIM-

gruppen, 2013): 

E-nivå 

I en påse finns det 5 lakritskolor, 10 mintkolor och 25 gräddkolor. Hur stor är 

sannolikheten att få en mintkola om man tar en kola utan att titta? 

I uppgiften behöver eleven förstå vad begreppet sannolikhet innebär och dessutom känna till 

sambandet mellan sannolikhet och                                            . 

C-nivå 

Diagrammet nedan visar antalet examinerade från högskolan i procent av hur många 

som man beräknade att nyanställa fram till år 2020. 

 

Källa: Högskoleverket (Diagrammet gäller utbildningar som började hösten 2008.) 

Emma avläser värdet 180 för journalister. Vad innebär det? 

Har eleven presenterat en lösning som visar någon förståelse för hur diagrammet ska tolkas 

visar eleven en begreppsförmåga. 
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Procedur 

I ämnesplanens syfte för matematik anges förmågan procedur som att eleven ska kunna 

”... hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.” 

(Skolverket, 2013b). 

I kommentarer till ämnet förtydligas förmågan på detta sätt: ”Procedurförmåga innebär 

att tillämpa olika matematiska procedurer, rutiner så att säkerhet, precision och effektivitet 

stärks efterhand. Häri ingår att kunna lösa uppgifter av standardkaraktär, som även kan 

benämnas som rutinuppgifter, men också hantering av digitala verktyg samt att kunna välja 

en lämplig procedur.” (Skolverket, 2013b). 

Exempel på uppgifter som mäter förmågan procedur och kommentarer till dessa (PRIM-

gruppen, 2013): 

E-nivå 

Anton ska jämföra kostnaden för att trycka reklamblad. Digitaltryckeriet tar en 

startkostnad på 20 kronor och sedan 24 öre per kopia. Tryckservice AB tar ingen 

startkostnad men tar 36 öre per kopia. Skriv av tabellen och fyll i de värden som 

saknas. Endast svar krävs. 

Antal kopior 100 500 

Kostnad hos 

Digitaltryckeriet 

  

Kostnad hos 

Tryckservice AB 

  

 

Förmågan procedur bedöms i denna uppgift. I detta fall anses proceduren uppfyllas om 

samtliga värden är korrekt ifyllda då tabellen anses vara av standardkaraktär. 

C-nivå 

Figuren visar en likbent rätvinklig triangel. Två av triangelns sidor är delade i fyra lika 

stora delar. Hur stor del av triangelns area är skuggad? Redovisa din lösning i figur 

och rutan. 

 
 

Eleven kan själv välja tillvägagångssätt för att lösa denna uppgift, alltså kan förmågan 

procedur visas. Proceduren måste däremot leda till ett godtagbart resultat för att anses som 

uppnådd. En procedur skulle kunna vara att dela in triangeln i flera mindre trianglar och 

skriva ett uttryck för dessa areor. Av dessa värden går det då att få fram ett uttryck för den 

skuggade arean och sedan beräkna andelen enligt proceduren           . 
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Problemlösning 

I ämnesplanens syfte för matematik anges förmågan problemlösning som att eleven ska kunna 

”... formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, 

metoder och resultat.” (Skolverket, 2013b). 

I kommentarer till ämnet förtydligas förmågan på detta sätt: ”Ett problem är en uppgift 

som inte är av standardkaraktär och kan lösas på rutin. Det innebär att varje frågeställning 

där det inte på förhand för eleven finns en känd lösningsmetod kan ses som ett problem.” 

(Skolverket, 2013b). Vid problemlösning kan matematiklärare ge alla elever en utmaning 

utifrån deras kunskapsnivåer. Detta är ett viktigt område att utveckla eftersom det visat sig att 

länder som är framgångsrika inom matematiken har denna förmåga som bas i sin 

lärandeprocess (Skolverket, 2013b). 

”Problemlösningsförmåga innebär att kunna analysera och tolka problem vilket 

inkluderar ett medvetet användande av problemlösningsstrategier som att till exempel 

förenkla problemet, införa lämpliga beteckningar, ändra förutsättningarna.” Denna förmåga 

är också bra att träna olika begrepp och dess samband på ett mer naturligt sätt (Skolverket, 

2013b). 

Exempel på uppgifter som mäter förmågan problemlösning och kommentarer till dessa 

(PRIM-gruppen, 2013): 

E-nivå 

I en påse finns det 5 lakritskolor, 10 mintkolor och 25 gräddkolor. Hur stor är 

sannolikheten att få en mintkola om man tar en kola utan att titta? 

Ingen känd metod är given till hur eleven ska lösa problemet vilket innebär att eleven kan visa 

en problemlösningsförmåga. 

C-nivå 

Figuren visar en likbent rätvinklig triangel. Två av triangelns sidor är delade i fyra lika 

stora delar. Hur stor del av triangelns area är skuggad? Redovisa din lösning i figur 

och rutan. 

 
Denna uppgift går inte att lösa med någon generell metod, alltså tillåts eleven visa förmågan 

problemlösning. Enligt bedömningsexemplet anses en påbörjad lösning vara tillräcklig för att 

nå ett C. 

Modellering 

I ämnesplanens syfte för matematik anges förmågan modellering som att eleven ska kunna 

”... tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och 

utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.” (Skolverket, 2013b). 

I kommentarer till ämnet förtydligas förmågan på detta sätt: ”Modelleringsförmåga 

innebär att kunna formulera en matematisk beskrivning – modell – utifrån en realistisk 
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situation.” (Skolverket, 2013b). Detta innebär att eleven ska kunna göra en egen modell, 

använda den vid beräkningar och kunna avgöra om modellen är rimlig (Skolverket, 2013b). 

Exempel på uppgifter som mäter förmågan modellering och kommentarer till dessa 

(PRIM-gruppen, 2013): 

E-nivå 

Anton ska jämföra kostnaden för att trycka reklamblad. Digitaltryckeriet tar en 

startkostnad på 20 kronor och sedan 24 öre per kopia. Tryckservice AB tar ingen 

startkostnad men tar 36 öre per kopia. Skriv av tabellen och fyll i de värden som 

saknas. Endast svar krävs. 

Antal kopior 100 500 

Kostnad hos 

Digitaltryckeriet 

    

Kostnad hos 

Tryckservice AB 

    

 

I denna uppgift testas modellering. Eleven ska alltså klara av att göra en egen matematisk 

modell för att beräkna kostnaderna hos de olika företagen. En modell skulle för denna uppgift 

kunna vara räta linjens ekvation, y = kx+m. 

C-nivå 

Sarah köper en begagnad bil för 100 000 kr. Värdet på bilen kommer att sjunka. I 

diagrammet visas hur värdet förändras om det sjunker med 10 % respektive 15 % per 

år. 

 

Hur mycket längre tid krävs för att halvera värdet när den procentuella sänkningen är 

10 % i stället för 15 % per år? Motivera din lösning i diagrammet och rutan. 

Modelleringsförmågan kan visas genom att eleven får möjlighet att själv välja hur den vill 

lösa och redovisa problemet. I detta fall skulle en lösningsmodell kunna vara (antal år som 

gått för den procentuella minskningen på 10 % att minska till 50 000 kr)-(antal år som gått för 

den procentuella minskningen på 15 % att minska till 50 000 kr). 
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Resonemang 

I ämnesplanens syfte för matematik anges förmågan resonemang som att eleven ska kunna 

”... följa, föra och bedöma matematiska resonemang.” (Skolverket, 2013b). 

I kommentarer till ämnet förtydligas förmågan på detta sätt: ”Resonemangsförmågan 

innebär att kunna föra matematiska resonemang som involverar matematikens begrepp, 

metoder och utgör lösningar på problem och modelleringssituationer. Att föra ett resonemang 

innefattar även att själv och tillsammans med andra till exempel testa, föreslå, förutsäga, 

gissa, ifrågasätta, förklara, finna mönster, generalisera, argumentera.” (Skolverket, 2013b). 

Exempel på uppgifter som mäter förmågan resonemang och kommentarer till dessa 

(PRIM-gruppen, 2013): 

E-nivå 

Johanna häller kaffe med temperaturen 92 °C i en termos. Hon ställer sedan termosen 

utomhus där temperaturen är 15 °C. För att beskriva hur temperaturen y °C hos kaffet 

förändras med tiden x timmar undersöker hon två olika modeller. 

Formel för modell A:        

Formel för modell B:            

Undersök för hur många timmar som formeln för modell A respektive B kan gälla. 

Resonemangsförmågan kan eleven visa genom att konstatera att kaffet inte blir kallare än 

15°C. 

C-nivå 

Diagrammet nedan visar antalet examinerade från högskolan i procent av hur många 

som man beräknade att nyanställa fram till år 2020. 

 

Källa: Högskoleverket (Diagrammet gäller utbildningar som började hösten 2008.) 

Emma avläser värdet 180 för journalister. Vad innebär det? 

Om eleven gör en korrekt tolkning av värdet 180 och anger vad det egentligen leder till visar 

eleven att den kan resonera kring resultatet. 
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Kommunikation 

I ämnesplanens syfte för matematik anges förmågan kommunikation som att eleven ska kunna 

”... kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.” (Skolverket, 

2013b). 

I kommentarer till ämnet förtydligas förmågan på detta sätt: ”Kommunikationsförmåga 

är inte bara att kunna kommunicera med hjälp av termer, symboler, tabeller, grafer utan även 

med hjälp av ord, bilder, ritningar, gestaltningar och modeller och att anpassa sin 

kommunikation till sammanhanget.” (Skolverket, 2013b). 

Ingen enskild uppgift för att mäta kommunikationsförmågan på E-nivå finns då den 

anses som uppfylld om eleven klarar kunskapskraven för de övriga förmågorna på E-nivå. 

Exempel på uppgift som mäter förmågan kommunikation och kommentarer till denna 

(PRIM-gruppen, 2013): 

C-nivå 

Figuren visar en likbent rätvinklig triangel. Två av triangelns sidor är delade i fyra lika 

stora delar. Hur stor del av triangelns area är skuggad? Redovisa din lösning i figur 

och rutan. 

 
Det går att bedöma kommunikationsförmågan med denna uppgift. I sin lösning av uppgiften 

kan eleven bland annat kommunicera flertalet olika termer, göra olika gestaltningar och 

beskriva sin lösningsmodell. 

Relevans 

I ämnesplanens syfte för matematik anges förmågan relevans som att eleven ska kunna 

”... relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 

yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.” (Skolverket, 2013b). 

I kommentarer till ämnet förtydligas förmågan på detta sätt: ”Relevansförmågan kan till 

exempel utvecklas i arbete med matematiska problem som har betydelse för privatekonomi, 

samhällsliv, tillämpning i andra ämnen och då inte minst i karaktärsämnena.” (Skolverket, 

2013b). Det handlar om att synliggöra var matematiken finns såväl i vardagen som i 

programinriktningarnas olika karaktärer (Skolverket, 2013b). 

I de nationella proven testas inte förmågan relevans utan detta överlåts till den 

undervisande läraren (PRIM-gruppen, 2013). 
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Metod 
I detta kapitel redogörs hur undersökningen genomförts. Det som beskrivs är metodval, urval 

av respondenter, forskningsetik, intervjuguide, sammanställning samt analysmetod. Avsnittet 

avslutas med en metoddiskussion. 

Val av metod 
Undersökningen började med att skapa en bakgrund till vad en matematisk förmåga innebär 

och hur den kan beskrivas samt kommuniceras. Detta gjordes genom att ta del av tidigare 

forskning inom området och genom att studera Skolverkets information i matematikens 

ämnesplan samt tillhörande kommentarer. Därefter utfördes en kvalitativ undersökning i form 

av intervjuer. Det är en metod som passar för att få veta hur någon säger sig uppfatta 

verkligheten (Hartman, 2004). 

Denna undersökning genomfördes i form av intervjuer som Hartman (2004) kallar 

halvstrukturerad. Trost (2010) kallar samma metod för strukturerad med öppna svar. För detta 

ändamål fastställdes en intervjuguide som presenteras närmare under rubriken Intervjuguide. 

Guiden gjorde det möjligt att utföra intervjuer individuellt. De lärare som valts ut till 

intervjuerna informerades i förväg om att frågor kommer att ställas angående deras tolkning 

av och arbete med matematikens sju förmågor, forskningsetiska regler samt hur lång tid 

intervjun uppskattades ta. De blev också ombedda att ta med material som planeringar och 

läromedel vilket kunde konkretisera deras svar. 

De lärare som intervjuades fick själva bestämma tid och plats så att de kunde välja ett 

tillfälle och en miljö som passade dem. 

Under intervjuerna fördes anteckningar av lärarnas svar i ett Google-formulär
3
 vilket 

underlättar sammanställningen av svaren inför analysen. Ingen information om vem som sagt 

vad antecknades i formuläret, på detta sätt kunde lärarna inte identifieras. Intervjuerna 

spelades inte in då sådant material tenderar att bli stort och att tyngdpunkten på arbetet läggs 

på att sammanställa intervjuerna i skriftlig form (Trost, 2010). En ljudupptagning är ett bra 

alternativ vid intervjuer där nyanseringar i språket och känslomässiga yttringar är av vikt för 

analysen. I detta arbete var det inte intressant. 

När samtliga intervjuer var genomförda analyserades de sammanställda svaren, de 

jämfördes mot tidigare forskning och mot frågeställningarna i detta arbete. 

Eftersom urvalet för denna undersökning är litet är resultatet inte representativ för hela 

yrkesgruppen matematiklärare (Trost, 2010). 

Urvalsprincip 
I undersökningen intervjuades lärare som undervisar i kurserna matematik 1, enligt GY11. Ett 

bekvämlighetsurval användes, vilket innebär att de som ska intervjuas är utvalda. De lärare 

som valdes till dessa intervjuer skulle ha så stor spridning ur erfarenhetssynpunkt, av 

undervisning inom matematik, som möjligt. Vid kvalitativa intervjuer bör antalet intervjuade 

vara relativt lågt, då materialet lätt blir stort och därmed svårare att analysera (Trost, 2010). 

Utifrån detta planerades sex intervjuer genomföras, vilket bedömdes vara tillräckligt för att få 

svar på undersökningens frågeställningar. 

                                                           
3
 Ett Google-formulär är ett webbaserat verktyg lämpat för insamling av information. 
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Forskningsetik 
De lärare som skulle intervjuas informerades om bakgrunden till undersökningen. De fick 

även information om de forskningsetiska reglerna: 

 Informationskrav som innebär att de som ska intervjuas får information om 

undersökningens syfte. 

 Samtyckeskrav vilket gör att de intervjuade när som helst under arbetets gång kan 

avbryta sitt deltagande. 

 Konfidentialitetskrav som betyder att de intervjuade på inget sätt kan identifieras. 

 Nyttjandekrav som begränsar det insamlade materialet till att endast användas inom 

denna undersökning (Vetenskapsrådet, 2013). 

Vi har valt att skicka information kring detta i form av ett brev (se Bilaga 1). De 

intervjuade kommer att få ta del av slutliga rapporten. 

Intervjuguide 
En intervjuguide, se Kapitel 1Bilaga 2 utformades inför undersökningen så två intervjuare 

skulle kunna ställa samma frågor och sammanställa dessa. Vid skapandet av frågorna 

planerades det för hur svaren skulle bearbetas (Lantz, 1993). Därför skapades intervjuguiden 

som ett Google-formulär vilket gav möjlighet till en direkt sammanställning av intervjusvaren 

i matrisform. 

Frågorna inför intervjuerna formulerades med inspiration av Bergqvist, m.fl. (2010) 

samt utifrån denna undersöknings frågeställningar. Den första delen av intervjuguiden 

innehöll frågor om lärarnas bakgrund som erfarenhet, utbildning och vilka förberedelser som 

gjorts inför kursplanen i matematik enligt GY11. Därefter följde frågor som handlade om 

lärarnas beskrivningar och arbete med de matematiska förmågorna. Intervjuns avslutande del 

gav möjlighet att lämna övrig information. Samma utrymme kunde användas för intervjuarens 

anteckningar som kunde vara viktiga vid analysen. ”Dessa anteckningar kan vara sådant som 

hänt under intervjun, kringhändelser, preliminära tolkningar, irritation eller dylikt.” (Trost, 

2010, s. 76). De som utförde intervjuerna var överens om vad orden i frågorna betydde för att 

eventuella frågor från respondenterna skulle kunna förklaras på likartade sätt (Lantz, 1993) 

(Trost, 2010). Under intervjuerna antecknades svaren fortlöpande i Google-formuläret. Vid 

intervjuns slut gjordes en genomgång tillsammans med den intervjuade som kunde bekräfta 

att de nedtecknade svaren hade tolkats på ett godtagbart sätt. 

Sammanställning 
Svaren från intervjuerna sammanställdes automatiskt i matrisform via Google-formuläret. Det 

sammanställda materialet gav möjlighet att upptäcka mönster, likheter och skillnader mellan 

lärarnas svar. Därefter gjordes en analys av lärarnas beskrivningar av de olika förmågorna. I 

analysen jämfördes lärarnas beskrivningar av förmågorna med ämnesplanens riktlinjer och 

krav. Hur denna jämförelse genomförts presenteras under rubriken Analysmetod. 

De olika frågeställningarna och motsvarande analys finns sammanfattade under 

rubriken Resultat och Analys.  
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Analysmetod 
I denna undersökning analyserades hur väl de intervjuade lärarnas beskrivningar av de 

matematiska förmågorna överensstämde med Skolverkets formuleringar av samma förmågor. 

För att jämföra lärarnas svar med Skolverkets formuleringar genomfördes en 

operationalisering. Där klargjordes vilka ord i lärarnas svar som ansågs vara likvärdiga med 

ämnesplanens och dess kommentarers formuleringar (Hartman, 2004). De ord som valdes till 

operationaliseringen är hämtade ur ämnets syfte och tillhörande kommentarer (Skolverket, 

2013b), vilka även finns formulerade i kapitlet De sju matematiska förmågorna. Orden ansågs 

kortfattat formulera förmågornas innebörd och refereras till som karaktäristiska termer. 

Förmågorna beskrevs med fyra, fem eller sex olika karaktäristiska termer beroende på 

förmågans omfång och infallsvinklar. De karaktäristiska termerna kompletterades med valda 

synonymer för att tillåta de intervjuade lärarna att använda andra ordval i sina beskrivningar 

av förmågorna än vad som angavs bland de karaktäristiska termerna. Synonymerna valdes ut 

med inspiration från en webbaserad synonymordlista (Sinovum Media, 2013) och från 

Bergqvist, m.fl. (2010). Endast ord som upplevdes förtydliga betydelsen av de karaktäristiska 

termerna eller ord som är vanliga i vardagsspråk fanns med som synonymer. De ord som valts 

ut visas i Tabell 1 nedan. 

Vid analysen jämfördes lärarnas svar med de karaktäristiska termerna och dess 

synonymer för respektive förmåga. Svaren bedömdes i sin helhet och i dess sammanhang. Om 

lärarna nämnde något eller flera av dessa ord eller att svarets innebörd bedömdes ha samma 

betydelse som något av orden i operationaliseringstabellen ansågs en överensstämmelse 

finnas. Beroende på hur många ord som stämde överens i jämförelsen ansågs lärarens 

beskrivning av respektive förmåga ha en låg överensstämmelse, måttlig överensstämmelse 

eller en hög överensstämmelse med Skolverkets formuleringar. 

För att beskrivningen skulle bedömas ha en hög överensstämmelse med Skolverkets 

formuleringar gällde att minst hälften av respektive förmågas utvalda termer skulle återfinnas 

i deltagarnas svar. Vid udda antal karaktäristiska termer avrundades gränsen för hög 

överensstämmelse uppåt. Nivån grundades på att det är rimligt att lärare har god kännedom 

om den nya ämnesplanen, då den varit fastställd sedan 2011. Att nivån inte sattes högre 

grundar sig på att det inte kunde uteslutas att deltagarna använde egna termer som inte valts ut 

till operationaliseringen. För deltagarna kunde de egna termerna ha samma innebörd som de 

karaktäristiska termerna eller dess synonymer. Att nivån fastställdes till hälften parerade även 

att det kunde saknas vedertagna synonymer i operationaliseringstabellen. Likaså lämnades 

utrymme för att intervjuaren inte uppfattat svaret rätt. 

För de fall beskrivningen bedömdes ha en måttlig överensstämmelse med Skolverkets 

formuleringar gällde att det fattas en term för att beskrivningen skulle uppnå hög 

överensstämmelse. För detta utfall gällde samma grunder som för hög överensstämmelse, men 

lämnade utrymme för att graden av överensstämmelse inte skulle bedömas som låg om läraren 

missade att nämna ytterligare en term. 

För de fall beskrivningen bedömdes ha en låg överensstämmelse med Skolverkets 

formuleringar gällde att antalet termer inte nådde upp till nivån för måttlig överensstämmelse. 

Även för detta utfall gällde samma grunder som för hög överensstämmelse. Att 

överensstämmelsen fastställdes till låg grundar sig på resonemanget att om deltagarna inte 

angav någon eller endast angav en term så räckte inte det för att uppnå måttlig 
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överensstämmelse. Detta då det kunde anses rimligt att lärare har god kännedom om GY11-

reformen. 

Operationalisering 

En operationalisering genomfördes för att bedöma graden av överensstämmelse mellan 

lärarnas beskrivningar och Skolverkets formuleringar av de sju matematiska förmågorna 

(Skolverket, 2013b). I Tabell 1 redovisas de karaktäristiska termerna som valts ut från ämnets 

syfte och tillhörande kommentarer (Skolverket, 2013b) och motsvarande synonymer för 

respektive förmåga. Dessutom redovisas antalet gemensamma termer som ska finnas för att 

överensstämmelsen ska bedömas vara måttlig eller hög. 

Metoddiskussion 
Att utföra en kvalitativ intervju fungerade bra utifrån undersökningens frågeställningar. En 

fördel med denna metod är att det finns möjlighet till följdfrågor och förtydligande av såväl 

intervjufrågor som intervjusvar, vilket inte ges vid till exempel en enkätundersökning. 

Nackdelen är däremot svårigheten att få personer att ställa upp för intervjuer då 

undersökningstillfället kan vara tidskrävande. Även planeringsmässiga svårigheter bromsade 

undersökningen då det inte var enkelt att hitta passande tider, trots att den intervjuade till stor 

del fått bestämma tillfället för intervjun. 

I denna undersökning valde tre av de tillfrågade lärarna att inte delta, de behövde därför 

ersättas av tre andra lärare. En av de tre avhoppande lärarna kunde inte ersättas då avhoppet 

skedde så sent i tiden vilket gjorde att fem lärare intervjuades istället för sex. Avhoppen 

medförde även att de intervjuade lärarna fick en mindre spridning vad gäller erfarenhet av att 

undervisa i matematik. Av denna anledning fanns det inga påtagliga samband mellan den 

insamlade bakgrundsinformationen om erfarenhet och hur lärarna beskriver och arbetar med 

de matematiska förmågorna. 

Intervjutillfället beräknades ta ca 20 minuter, detta antagande gjordes utifrån två 

provintervjuer. Det visade sig vara för lite då tiden i anslutning till intervjusituationen inte 

togs med i beräkningen. Den verkliga tidsåtgången var istället ca 40 minuter. Inför 

intervjuerna blev lärarna ombedda att ta med material som planeringar och läromedel för att 

kunna förtydliga sina svar. Endast en av lärarna hade tagit med sig anteckningar. Den 

intervjun genomfördes betydligt snabbare än de övriga. 

Under intervjusituationen fördes anteckningar i Google-formulär. Detta sätt var smidigt 

eftersom programmet sammanställer svaren automatiskt. En annan fördel med detta sätt att 

samla information är möjligheten att dela dokumentet, vilket medfört att intervjuarna kunnat 

ta del av varandras intervjuer. För att säkerställa en korrekt tolkning av lärarnas svar avslutas 

varje intervju med att stämma av svaren med den intervjuade. De likartade svar vi fått är inte 

särskilt förvånande när de som intervjuats delvis arbetar i samma arbetslag och därför utbyter 

erfarenheter med varandra. 

I denna analys ansågs det realistiskt att lärarna vid intervjun nämnde hälften av de 

karaktäristiska termerna eller dess synonymer för att anses ha en hög överensstämmelse med 

Skolverkets formuleringar. En anledning till detta var att antalet karaktäristiska termer var 

subjektivt utvalda och det var därför inte realistiskt att mer än hälften av antalet ord för en 

förmåga nämndes vid intervjun för att graden av överensstämmelse skulle anses som hög. En 

annan anledning var att lärarna kunde besitta kunskap om en förmågas innebörd även om de  
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Tabell 1. Sammanfattning av termer som beskriver ämnet matematik enligt ämnesplanen och 

dess kommentarsmaterial samt grunden för bedömningen av överensstämmelse i lärarnas 

beskrivningar av förmågorna. 

Förmåga Karaktäristiska termer  Synonymer Antal termer för 
måttlig / hög 
överensstämmelse  

Begrepp Använda Tillämpa, behärska, skapa, förstå, hantera 2/3 

Beskriva Förklara, återge, berätta om  

Samband Sammanhang, koppling, relevans   

Definiera Ange, precisera  

Egenskaper Kännetecken, särdrag  

Relationer Förhållande, samband  

Procedur Hantera Använda, behandla, arbeta med, metod, hur 
göra, förklara 

2/3 

Lösa Bearbeta, reda ut, klara, kan beräkna  

Verktyg Miniräknare, algoritmer,   

Standardkaraktär Rutinuppgift, vanligt förekommande, 
exempeluppgift 

 

Rutiner Algoritmer, regler  

Problemlösning Ej standardkaraktär Kluringar, knep och knåp 2/3 

Okänd lösningsmetod Ny situation, metodval, övergripande  

Analysera Redogöra för olika lösningar, undersöka, 
utreda, diskutera 

 

Tolka Förstå, kunna använda  

Strategier Planera, taktik, tillvägagångssätt, attackera  

Förenkla Förkorta, generalisera  

Modellering Tolka Förstå, kunna använda 1/2 

Utforma Skapa, göra, formulera, skriva, uttrycka  

Utvärdera Bedöma, granska, analysera  

Beskriva Förklara, berätta om, återge, teckna  

Resonemang Följa/föra/bedöma 
resonemang 

Förstå, begripa, samtala, kommunicera, 
granska, kritisera, avgöra 

2/3 

Finna mönster Söka sig fram  

Generalisera Förenkla, dra slutsats  

Ifrågasätta Föreslå, undra, fråga, rimlighet  

Förklara Motivera  

Kommunikation Muntlig/skriftlig 
kommunikation 

Prata, förklara, tala, uttrycka, skriva, 
anteckna 

2/3 

Termer Ordval, språk, ord  

Symboler Tecken, representationer, notation  

Bilder Ritning, graf, skiss, figur  

Anpassa Förtydliga, justera  

Relevans Betydelse Mening, angelägenhet 1/2 

Använda Egenintresse, nytta  

Tillämpa Praktisera, nyttja  

Synliggöra Visa, förtydliga  
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inte uttryckte detta vid intervjutillfället. Det var även en rimlig nivå då lärarna ombetts att 

vara kortfattade i sina svar och därför eventuellt utelämnade vissa infallsvinklar för de olika 

förmågorna. Att kräva en högre grad av överensstämmelse vid denna analys gav inte en 

tydligare bild av lärarnas uppfattning av förmågorna utan mera en kontroll av utantillkunskap 

av vad som står i ämnesplanen. 

De utvalda karaktäristiska orden för respektive förmåga upplevs som mer eller mindre 

vardagliga. Till exempel är ordet använda som beskriver förmågan begrepp vanligare i 

vardagligt språk än ordet utforma som beskriver förmågan modellering. Detta kan leda till en 

missvisande analys då det kan vara svårt att beskriva, komma ihåg eller förstå en förmågas 

innebörd om de förklarande orden är ovanliga. 

I denna undersökning har matematiklärare intervjuat andra matematiklärare. Det skulle 

kunna medföra att de intervjuade lärarna utelämnar information i sina svar då de ändå tror att 

de blir förstådda. Dessutom finns risk för att intervjuarna tolkar lärarnas svar utifrån vad de 

tror att lärarna menar vilket i förlängningen kan leda till att analysen blir felaktig. 

De svar lärarna gett vid intervjuerna är deras egna ord för hur de beskriver, 

kommunicerar och arbetar med förmågorna. För att bli mer säkra på hur lärarna uppfattar 

förmågorna måste man undersöka även vad de gör i praktiken. I denna undersökning har 

lärarnas praktiska arbete med förmågorna inte undersökts, därför går det inte att veta att det 

lärarna beskriver överensstämmer med deras praktiska arbete. 

För att höja reliabiliteten för denna undersökning valde vi att fråga de intervjuade 

lärarna om vi antecknat deras svar på ett godtagbart sätt. Vi är ändå medvetna om att vi under 

analysen kan ha influerats av egna erfarenheter och kan därför ha påverkat tolkningen av 

svaren. Vi tror ändå att om denna analys skulle göras om med samma 

operationaliseringstabell skulle resultatet bli likvärdigt. Reliabiliteten bedöms därför vara god. 

De termer som valts ut till operationaliseringen anser vi vara lämpliga för att spegla 

förmågans omfång och infallsvinklar, detta eftersom de hämtats från Skolverkets ämnesplan 

och dess kommentarer och därför finns inte andra lämpliga sätt att välja ut de karaktäristiska 

termerna. Det går däremot att fundera över hur gränserna för graden av överensstämmelse 

gjorts. Skulle de valts på att annat sätt skulle analysen av undersökningen troligtvis ge ett 

annat resultat. Vi anser att vi fått svar på de frågeställningar vi hade inför undersökningen. Av 

dessa anledningar anser vi validiteten av undersökningen vara god. 

Denna undersökning utfördes genom att intervjua fem lärare. Det gör att det på inget 

sätt kan dras några generella slutsatser, däremot går det att se vissa tendenser som lärarna har 

angående sin uppfattning av och sitt arbete med de matematiska förmågorna. 
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Resultat och Analys 
I denna undersökning har det genomförts intervjuer med fem olika matematiklärare som 

samtliga undervisar i någon av kurserna i matematik 1. Målet med intervjuerna var att 

undersöka hur lärare uppfattar, arbetar med och förmedlar de sju matematiska förmågorna till 

sina elever. Inför intervjuerna fick alla lärare ett informationsbrev, se Bilaga 1, för att 

förberedas på vad intervjun skulle handla om. De frågor som ställdes till lärarna finns i 

Bilaga 2. 

Resultatet från intervjuerna sammanfattas under fyra rubriker där den första är av 

allmän karaktär om lärarens bakgrund. De övriga rubrikerna besvarar de tre 

huvudfrågeställningarna gällande hur lärarna beskriver, kommunicerar samt arbetar med de 

matematiska förmågorna i klassrummet med eleverna. 

Allmänt 
De fem lärare som deltagit i undersökningen har alla flera års erfarenhet, mellan 8 och 25 år 

som matematiklärare. Tre av lärarna har lärarexamen, varav en för gymnasiet och två för 

yngre elever, en lärare studerar för att snart ha en behörighet och en lärare är obehörig. 

Det finns en tendens att de lärare som arbetet längst inom yrket har lagt ner minst 

förberedelsetid inför de nya kurserna. Generellt tycker lärarna att den tid de lagt ner för 

förberedelser stämmer väl överens med den tid de önskar ha tillgänglig. Det finns dock ett 

undantag, den mest erfarne läraren har lagt ner en till två dagar för förberedelsetid men anser 

att fem dagar eller mer borde finnas till förfogande. När det gäller information inför de nya 

kurserna anser tre av lärarna att de fått tillräcklig information innan förändringen. Det finns 

inte något tydligt mönster kring vilka lärare som anser sig fått tillräckligt information och 

vilka som känner att den varit bristfälligt, en lärare som säger sig ha lagt ner en till två dagar 

för förberedelser anser att informationen varit tillräcklig, till skillnad från en annan lärare som 

anser att det borde informerats mera trots en förberedelsetid på tre till fyra dagar. 

På frågan om vilken utveckling av sin egen lärarsituation som önskas svarar en lärare: 

”Ännu mer bedömning för lärande, naturligtvis med koppling till förmågorna” och en annan: 

”Jag skulle vilja visa dem bättre vad som bedöms och hur de ligger till.”. Varför de inte 

arbetar som de önskar beror på att det är brist på tid, att det tagit tid att komma igång samt 

som en lärare säger ”Det finns ett motstånd bland elever och en kamp med att hinna med allt 

centralt innehåll.”. 

Hur beskriver lärare de olika förmågorna? 
De intervjuade lärarna har fått försöka sätta ord på vad de olika förmågorna betyder för dem. 

Efter lärarnas beskrivningar av förmågorna följer en analys av deras svar. I analysen jämförs 

svaren med ämnesplanens förklaringar av förmågorna. Resultatet presenteras i tabellformat 

med utvalda ord från lärarnas svar. Dessa ord har i analysen jämförts med orden från 

operationaliseringen och placerats under respektive rubrik beroende på hur många 

överensstämmande ord som hittats i svaren. 
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Begrepp 

De intervjuade lärarna beskriver att begrepp är, för matematiken, specifika ord som har en 

särskild betydelse. En lärare uttryckte det som att de är ”byggstenar som skapar matematik”. 

Analys av lärares beskrivning av begrepp 

Fyra av de intervjuade lärarnas beskrivningar har en måttlig överensstämmelse med 

Skolverkets formuleringar för förmågan begrepp. En av lärarna uttryckte förmågan som 

”Grunderna i matten” vilket inte återfinns i operationaliseringen, beskrivningen bedöms 

därför ha en låg överensstämmelse. Ingen lärares beskrivning bedöms ha en hög 

överensstämmelse med Skolverkets formuleringar av förmågan begrepp. Det vanligaste 

beskrivande ordet för förmågan begrepp är förstå. En sammanställning av överensstämmande 

ord presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2 Analys av hur lärarnas beskrivningar av förmågan begrepp överensstämmer med 

ämnesplanens och dess kommentarers formuleringar 

 Låg 

överensstämmelse 

Måttlig 

överensstämmelse 

Hög 

överensstämmelse 

Lärarnas ordval Grunder Behärska 

Förklara 

 

  Skapa 

Förstå 

 

  Förstå 

Sammanhang 

 

  Använda 

Definiera 

 

Totalt antal 1 4 0 

Procedur 

Procedurer är mer en typ av arbetsgång. De intervjuade lärarna beskriver förmågan som att 

eleverna ska lära sig hur de ska välja och använda olika matematiska begrepp. Beskrivningar 

som ”hantera standarduppgifter” eller ”hur man arbetar med matematiska begrepp, som 

exempel algoritmer” eller ”                  ” framkommer vid intervjuerna. 

Analys av lärares beskrivning av procedur 

Tre av lärarna har i sina beskrivningar en måttlig överensstämmelse med Skolverkets 

formuleringar av förmågan procedur och en lärares beskrivning anses ha en hög 

överensstämmelse. En lärare nämner en av de karaktäristiska termerna eller dess synonymer, 

lärarens beskrivning anses därför ha en låg överensstämmelse med Skolverkets formuleringar 

av förmågan. Det mest frekvent förekommande ordet som lärarna använder för att beskriva 

förmågan procedur är lösa. En sammanställning av överensstämmande ord presenteras i 

Tabell 3. 
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Tabell 3 Analys av hur lärarnas beskrivningar av förmågan procedur överensstämmer med 

ämnesplanens och dess kommentarers formuleringar 

 Låg 

överensstämmelse 

Måttlig 

överensstämmelse 

Hög 

överensstämmelse 

Lärarnas ordval Använda Arbetar med 

Algoritm 

Hantera 

Löst 

Rutinuppgift 

  Lösa 

Regler 

 

  Lösa 

Hur göra 

 

Totalt antal 1 3 1 

Problemlösning 

De intervjuade lärarna förklarar förmågan problemlösning som att lösa uppgifter i någon 

form. En lärare svarade ”Hur man attackerar en uppgift som man inte tidigare sett. Kanske 

utan självklara svar.”. Större delen av lärarna anser att problem som är textutformade är 

vanligare än muntliga. 

Analys av lärares beskrivning av problemlösning 

Tre lärare har i sina beskrivningar av förmågan problemlösning en låg överensstämmelse med 

Skolverkets formuleringar. En av dessa lärare säger att problemlösning innebär ”Att kunna 

lösa problem. Man får en uppgift som man sen ska lösa.”. Denna förklaring skulle kunna 

anses ha en måttlig överensstämmelse med Skolverkets formuleringar om ord som nya 

situationer eller övergripande stärkt förklaringen. En lärares beskrivning bedöms ha en 

måttlig överensstämmelse och en lärares beskrivning bedöms ha en hög överensstämmelse 

med Skolverkets formuleringar av förmågan problemlösning. Det finns inget ord som är 

utmärkande när lärarana förklarar förmågan. En sammanställning av överensstämmande ord 

presenteras i Tabell 4. 

Tabell 4 Analys av hur lärarnas beskrivningar av förmågan problemlösning överensstämmer 

med ämnesplanens och dess kommentarers formuleringar 

 Låg 

överensstämmelse 

Måttlig 

överensstämmelse 

Hög 

överensstämmelse 

Lärarnas ordval Lösa uppgift Inte tidigare sett 

Utan självklara svar 

Nya situationer 

Flera möjliga svar 

Diskutera 

 Övergripande   

 Metodval   

Totalt antal 3 1 1 
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Modellering 

Modellering är en förmåga där de tillfrågade lärarna skiljer sig mycket åt. En lärare svarar att 

den inte riktigt förstått förmågan, en annan lärare anser att det är att ”... kunna göra en 

matematisk modell utifrån en uppgift.”. En tredje lärare förklarar modellering med att ”... man 

kan använda olika procedurer vid olika tillfällen.”. 

Analys av lärares beskrivning av modellering 

Fyra lärares beskrivningar av förmågan modellering bedöms ha en måttlig överensstämmelse 

med Skolverkets formuleringar och en lärare säger sig inte förstå förmågan. Ingen lärares 

beskrivning av förmågan modellering anses ha en hög överensstämmelse med Skolverkets 

formuleringar. Lärarna beskriver denna förmåga på skilda sätt därför hittas inga gemensamma 

värdeord. En sammanställning av överensstämmande ord presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5 Analys av hur lärarnas beskrivningar av förmågan modellering överensstämmer med 

ämnesplanens och dess kommentarers formuleringar 

 Låg 

överensstämmelse 

Måttlig 

överensstämmelse 

Hög 

överensstämmelse 

Lärarnas ordval  Göra  

  Anpassa lösning  

  Kan använda  

  Ställa upp  

Totalt antal 0 4 0 

Resonemang 

Resonemang anser de intervjuade lärarna innebära förmågan att resonera muntligt och 

skriftligt. En lärare svarade ”Hur man söker sig fram till ett resultat eller hur man motiverar 

sina lösningar.”. En annan lärare säger att resonemang har att göra med ”... hur eleverna 

funderar och pratar kring sina uppgifter och svar. Om de är rimliga.”. 

Analys av lärares beskrivning av resonemang 

En lärares beskrivning av förmågan resonemang bedöms ha en hög överensstämmelse med 

Skolverkets formuleringar och tre lärares beskrivningar bedöms ha en måttlig 

överensstämmelse. En lärare anger ett karaktäristiskt ord, vilket bedöms som en låg 

överensstämmelse med Skolverkets formuleringar av förmågan. Ord som resonera och prata 

är vanliga förklaringar. En sammanställning av överensstämmande ord presenteras i Tabell 6. 
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Tabell 6 Analys av hur lärarnas beskrivningar av förmågan resonemang överensstämmer med 

ämnesplanens och dess kommentarers formuleringar 

 Låg 

överensstämmelse 

Måttlig 

överensstämmelse 

Hög 

överensstämmelse 

Lärarnas ordval Förklara Resonerar 

Muntligt och skriftligt 

Skriva och prata 

Resonerar 

Stämmer det här? 

  Motivera 

Söka sig fram 

 

  Rimliga 

Pratar 

 

Totalt antal 1 3 1 

Kommunikation 

Samtliga intervjuade lärare påtalar vikten av språket i såväl tal som skrift för 

kommunikationsförmågan, en av lärarna uttrycker sig som ”Vilket språk man använder vid 

förklaringar, muntligt och skriftligt.”. En annan lärare svarar att kommunikationsförmågan 

innebär att kunna ”... prata, skriva eller rita matematik.”. Två av de intervjuade lärarna svarar 

att det är svårt att kommunicera om det inte finns en förståelse för de olika begreppen som 

behandlas för tillfället. 

Analys av lärares beskrivning av kommunikation 

Två lärares beskrivningar av förmågan kommunikation anses ha en hög överensstämmelse 

med Skolverkets formuleringar och två lärares beskrivningar har en måttlig 

överensstämmelse. En lärares beskrivning har en låg överensstämmelse med Skolverkets 

formuleringar. Samtliga lärare har med ordet skriva eller skriftlig, dessutom är ordet prata 

vanligt förekommande. En lärare använder ordet symboler för att beskriva förmågan. En 

sammanställning av överensstämmande ord presenteras i Tabell 7. 

Tabell 7 Analys av hur lärarnas beskrivningar av förmågan kommunikation överensstämmer 

med ämnesplanens och dess kommentarers formuleringar 

 Låg 

överensstämmelse 

Måttlig 

överensstämmelse 

Hög 

överensstämmelse 

Lärarnas ordval Skriftliga Tala 

Skrift 

Prata 

Skriva 

Rita 

  Muntligt 

Skriftligt 

Skriva 

Prata 

Symboler 

Totalt antal 1 2 2 
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Relevans 

För förmågan relevans har lärarna lämnat två typer av svar, det ena behandlar arbetsliv och 

programinriktning, det andra valet av metod för att lösa en uppgift. Lärarna uttryckte det som 

att eleven ”... får in det som är viktigt för livet och för den valda studieinriktningen.” och 

”Vad som gör att ett visst sätt att lösa en uppgift blir bättre än ett annat.”. 

Analys av lärares beskrivning av relevans 

Tre av lärarnas beskrivningar av förmågan relevans bedöms ha en måttlig överensstämmelse 

med Skolverkets formuleringar. Två lärares beskrivningar anses ha en låg överensstämmelse. 

Ingen lärares beskrivningar bedöms ha en hög överensstämmelse med Skolverkets 

formuleringar av förmågan relevans. De lärare som har en låg överensstämmelse beskriver 

förmågan relevans som val av metod. Även om lärarna väljer olika sätt att förklara förmågan 

är de ändå eniga om att relevans har att göra med var eleverna kan finna matematiken i 

framtiden. En sammanställning av överensstämmande ord presenteras i Tabell 8. 

Tabell 8 Analys av hur lärarnas beskrivningar av förmågan relevans överensstämmer med 

ämnesplanens och dess kommentarers formuleringar 

 Låg 

överensstämmelse 

Måttlig 

överensstämmelse 

Hög 

överensstämmelse 

Lärarnas ordval Passande 

lösningsmetod 

Viktigt för livet  

 Lösningssätt Yrkesliv  

  Ska med matematiken 

till? 

 

Totalt antal 2 3 0 

 

Hur säger sig lärarna kommunicera de olika förmågorna med eleverna? 
Fyra av de intervjuade lärarna berättar att de kommunicerar förmågan begrepp muntligt via 

genomgångar och diskussioner. En lärare svarar ”Genom att ideligen resonera kring de olika 

begreppen, främst när de kommer in nya begrepp.”. De tillfrågade påminner sina elever om 

att begreppen är viktiga att använda vid hantering, samtal och kommunikation inom 

matematiken. 

När de intervjuade lärarna förklarar procedur för eleverna berättar samtliga lärare att de 

gör det i samband med genomgångar, antingen skriftligt eller muntligt. En lärare svarade 

”Vanligast via tavlan, där visar jag vad som förväntas av eleven. På prov ges formativ 

bedömning.”. Lärarna använder sig av konkreta exempel i de fall de finns sådana. 

Problemlösning förklaras av samtliga lärare i samband med hur elever valt att lösa en 

uppgift. En lärare svarar ”Ofta ’textuppgifter’ där det inte är helt tydligt vad som ska 

beräknas eller lösas.”, en annan svarade ”Uppgifter som diskuteras i små grupper eller 

tillsammans.”. 

När lärarna berättar hur de kommunicerar förmågan modellering nämns exempelvis 

”Hur man klarar att ställa upp till exempel en ekvation utifrån en given text.” och ”... visa att 
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det kan finnas flera olika lösningar och att en kan vara mer effektiv.”. Det framgår att 

förmågan kommuniceras muntligt av alla fem lärare. 

Lärarna kommunicerar resonemang med ”Dialog, visa på tavlan.” eller ”Hur de 

angriper uppgifter och tolkar sina lösningar.”. Denna förmåga kommuniceras muntligt av två 

lärare och sporadiskt, när tillfälle ges, av de övriga tre lärarna. 

Kommunikation förklaras av fyra lärare som förmågan att kunna hantera det skriftliga 

matematiska språket. I detta sammanhang säger en lärare ”Exempel på missförstånd om man 

slarvar med likhetstecken.” och en annan lärare säger ”Att de kan både skriva och prata 

matematik så att andra förstår vad de menar. Att de klarar att formulera egna problem.”. En 

lärare nämner formativ bedömning av skriftliga uppgifter som förklaring på vad förmågan 

kommunikation innebär. 

Alla intervjuade lärarna beskriver relevans för eleverna muntligt till exempel genom att 

förklara vad ”... man ska med matematiken till.” eller ta ”... exempel på tavlan.”. 

Hur säger sig lärare arbeta med de matematiska förmågorna med eleverna? 
De intervjuer som genomförts tyder på att de olika förmågorna behandlas på olika sätt. 

Samtliga intervjuade lärare anser att förmågan begrepp är något som tränas 

kontinuerligt i klassrummet och de är även eniga om att detta till stor del utförs muntligt. 

Exempel på sätt att arbeta med begrepp är att gemensamt lösa och diskutera övningar ur 

boken, ordlistor och glosförhör. En lärare svarar ”Diskussioner tillsammans, uppgifter att 

träna på i bok och på löspapper. Ordlistor.”. 

Samtliga intervjuade lärarna anger att förmågan procedur tränas genom att lösa olika 

uppgifter, antingen gemensamt eller enskilt. Två av lärarna berättar att de visar ett eller flera 

lösningsförslag, alltså sätt att komma fram till svaret. Detta följs av att eleverna sedan själva 

får träna på liknande uppgifter. En lärare har valt att dela ut steg-för-steg-instruktioner för 

olika procedurer en annan lärare låter eleverna delta vid tavlan då proceduren gås igenom. 

Det framkommer att lärarna arbetar med förmågan problemlösning på olika sätt. 

Exempel på arbetssätt är gruppövningar och diskussioner, nivågraderade uppgifter och 

uppgifter med flera möjliga svar. En lärare anser att denna förmåga övas genom att eleven 

väljer procedur och begrepp som krävs för att kunna lösa en uppgift. En lärare berättar att: 

”Eleverna måste själva tänka efter hur de ska lösa problemet. Omsätta procedur och 

begreppsförmågan för att lösa problemet.”. Alla lärare är eniga om att förmågan tränas via 

muntliga eller skriftliga övningar. 

Arbetet med matematiska modeller sker sparsamt. Det framkommer att två lärare inte 

ägnar någon planerad tid till att arbeta med matematiska modeller. Resterande tre lärare låter 

eleverna arbeta med uppgifter, enskilt och i grupp, för att sedan jämföra deras väg till svaret. 

En lärare svarar att den ”... ger eleverna möjlighet att träna flera metoder.”. 

Alla av de intervjuade lärarna arbetar med resonemang via muntliga diskussioner 

utifrån givna uppgifter både individuellt eller i grupper. En lärare berättar att arbetet med 

denna förmåga sker via att ”man säger ofta inte svaret utan försöker ställa frågor till eleverna 

som gör att de får fundera.”. 

Förmågan kommunikation tränas muntligt eller skriftligt av samtliga lärare. Tre av 

lärarna påtalar den muntliga kommunikationen och två den skriftliga kommunikationen mest i 

svaren. Exempel på den muntliga kommunikationen är via samtal i grupp och motiveringar i 

klassrummet. Den skriftliga kommunikationen ska enligt lärarna vara lätt att följa och ett 
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korrekt matematiskt språk ska användas. Dessutom påtalas vikten av att det är snyggt 

uppställt. Två lärare påtalar vikten av korrekta lösningar gentemot bedömning betygsmässigt 

som exempelvis ”Ni får inte betyg om ni inte skriver svar och uträkningar.” eller att det ”Kan 

vara det som kan utvecklas mest mot ett högre betyg.”. 

Tre av lärarna arbetar med relevans genom att försöka anknyta matematiken till 

elevernas vardag. Exempelvis beskriver en lärare att övningar som relaterar till ett annat ämne 

som kemi, fysik eller elämnen används. En annan lärare använder uppgifter av 

verklighetsbaserad karaktär som exempelvis lån och mobiltelefonabonnemang. Två av lärarna 

upplever att det är svårt att få in relevansen naturligt i undervisningen. Det är svårt att 

”... relatera till elevernas verklighet, men där det går försöker jag hålla en diskussion kring 

varför det är viktigt att kunna matematik.”. 
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Diskussion 
I detta arbete har vi undersökt hur några olika lärare i matematik uppfattar och förmedlar de 

sju olika förmågorna inom ämnet. Denna diskussion utgår från undersökningens 

frågeställningar vidare till vilken relevans det har för andra lärare och avslutas med våra egna 

tankar, åsikter och erfarenheter. 

Hur beskriver lärare de olika förmågorna? 
För förmågan begrepp saknas höga överensstämmelser med Skolverkets formuleringar bland 

de intervjuade lärarna, endast måttliga överensstämmelser finns. Svar som skapa, förstå och 

använda tyder på att lärarna tänker på förmågan begrepp som ordförståelse och missar därför 

infallsvinklar som exempelvis samband och egenskaper. 

Procedur är en förmåga där endast en lärare har en hög överensstämmelse med 

Skolverkets formuleringar av förmågan. Forskning visar och våra erfarenheter är att 

procedurer är det som tränas mest i skolan. Av den anledningen är det lätt att tänka att fler 

lärare borde ha en hög överensstämmelse för just denna förmåga. Anledningen till att just 

procedurer är så vanligt förekommande i undervisningen kan exempelvis bero på traditioner i 

undervisningen eller läroböckernas utformning. En lärare använder ordet algoritm i sin 

beskrivning av procedur. Ordet kan användas för procedurträning eller tillvägagångssätt, till 

exempel vid uppställning av en addition eller en ekvationslösning. Det är förvånande att inte 

fler lärare använder detta ord. Kanske det beror på att lärarna kopplar det till uppställningar 

som anses tränas tidigare i skolsystemet och inte så mycket på gymnasiet? 

Problemlösning betonas i ämnesplanen men vår analys visar att lärarnas beskrivningar 

har en låg överensstämmelse med Skolverkets formuleringar av förmågan. Lärarnas 

beskrivningar verkar sprida sig inom förmågans ramar, från metodval till igenkänningsfaktor. 

Kanske lärarna anser att ej standardkaraktär eller förenkla är självklara inom problemlösning 

och därför inte nämner dessa. 

I analysen för modellering bedöms ingen lärare ha en hög överensstämmelse med 

Skolverkets formuleringar av förmågan. Det finns inte några gemensamma förklarande ord 

bland lärarnas svar. En anledning till detta kan vara att lärare inte tänker på modellering som 

begrepp utan istället som ett moment i en procedur. 

Förmågan resonemang beskrivs av de intervjuade lärarana med ord som resonera och 

prata. Vår känsla är att ordet resonera känns som ett självklart ordval då dess samhörighet 

med förmågan är tydlig. Däremot funderar vi över vad lärarna egentligen menar med att 

resonera då ordet har en vid betydelse, som exempelvis fundera kring, utbyta tankar eller 

samtala. 

När de intervjuade lärarna beskriver förmågan kommunikation använder de ord som 

skriva och samtala. Valen av ord känns för oss som naturliga eftersom det skrivna språket av 

tradition alltid varit framträdande inom matematiken. De nationella proven har numera en 

muntlig del vilket gör att talet som förmåga uppmärksammas mera nu än tidigare. Vi funderar 

kring varför ordet symboler inte nämns av fler än en lärare då dessa möjliggör en effektiv och 

tydlig skriftlig kommunikation. Vi tror att lärare som beskriver förmågan kommunikation som 

att skriva anser att symbolhanteringen är en självklar del av det skriftliga språket och därför 

inte nämner detta. 
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Relevans visade sig svår att beskriva. Att ingen lärare bedömdes ha en hög 

överensstämmelse och två lärare bedömdes ha en måttlig överensstämmelse med Skolverkets 

formuleringar visar att denna förmåga är knepig att förstå. Det känns för oss inte så konstigt 

då det inte finns några uppgifter kring detta i bedömningsexemplen från PRIM-gruppen. 

Slutsats 

Undersökningen fann inga tydliga kopplingar mellan lärarnas beskrivningar av de 

matematiska förmågorna och lärarens bakgrund och förberedelser. På tre av sju förmågor 

(begrepp, modellering och relevans) saknas hög överensstämmelse mellan lärarnas 

beskrivningar och Skolverkets formuleringar av förmågorna. På tre av de resterande 

förmågorna (procedur, problemlösning och resonemang) bedöms respektive förmåga ha en 

hög överensstämmelse mellan en lärares beskrivningar och Skolverkets formuleringar.För den 

kvarvarande sjunde förmågan (kommunikation) bedöms två lärare ha en beskrivning som har 

en hög överensstämmelse med Skolverkets formulering av förmågan. Den analysen antyder 

att lärarnas beskrivningar av förmågorna kan vara bristfälliga och att det därför bör erbjudas 

mer fortbildning och stödmaterial för att få det genomslag som förändringen i ämnesplanens 

formuleringar antyds vilja ge. För att ge likvärdiga och rättvisa möjligheter för våra elever 

inom alla olika skolformer och oberoende av huvudmän anser vi att fortbildningen och 

materialet ska komma från Skolverket. 

Såväl Skolverkets (2003) och Bergqvist, m.fl. (2010) påpekar vikten av att kursplanerna 

blir tydligare inriktade mot förmågor samt att det är viktigt att lärare fortbildas i de nya 

kursplanerna för ett bra genomslag. Vi anser att ämnesplanerna numera har en tydlig 

inriktning mot förmågor. 

Skolverkets stödmaterial (PRIM-gruppen, 2013) (Skolverket, 2013b) har varit till en 

stor hjälp för oss i detta arbete. Däremot anser vi att materialet borde funnits tillgängligt innan 

GY11 trädde i kraft. 

Hur säger sig lärare kommunicera de matematiska förmågorna med 

eleverna? 
De intervjuade lärarna ger alla likartade svar på frågan hur de kommunicerar de matematiska 

förmågorna med eleverna. Det framgår vid intervjuerna att samtliga lärare kommunicerar de 

olika förmågorna muntligt, antingen under genomgång eller vid andra samtal i klassrummet. 

Detta kan bero på att matematikundervisningen har sett ut så historiskt, med lärare som 

instruerat och förklarat matematik vid tavlan. Vår erfarenhet är också att elever efterfrågar 

detta undervisningssätt. Det mesta i lärarnas svar är gemensamt men vi ser tre saker att 

diskutera. 

För det första tror vi att förmågan begrepp förmedlas muntligt vid genomgångar 

eftersom de är en naturlig del av innehållet i en genomgång. Det blir svårt att hålla en 

genomgång utan att nämna några begrepp. Även vid diskussioner i klassrummet ges både 

lärare och elever en möjlighet att reda ut olika begrepps betydelse, användning och 

samhörighet. Kroppsspråk och ansiktsuttryck kan hjälpa läraren att veta om eleverna förstår. 

För det andra anger lärarna att de kommunicerar förmågan procedur genom att 

instruera vid tavlan hur olika uppgifter kan lösas. Då matematikundervisningen till stor del 

består av procedurgenomgångar har vi en känsla av att lärarna svarar på detta sätt även om de 

inte påpekar för eleverna att det är en procedur de får lära sig. Då förmågan procedur kan 
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tränas via genomgångar, gruppuppgifter och enskilda uppgifter med olika svårighetsgrad är 

det viktigt att variera mellan dessa olika undervisningsformer. Det är något som gynnar 

inlärning såväl som intresset för matematik (Pettersson, 2008). 

För det tredje verkar de intervjuade lärarna inte planera att kommunicera förmågan 

resonemang. Den slutsatsen drar vi av svar som att kommunikationen av resonemang sker 

när det passar eller via dialog i samband med lösningar av uppgifter. Det är alltså inte säkert 

att resonemanget uppstår. 

Slutsats 

Kommunikation av de olika förmågorna sker till stor del muntligt. Denna kommunikation 

verkar inte vara inplanerad i undervisningen utan att det sker när tillfälle ges. 

För att kommunicera målen och kriterierna till eleverna räcker det oftast inte med enbart 

ord (Hult & Olofsson, 2011, s. 220) Vi hoppas därför att lärarna utnyttjar även andra 

uttrycksmedel för att öka elevernas förståelse för de olika förmågorna betydelse. Det skulle 

till exempel kunna vara praktiska arbeten, laborationen, grafritande räknare, kalkylprogram 

eller ämnesövergripande arbeten. 

Hur säger sig lärare arbeta med de matematiska förmågorna med eleverna? 

När lärare arbetar med eleverna med förmågan begrepp får vi känslan av att lärarna är 

fokuserad på detaljer, någon form av ordförståelse, framför helheten. Det kan också vara en 

brist i vår sammanställning då vi begärde kortfattade svar och att lärarna av den anledningen 

utelämnar information. 

Procedur tycks vara den förmåga där lärarna arbetar mest med papper och penna till 

skillnad från begrepp som de anger ske till största delen muntligt. Anledningen till detta tror 

vi kan vara att matematiklärare är präglade av matematik som en skriftlig upprepande 

procedurträning, då tillgången till sådana uppgifter är god. Enligt forskning är procedur den 

vanligast förekommande förmågan (Bergqvist, m.fl., 2010). 

Vid arbetet med problemlösning verkar lärarna ge eleverna olika typer av uppgifter, 

dels utifrån elevernas intressen och dels med olika svårighetsgrad. Då forskning visat på att 

elever vill ha mer sådan undervisning är det bra att det sker i sådan utsträckning bland våra 

deltagande lärare (Pettersson, 2008). 

Arbetet med modellering sker sparsamt bland de tillfrågade lärarna. Vi tror att det 

bottnar i ovanan att samtala i former av förmågor och att arbetet därför sker, men inte planerat 

eller synligt. Modellering finns ofta med som en del i problemlösning och därför kanske 

lärarna glömmer bort modellering som enskild förmåga. 

I arbetet med förmågan resonemang framkommer det att de intervjuade lärarna låter 

eleverna lösa olika uppgifter, enskilt eller i grupp. Vi tror att lärarna gör detta för att se hur 

eleverna kommer fram till sin lösning eller hur eleverna diskuterar kring ett svars rimlighet då 

det är en del i förmågans beskrivning. I detta sammanhang är det viktigt att lärarna gör 

eleverna uppmärksammade på när förmågan belyses. 

Vi ställer oss också frågan om graden av muntlig kommunikation är lika stor som 

intervjuerna ger sken av. Det stämmer inte överens med våra erfarenheter. Vår känsla är att de 

intervjuade lärarna tar den skriftliga kommunikationen som given och därför inte tänker på att 

ange den i sina svar. 
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De intervjuade lärarna påpekar att det för förmågan relevans är viktigt att 

undervisningen sätter matematiken i naturliga, och för eleverna kända situationer. Ibland kan 

det vara svårt att hitta detta och om undervisningen styrs av ett läromedel blir det svårare att 

få in det naturligt. Ingen lärare berättar om planerade ämnesövergripande arbeten. Något 

sådant exempel borde finnas bland fem erfarna lärare. Kanske intervjuformen begränsat 

lärarnas svar angående detta. 

Det framkom under intervjuerna att det inte alltid är lätt att arbeta med en unik förmåga. 

När en lärare svarar att ”Jag gör det inte alls under lektionerna.” skulle det ändå kunna finnas 

med i undervisningen utan att läraren varit medveten om det. Detta skulle kunna bero på att 

många förmågor flyter in i varandra. En annan anledning skulle kunna vara att läraren i sin 

didaktiska lektionsplanering inte tar med tankar kring förmågor. Det är svårt att avgöra var 

gränsen går mellan olika förmågor, vad är egentligen skillnaden mellan procedur och 

problemlösning? 

Slutsats 

Denna undersökning antyder att undervisningen i matematik inte har förändrats till att 

utveckla förmågor. Den slutsatsen drar vi på grund av att lärarnas svar tyder på att 

planeringen för att utveckla alla förmågor inte finns. Den förmåga som tränas mest är 

procedur vilken har mest likheter med traditionell undervisning. Däremot antyder 

undersökningen att arbetet med relevans sker sparsamt och förmågan modellering verkar 

glömmas bort. 

Reflektion 
Utifrån egna erfarenheter i klassrummet tillsammans med elever märker vi att det inte bara är 

lärare som tycker att det är en process att övergå till det nya tänkande med förmågor. Även 

elever har många funderingar och tycks vara stressade över hur de ska kunna visa upp sina 

förmågor. Mest märks detta vid bedömningssituationer när de funderar över sina resultat, men 

även under den pågående undervisningen. Tankar som väcks är hur viktigt det är för eleverna 

att få känna till hur vi som lärare uppfattar förmågorna och vad som bedöms. 

Vid sammanställningen av de intervjuade lärarnas svar framkommer att lärare med flera 

års erfarenhet verkar lägga ner mindre tid på förberedelser inom de nya kurserna än lärare 

med mindre erfarenhet. Anledningen till detta tror vi kan vara att de lättare kan sortera den 

nya informationen och kan därför prioritera på ett mer effektivt sätt. Det skulle också kunna 

bero på att de mer erfarna lärarna känner sig tryggare i matematiken och sin undervisning och 

är därför lugnare inför förändringar. Vår förutfattade mening var att lärare som lagt ner 

mycket tid på förberedelser skulle ha en högre överensstämmelse med Skolverkets 

formuleringar av förmågorna än lärare som lagt ner mindre tid. Detta visade sig inte stämma. 

Väl förberedda lärare har låga överensstämmelser med Skolverkets formuleringar av 

förmågor i samma utsträckning som de som sagt sig förbereda sig mindre. Det finns heller 

inte några tydliga indikationer som visar att lärare som lagt ner mer tid på förberedelser 

arbetar mer aktivt i klassrummet med förmågorna än lärare som lagt ner mindre tid. 

Anledningen till detta kan bero på att spridningen i erfarenheter inte är särskilt stor mellan de 

lärare som intervjuats. En annan tanke är att arbetet med förmågorna inte fått tillräckligt stor 

uppmärksamhet av lärarna och att deras svar under intervjun skulle kunna vara gissningar. 
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I undersökningen tillfrågas lärarna om hur mycket tid som ägnats åt förberedelser inför 

GY11. I dessa förberedelser ingår inläsning av läroplan, ämnesplan och kursplan. Lärarna 

uttrycker att den tid de lagt ner för förberedelser stämmer väl överens med den tid de önskar 

ha tillgänglig. Den tid som lärarna angivit som förberedelsetid är för oss kort, då det är 

mycket material att ta del av. Detta får oss att fundera på om lärarna har olika värdering på 

ordet förberedelse. Vår erfarenhet är att delar av förberedelsen av en kurs hinns med innan 

den startar medan resten av förberedelserna sker under kursens gång. Det är möjligt att lärarna 

gör samma tolkning kring förberedelserna inför GY11, att de anser sig fått tillräckligt med tid 

för att komma igång och att resterande information läses in under årets gång. 

Det lilla urvalet av lärare som intervjuats inför denna undersökning gör att det inte går 

att dra några generella slutsatser av resultatet. 

Under arbetet med bedömningsexemplen diskuterade vi varför det kallas för just 

bedömningsexempel (PRIM-gruppen, 2013). Ordet kan vara missvisande då vi tycker att det 

är bra uppgifter att titta på för att förtydliga förmågornas betydelse och inte enbart för 

bedömning av olika kvaliteter. 

Vi slogs också av hur svårt det är att avgöra vilken eller vilka förmågor som kan 

förmedlas i olika typer av uppgifter. Varför kan inte fler förmågor mätas i fler uppgifter? Är 

till exempel inte begrepp eller kommunikation med alla uppgifter? Eller var går gränsen 

mellan en känd och okänd lösningsmetod vilket är det som skiljer procedur från 

problemlösning? 

I det urval av bedömningsuppgifter som vi valt att ta med i rapporten finns inga 

uppgifter med kunskapskravet A. Vi valde att utelämna sådana då vi anser att de inte tillförde 

någon mer information kring hur de olika förmågorna kan beskrivas. 

I undersökningen har vi tolkat lärarnas beskrivningar av hur de tolkar de olika 

förmågorna. För att skilja dessa företeelser åt väljer vi att i rapporten använda ordet beskriva 

om lärarnas egna tolkningar av förmågorna. Ordet tolka används i rapporten som vår analys 

av lärarnas beskrivning. 

Varje lärare borde få möjlighet att fundera kring matematikens förmågor på samma sätt 

som vi gjort under detta arbete. Vi tror att många lärare fortfarande arbetar traditionellt och 

inte tagit till sig av detta nya tankesätt. Förmodligen finns det många lärare som är i behov av 

mer information samt möjligheter till att reflektera och fundera kring detta nya system. 

Vi anser att lärare kan bli stärkta i sin egen uppfattning av förmågorna om de studerar 

bedömningsexempel från Skolverket. Vi upplever att det har styrkt vår förståelse för 

förmågornas betydelser och därmed på ett tydligare sätt kunnat förmedla dessa till eleverna. 

Det har även gett oss en större inblick i hur en uppgift kan se ut för att ge eleverna möjlighet 

att uppvisa flera av sina förmågor. Detta arbete har medfört en hel del påfyllnad för vår egen 

förståelse för hur arbetet med de matematiska förmågorna kan se ut. Vi har fått möjlighet att 

reflektera över vår egen undervisning och hur vi själva förmedlar förmågorna till våra 

matematikelever. Vi känner oss båda mycket mer säkra på vad vi bör lägga fokus på i 

klassrummet samt att vi fått en större insikt i ämnesplanens uppbyggnad och kursernas 

innehåll. 

Undersökningen kan ge lärare i matematik insikt, tips och idéer inom sitt arbete. 

Framförallt hoppas vi kunna inspirera till en varierad undervisning med tydliga kopplingar till 

de matematiska förmågorna. 
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Förslag på mer forskning 
Ett förslag på vidare forskning kring våra frågeställningar är hur kopplingen mellan förmågor 

och bedömning kan göras tydligare. Vi anser att det inte är tydligt hur dessa hänger ihop och 

hur de kan förmedlas till berörda. Dessutom anser vi att det behövs mera forskning kring hur 

arbetet i klassrummet kan se ut för att så bra som möjligt utveckla varje unik förmåga hos 

eleverna. Vidare är det intressant att hitta bra former för ämnesövergripande arbeten, dels för 

att öka elevernas motivation och dels för att ge matematiken ett sammanhang. 
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Bilaga 1  Informationsbrev inför intervjuer 

Sundsvall – Ånge – februari 2013 

 

Information inför intervju 

 

Vilka är vi? 

Vi heter Camilla Edenström och Emma Selander och läser sista terminen på 

VAL-projektet i Umeå. Vi gör ett examensarbete på 15 hp som skall vara 

klart i juni. 
 

Vad vill vi ha hjälp med? 

Vi vill att ni hjälper oss att skapa en bild av vad förmågorna i matematik 

betyder och hur man kan arbeta med dessa. Det sker med en intervju som 

beräknas ta ca 20 min där vi önskar att du svarar ärligt. 

Bakgrunden är att vi vill se hur skolverkets nya inriktning inom matematiken 

har satt sina spår i verkligheten. 
 

Förberedelser 

Vi ber dig att fundera på din tolkning av förmågorna samt hur du arbetar med 

att kommunicera dessa med dina elever. Det kan vara bra att ta med exempel 

på planeringar, kursbok och annat som du anser relevant för att förklara dina 

tankar. 
 

Hur bearbetar vi dina svar? 

Du är en av sex stycken lärare som intervjuas och som undervisar i matematik 

1b eller 1c under läsåret 2012/2013. Vi kommer i god forskningsetisk anda att 

använda dina svar helt anonymt. Du kommer även att få ett resultat av den 

färdiga rapporten 

Dessutom vill vi göra dig medveten om att du när som helst kan neka 

medverkan i undersökningen. 
 

Frågor kan ställas till någon av oss och vi nås på telefon: 
 

Emma, 072-722 08 45 

Camilla, 070-673 49 50 

 

Vi ses för ett trevligt samtal. 

 

Tack på förhand hälsar Emma & Camilla 

 

 



 

II 
 

Bilaga 2  Intervjuguide 

Intervjuer - matematiska förmågor 

Jag kommer nu att ställa några frågor gällande matematikens olika förmågor dig. 

Jag är intresserad av att veta hur du tolkar de olika förmågorna och hur du 

arbetar för att synliggöra dessa för eleverna. 

 

Bakgrundsinformation 

Undervinsningsår 

Hur många år har du undervisat i matematik? 

 

Utbildning 

Hur många högskolepoäng (30 hp = 1 temin) har du inom matematik? 

Examen 

Har du lärarexamen? I så fall inom vilken inriktning? 

Information 

Tycker du att du fått tillräcklig information om matematikens nya kursplan? 

Förberedelsetid 

Hur mycket tid har du ägnat åt förberedelser att förstå matematikens förmågor? 

 mindre än 1 dag 

 1 - 2 dgr 

 3 - 4 dgr 

 5 dgr eller mer 

Önskad förberedelsetid 

Hur mycket tid önskar du hade funnits för förberedelser för att förstå 

matematikens förmågor? 

 mindre än 1 dag 

 1 - 2 dgr 

 3 - 4 dgr 

 5 dgr eller mer 

 

Förmågor 

Begrepp 

Hur tolkar du förmågan begrepp? 

Hur kommunicerar (förklarar) du begreppsförmågan till eleverna? 

Hur arbetar du för att stärka begreppsförmågan hos eleverna? 
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Procedur 

Hur tolkar du förmågan procedur? 

Hur kommunicerar (förklarar) du procedurförmågan till eleverna? 

Hur arbetar du för att stärka procedurförmågan hos eleverna? 

Problemlösning 

Hur tolkar du förmågan problemlösning? 

Hur kommunicerar (förklarar) du problemlösningsförmågan till eleverna? 

Hur arbetar du för att stärka problemlösningsförmågan hos eleverna? 

Modellering 

Hur tolkar du förmågan modellering? 

Hur kommunicerar (förklarar) du modelleringsförmågan till eleverna? 

Hur arbetar du för att stärka modelleringsförmågan hos eleverna? 

Resonemang 

Hur tolkar du förmågan resonemang? 

Hur kommunicerar (förklarar) du resonemangsförmågan till eleverna? 

Hur arbetar du för att stärka resonemangsförmågan hos eleverna? 

Kommunikation 

Hur tolkar du förmågan kommunikation? 

Hur kommunicerar (förklarar) du kommunikationsförmågan till eleverna? 

Hur arbetar du för att stärka kommunikationsförmågan hos eleverna? 

Relevans 

Hur tolkar du förmågan relevans? 

Hur kommunicerar (förklarar) du relevansförmågan till eleverna? 

Hur arbetar du för att stärka relevansförmågan hos eleverna? 

 

Övrigt 

Utveckling 

Hur skulle du önska att ditt arbete med elevernas förmågor såg ut? 

Skillnader 

Av vilken anledning ser dina lektioner inte ut på det sättet idag? 

Övrigt 

Finns det något du vill lägga till? 

 


