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Abstract 

 

The Swedish curriculum for mathematics was changed in 2011. The new document gives more 

emphasis than previous curricula to mathematical competencies as basis for teaching and assessment. 

This study aims at investigating Swedish upper secondary school teachers’ beliefs with regards to 

mathematical competencies, as well as the strategies adopted and the obstacles perceived by the 

teachers when teaching mathematics from a competencies perspective.    

A survey of personal interviews with teachers of mathematics active in the Swedish upper secondary 

school has been conducted. This study shows that teachers primarily regard mathematical 

competencies from an assessment perspective. Few teachers formulate explicit strategies for their 

teaching in mathematical competencies. Among the most important perceived obstacles are reluctant 

student attitudes towards this perspective in mathematical teaching. 

Nyckelord: matematik, förmågor, undervisning, värderingar 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Min skolgång och undervisning i matematik i grundskola och gymnasium ligger mer än tre decennier 

tillbaka. Som elev i 70- och 80-talets skola fick jag allt eftersom lära mig division i trappa, att lösa 

andragradsekvationer och tillämpa deriveringsregler. Att lära sig matematik innebar för mig och mina 

klasskamrater under dessa år främst att successivt tillägna sig område efter område. Efter bråkräkning 

kunde följa algebra, därpå trigonometri och sedan integraler och differentialekvationer.  

Min tro är att även mina matematiklärare och kanske också matematiklärarna i stort delade den synen 

på ämnet. Skolans perspektiv på matematikundervisning har traditionellt utgått från en indelning i 

klassiska matematikområden. Någon absolut och invändningsfri kategorisering av detta slag är 

knappast möjlig att göra, men till de mer grundläggande av dessa matematikens områden har ofta 

räknats talteori, algebra, geometri samt funktionslära och analys. Ibland kompletteras dessa med 

nyare områden som av olika skäl anses relevanta. Niss (2002) föreslår t ex en indelning i tio 

ämnesområden1 (taldomäner, aritmetik, algebra, geometri, funktioner, analys, sannolikhetslära, 

statistik, diskret matematik och optimering) som han menar alla kan anses vara betydande och ha 

viktiga tillämpningsområden. Läroplaner och kursplaner i matematikämnet har av hävd planerats, 

analyserats och jämförts ur perspektiv liknande detta.  

Successivt, och speciellt under de senaste två decennierna, har emellertid begreppet matematiska 

förmågor fått ett växande gehör inom den matematikdidaktiska forskningen och som utgångspunkt för 

ämnesplaner i matematikämnet. Den grundläggande hypotesen i detta begrepp är att det skulle vara 

möjligt identifiera ett antal enskilda generella matematiska förmågor som tillsammans konstituerar ett 

slags samlad matematisk kompetens. Dessa förmågor skulle i princip vara tillämpbara på alla de 

traditionella matematiska delområdena. 

I Sverige bygger gällande läroplaner från 2011 för grundskola och gymnasium och däri ingående 

ämnes- och kursplaner i matematikämnet också i högre grad än tidigare styrdokument på 

matematiska förmågor. Perspektivet matematiska förmågor präglar här såväl syftesbeskrivningen för 

matematikämnet som de kunskapskrav som för respektive kurs inom ämnet finns formulerade för de 

olika betygsstegen. 

Som lärarstuderande med studier i matematikdidaktik har jag skolats i de matematiska förmågorna. 

Min bild är att dessa har en central roll i den matematikdidaktiska undervisningen vid 

lärarutbildningen. I skarven mellan teori och praktik i gymnasieskolan har jag emellertid tyckt mig ana 

åtminstone en nyansskillnad mellan den bild av matematikdidaktik som jag bibringats under 

                                                             

1
 Danskt original: stofområde (Niss, 2002, s 114) 
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lärarutbildningen och den bild som ett annat utbildningssystem under en i de flesta fall annan 

läroplan kombinerat med lång erfarenhet i yrket format hos mina äldre kollegor. Detta har väckt ett 

intresse att bättre försöka förstå de matematiska förmågornas ställning i skolan. Hur fruktsamt anser 

lärarna att förmågebegreppet är i deras dagliga praktik? Håller lärarna med läroplanen eller ses 

läroplanens yrkande på ett förmågeperspektiv bara som ett hinder i lärarens strävan att förmedla sin 

egen bild av matematiken? Och i den utsträckning lärare accepterar läroplanens intentioner, vilka 

strategier använder de och vilka svårigheter och hinder ser de i sitt arbete med de matematiska 

förmågorna?  

Tillgänglig litteratur på området sedan gällande läroplan trätt i kraft är ännu begränsad, speciellt vad 

gäller fackgranskade artiklar. Av uppenbara skäl är området främst förbehållet forskare med ett 

svenskt perspektiv. Med en endast fem år gammal läroplan och i ljuset av den därpå följande 

fortbildningsinsatsen Matematiklyftet kan man spekulera i att situationen ändrats successivt, även 

sedan tidigare arbeten på området publicerats.  

Vid ett studium av värderingar rörande matematiska förmågor blir lärarnas egen syn på matematiken 

viktig. Jag har i denna studie låtit mig inspireras av Paul Ernests artikel ”The impact of beliefs on the 

teaching of mathematics” (1988). Begreppet beliefs kan här kanske närmast översättas till svenska 

som värderingar och tolkas som lärarens fundamentala syn på vad matematik egentligen är, hur den 

kan läras ut av lärare och hur den kan läras in av elever.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Detta arbete syftar till att kvalitativt försöka fördjupa förståelsen för hur väl begreppet matematiska 

förmågor integrerats matematikundervisningen i den svenska gymnasieskolan. Jag är här intresserad 

av att utveckla förståelse rörande:  

1. I vilken grad svenska matematiklärares egna värderingar gentemot sitt ämne står i 

samklang med läroplanens intentioner vad gäller dessa förmågor.  

2. Hur lärare beskriver sitt arbete och sina strategier för att utveckla och bedöma de 

matematiska förmågorna hos eleverna.  

3. Vilka eventuella hinder, konflikter och svårigheter lärarna upplever i sitt arbete att 

realisera läroplanens mål vad gäller matematiska förmågor. 

I denna studie har jag valt att avgränsa mig till att undersöka lärare med erfarenhet av undervisning i 

matematikämnet både från tiden före och tiden efter införandet av gällande läroplan i ämnet, 2011.      
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2. Litteraturgenomgång 

2.1. Före de aktuella matematiska förmågorna i svensk skola 

Frågan hur matematikämnet skall brytas ner för didaktiska ändamål har varit föremål för flera 

initiativ från forskare i matematikdidaktik. Bergqvist (2010) beskriver distinktionen mellan 

innehållsmål och kompetensmål. Den första kategorin exemplifieras på såväl övergripande (t ex 

aritmetik, algebra, geografi) som detaljerad nivå (t ex multiplikationstabeller, ekvationslösning). 

Bergqvist beskriver hur distinktionen blir tydlig som resultat av en internationell trend från 90-talet 

och framåt vad gäller beskrivning av kunskaper i matematik och vad gäller innebörden i begreppet 

matematisk kunskap. 

Denna matematikdidaktiska trend har satts in i ett större, allmändidaktiskt perspektiv av Lundgren 

(1999) som ser en generell trend bort från en traditionell stofforientering. ”De mål som läroplaner och 

kursplaner anger uttrycks mindre i stoff och mer i termer av begrepp, sammanhang och i kunskap som 

instrument för lärande.”  

Även Niss (2002) kontrasterar indelning av matematiken utgående från sakinnehåll och från förmågor 

och kritiserar traditionen av indelning av matematikämnet ensidigt efter ämnesområden. Detta 

perspektiv är förvisso nödvändigt, menar Niss, för att välja ut ämnesstoffet. Hellenius (2006) 

sammanfattar i ett referat av Niss arbeten dennes kritik mot perspektivet byggt på ämnesområden 

med att det är svårt att beskriva progression hos eleverna och att det blir svårt jämföra olika läroplaner 

med varandra.  

2.2. Definitioner av begreppen matematisk kompetens och 

matematiska kompetenser 

För att kunna diskutera matematisk kompetens är det angeläget att söka enas om en definition av 

begreppet. Niss (2002, s43) diskuterar begreppet matematisk kompetens som ett samlat uttryck för 

matematisk kunskap. Han definierar matematisk kompetens med att denna ”består i att ha kunskap 

om, att förstå, utöva, använda, och kunna ta ställning till matematik och matematisk verksamhet i en 

mängd sammanhang där matematik ingår eller kan komma att ingå.2” Niss definierar vidare specifika 

matematiska kompetenser som ”en oberoende, relativt distinkt, betydande beståndsdel av matematisk 

                                                             

2
 Min översättning, (liksom senare översättningar från danska).  Lydelse i det danska originalet : 

Matematisk kompetence består i at have viden om, at forstå, udøve, anvende, og kunne tage stilling til 
matematik og matematik virksomhed i en mangfoldighed af sammenhænge, hvori matematik indgår 
eller kan komme til at indgå (Niss, 2002). 
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kompetens. Man kan också säga att en matematisk kompetens är en insiktsfull beredskap att agera 

ändamålsenligt i situationer som inbegriper en viss typ av matematisk utmaning.34”   

2.3. Introduktion till matematiska förmågor 

Ett flertal alternativa indelningar av en samlad matematisk kompetens i enskilda förmågor har lagts 

fram. Till pionjärarbetena på området kan räknas Krutetsky (1976) refererad av Pettersson (2008). 

Krutetsky hävdar att matematisk förmåga inte är en utan flera och identifierar de tre kategorierna 

insamling, bearbetning samt bevarande av matematisk information. Till senare ambitiösa försök att 

bryta ner en samlad matematisk kompetens i enskilda förmågor hör den amerikanska organisationen 

National Coucil of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) som definierar fem s.k. process standards, 

problemlösning, resonemang och bevis, kommunikation, samband samt representationer5. Dessa 

process standards belyser vägar att inhämta och tillämpa matematisk kunskap. 

Kilpatrick (2001) delar in matematisk kompetens i fem trådar6: conceptual understanding, procedural 

fluency, strategic competence, adaptive reasoning, samt productive disposition. 

Niss (2002) talar om åtta kompetenser. Dessa indelas i två huvudgrupper där den första gruppen, ”att 

fråga och svara i, med och om matematik”, omfattar kompetenserna tankegångskompetens, 

problembehandlingskompetens, modelleringskompetens samt resonemangskompetens. Den andra 

gruppen, ”att hantera matematiskt språk och redskap”, omfattar kompetenserna 

representationskompetens, symbol- och formalismkompetens, kommunikationskompetens samt 

hjälpmedelskompetens. Niss kallar dessa kompetenser av första ordningen. Hans modell omfattar 

även tre s.k. kompetenser av andra ordningen, täckningsgrad, aktionsradie och teknisk nivå, med vars 

hjälp han menar man kan beskriva i vilken utsträckning en individ besitter en viss kompetens av första 

ordningen.  

I en rapport med syftet att konkretisera och precisera de generella delarna i den då gällande svenska 

ämnesplanen (Skolverket, 2000) ger Palm (2004) en alternativ indelning i kompetenser. Här 

definieras problemlösningskompetens, algoritmkompetens, begreppskompetens, 

modelleringskompetens, resonemangskompetens och kommunikationskompetens. Denna indelning 

kan sägas förebåda den gällande svenska läroplanen LGY11. 

                                                             

3
 Niss använder begreppet matematiska kompetenser. Med undantag för denna litteraturgenomgång, 

där jag så långt möjligt använt respektive författares egen terminologi, använder jag i detta arbete det i 
dagens matematikdidaktiska forskning vanligare uttrycket matematiska förmågor.  Detta får anses 
synonymt med Niss begrepp.  
4
  ”Det er en selvstændig, rimeligt afgrænset hovedkomponent i matematisk kompetence som netop 

beskrevet. Man kan også sige, at en matematisk kompetence er indsigtsfuld parathed til at handle 
hensigtsmæssigt i situationer, som rummer en bestemt slags matematiske udfordringer” (Niss, 2002). 
5
 Min översättning.  I engelskt original: Problem solving, Reasoning and proof, Communication, 

Connections, Representations 
6
 Engelskt original: Strands 
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Vi kan av ovanstående översikt konstatera att terminologi och förslag till indelning i förmågor varierar 

mellan författarna. Gemensamt förefaller emellertid vara synen att en samlad matematisk kompetens 

kan indelas i något halvdussin av varandra relativt oberoende förmågor. Jag kommer hädanefter i 

detta arbete att använda begreppet matematiska förmågor eller bara förmågor synonymt med de olika 

ovan redovisade svenska, danska eller engelska begrepp som författarna valt.  

2.4. Svenska styrdokument och deras tolkningar 

Den gällande svenska läroplanen för gymnasiet och speciellt den däri ingående ämnesplanen för 

matematikämnet (Skolverket, 2011) utgår från begreppet matematiska förmågor. Detta perspektiv 

ligger till grund för såväl definitionen av matematikämnets syfte som för kunskapskraven för de tre 

betygsnivåerna E, C respektive A. Den så kallade syftesbeskrivningen stipulerar att undervisningen i 

ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att: 

 använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen7  

 hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg 

 formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder 

och resultat 

 tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en 

modells egenskaper och begränsningar 

 följa, föra och bedöma matematiska resonemang 

 kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling 

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

yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang 

De matematiska förmågorna kan emellertid spåras även i äldre svenska styrdokument. Den 

föregående ämnesplanen för gymnasiet (Skolverket, 2000) presenterar under rubriken ”mål att sträva 

mot” åtta områden där eleverna skall ”utveckla sin förmåga att”. Här kan identifieras begrepp som 

med ett nyare språkbruk skulle kunna betecknas problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga, 

modelleringsförmåga etc. 

 

 

                                                             

7
 Min kursivering 
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2.5. Analyser av tillämpning av förmågebegreppet före 2011 

Bergqvist (2010) har på Skolinspektionens uppdrag granskat matematikundervisningen i den svenska 

grundskolan. Studien fokuserar på de moment i kursplanen som behandlar matematiska förmågor. 

Undersökningen bygger på klassrumsobservationer samt ett omfattande intervjumaterial. Denna 

studie är emellertid gjord innan den aktuella läroplanen och ämnesplanen i matematik trädde i kraft 

2011. Övergripande frågeställningar i rapporten är: 

 Vad anser lärarna att lärandemålen är? 

 Hur tolkar och värderar lärarna budskapet i kursplanen? 

 Hur har lärarna arbetat för att tolka budskapet i kursplanen? 

 De nationella matematikprovens påverkan på lärarnas undervisning 

 Undervisningens innehåll och form 

Studien avslutas med förslag till vidare forskning. Jag har här hämtat fyra citat som i någon mån 

beskriver forskningsläget: 

”Denna studie bygger på data från en enkät, från klassrumsobservationer och från en intervju. Resultat 

från de tre delarna relateras till varandra och slutsatser dras utifrån den helhetsbild som framträder.  

Men ännu har inte motsvarande relationer undersökts i detalj per lärare” 

”En specifik fråga att undersöka vidare är varför vissa lärare som till en början i intervjun endast visar 

sporadisk kunskap om kompetenserna, men efter det att kompetenserna presenterats direkt kan 

använda dem för att förklara olika aspekter i sin undervisningspraktik som tidigare beskrivits i vaga 

termer.”  

”Det skulle behövas fortsatt forskning för att ta reda på vilka mekanismer som styr de olika stegen 

mellan styrdokumentens intentioner när det gäller kompetensmål och lärarnas undervisning. ” 

”vilken hjälp de lärare som ännu inte förefaller följa kursplanens intentioner skulle behöva för att göra 

detta” 

2.6. Analyser av tillämpning av förmågebegreppet från 2011 

Den nu gällande läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011) trädde i kraft 2011. Därmed 

renodlades perspektivet på matematikämnet utgående från begreppet matematiska förmågor i 
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syftebeskrivning och kunskapskrav. Utvärdering av den matematiska förmågedimensionens ställning i 

den svenska matematikundervisningen från 2011 och framåt har berörts i några arbeten.  

Palm (2011) har undersökt i vilken grad resonemangsförmåga testas vid prov i matematik 

konstruerade av lärare och funnit att denna testas i väsentligt lägre grad än i nationella prov.  

Boesen (2014) har i en kvantitativ studie undersökt hur införandet av förmågorna i svenska skolan har 

påverkat lärarnas undervisning. Boesen konstaterar att lärarkåren överlag är positivt inställd till den 

nya läroplanens idéer och intentioner men att detta styrdokument i kombination med nationella prov 

inte har varit tillräckligt för att lärarna skall förstå innebörden av förändringen. Boesen menar att 

lärarna saknar den funktionella kunskap som är nödvändig för att omsätta den nya läroplanen i 

praktisk undervisning och rekommenderar en ökad tydlighet i kommunikation till lärarkåren. Här är 

de nationella proven inte tillfyllest. 

Hur gymnasielärare tolkar begreppet förmågor och hur de beskriver sin kommunikation och sitt 

arbete med förmågor gentemot eleverna har undersökts i ett examensarbete av Edenström (2013). 

Edenströms slutsats av undersökningen är att arbetet med de matematiska förmågorna är eftersatt 

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

En analys av förekomst av uppgifter av problemlösningskaraktär har redovisats av Brehmer (2015) 

som konstaterar att de vanligt förekommande läromedlen i svensk skola innehåller få uppgifter som 

kan sägas träna problemlösningsförmåga och att dessa som regel återfinns i slutet av böckerna och där 

klassificeras som svåra uppgifter. 

Träning kontra bedömning av de matematiska förmågorna har inom ramen för ett examensarbete 

undersökts i en enkätundersökning av Segervill (2016) som drar slutsatsen att alla förmågor bedöms i 

liknande omfattning men tränas i varierande grad, där träning av procedurförmågan ges mest 

utrymme i matematikutbildningen. 

Den svenska matematikunderviningen har sedan introduktionen av den nya ämnesplanen 2011 också 

blivit föremålför en av Skolverket initierad fortbildningsinsats kallad Matematiklyftet, där de 

matematiska förmågorna utgör ett centralt perspektiv. (Popov, 2015) 
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3. Teoretisk inramning 

3.1. Värderingarnas betydelse för matematikundervisning 

Ernest (1988) presenterar, med anledning av amerikansk debatt från början av 80-talet om att ändra 

inriktningen av matematikundervisningen till en mer problemorienterad undervisning, sin tes att en 

lyckosam förändring av matematikundervisningen utöver att kräva en förändrad läroplan,8  är 

beroende av ett antal faktorer.  

“Teaching reforms cannot take place unless teachers’ deeply held beliefs about mathematics and its 

teaching and learning change. Furthermore, these changes in beliefs are associated with increased 

reflection and autonomy on the part of the mathematics teacher. Thus the practice of teaching 

mathematics depends on a number of key elements, most notably: 

 the teacher's mental contents or schemas, particularly the system of beliefs9  concerning 

mathematics and its teaching and learning; 

 the social context of the teaching situation, particularly the constraints and opportunities it 

provides; and 

 the teacher's level of thought processes and reflection.” 

De tre centrala komponenterna i Ernests värderingsbegrepp är syn på matematikens natur, på 

undervisningsprocessen samt inlärandeprocessen.  

3.2. Läroplansteori 

Linde (2012) beskriver begreppen transformerad och realiserad läroplan. Det första av dessa uttryck 

betecknar hur sociala, ekonomiska och kulturella faktorer påverkar hur den formulerade läroplanens 

ideal tolkas. ”Lärarna är huvudaktörer i transformeringen av läroplanen och de som utformar sin 

uppgift enligt vad de vill, vad de anser förväntas, vad de kan och vilka yttre villkor som gäller.” (Linde, 

2012 s. 64). Med realiserad läroplan avses resultatet lokalt i skolor och klassrum där lärare och annan 

personal genomför undervisning och andra pedagogiska aktiviteter. 

 

 

                                                             

8
 Ernest använder curriculum, vilket får anses ha en vidare betydelse än min svenska översättning 

9
 Ernest begrepp beliefs är svåröversatt. En direkt svensk översättning skulle ge trossats eller 

övertygelse, vilka associerar till annat än vad som här avses. Jag har i denna studie valt att använda 
värderingar. 
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4. Metod 

4.1. Val av metod 

För datainsamling har en kvalitativ metod valts i form av intervjuer där respondenterna utgjorts av ett 

antal yrkesverksamma matematiklärare. Vid analysen av det insamlade materialet har fortsatt en i 

huvudsak kvalitativ metod använts. För att selektera de tendenser och mönster som kunnat anses ha 

bäst belägg i materialet har en kvantitativ analys mot uppställda kriterier genomförts. Avslutningsvis 

har på nytt en kvalitativ genomgång av ursprungsmaterialet gjorts i syfte att komplettera och söka 

ytterligare belägg för den bild som getts av den tidigare analysmetoden.  

4.2. Urval och avgränsningar 

Respondenterna har valts ut på sådant sätt att de undervisat i matematikämnet även före införandet 

2011 av den nya läroplanen för gymnasieskolan. Inom denna avgränsning har ambitionen varit att 

åstadkomma ett strategiskt urval (Trost, 2010) med avseende på följande variabler 

 Vilka gymnasieprogramprogram lärarna undervisar på 

 Skoltillhörighet 

Tillgänglig tid för genomförande av detta arbete har emellertid medfört att variation avseende 

variabeln skoltillhörighet inte har kunnat göras. Därför kommer alla respondenter från samma 

gymnasieskola.  

Fyra lärare i matematik, varav två manliga och två kvinnliga, har valts ut vid en svensk gymnasieskola. 

Alla tillfrågade har tackat ja till att delta i undersökningen varigenom bortfall kunnat undvikas.  

Lärarna, varibland en förstelärare i ämnet, är alla yrkesverksamma sedan minst tio år och undervisar i 

matematik vid ett eller flera olika gymnasieprogram. Bland de gymnasieprogram på vilka den utvalda 

gruppen lärare undervisar finns såväl studieförberedande som yrkesförberedande program 

representerade. I den första kategorin av dessa återfinns teknikprogrammet, 

naturvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet.  

4.3. Datainsamlingsmetod 

Datainsamling har skett genom enskilda inspelade intervjuer. Dessa intervjuer har i genomsnitt tagit 

ca 30 minuter i anspråk. Intervjuerna har gjorts av en och samma person och i samma lokal vid de 

intervjuade lärarnas arbetsplats. Till grund för intervjuerna har legat en intervjuguide med ett antal 

frågor och frågeområden som intervjun avsett beröra (bilaga 2). Frågor i denna har dock inte varit 

avsedda som annat än en riktlinje. Ambitionen har i stället varit att ge den intervjuade läraren stort 
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utrymme att själv ta upp de aspekter på undervisning matematiska förmågor som han eller hon vill 

belysa. Frågorna har varit grupperade efter de tre frågeställningar som ligger inom studiens 

omfattning.  Intervjuguiden har inte delgetts respondenterna. 

Varje inspelad intervju har sedan transkriberats. Målet vid transkriberingen har varit att göra denna 

ordagrant. Vissa avsteg har emellertid gjorts. Korrigering av kongruensfel och liknande talspråkliga 

grammatiska avvikelser från skriven standardsvenska har gjorts för att underlätta läsningen. 

Talspråkliga uttryck som ”liksom” o.d. har däremot behållits och pauser har noterats (…). 

Kursiveringar av vissa ord har gjorts då dessa betonats av respondenten och dessa betoningar 

uppfattats vara betydelseskiljande eller betydelseförstärkande.    

4.4. Analysmetod 

Analys av intervjumaterialet har gjorts på tematisk väg. Efter ett översiktligt studium av det 

transkriberade materialet har ett antal tematiska kategorier identifierats i texten. Dessa kategorier har 

alla initialt vardera kopplats till en av de tre definierade frågeställningarna som studien avsett belysa 

(kapitel 1.2.). Kategorierna har i huvudsak hämtats från respondenterna svar. Kategorierna har här 

valts ut antingen då de återkommer i svar från flera respondenter eller bedömts vara ett centralt tema i 

en enskild respondents intervjusvar (bilaga 3). I några fall har även de frågor som ställts av 

intervjuaren utgjort grund för en definierad kategori.  

Transkriptionerna har sedan analyserats, och textelement i de olika intervjusvaren har kodats. 

Härigenom har ett givet intervjusvar kunnat kopplas till en eller flera kategorier, antingen tillhörande 

samma frågeställning eller olika frågeställningar. I något fall har i detta steg ytterligare kategorier 

kunnat identifieras, varvid kodningen upprepats. De slutgiltigt fastställda kategorierna redovisas i 

bilaga 3. 

Intervjusvaren har sedan sortertas efter frågeställning och kategori. Även omfattande intervjusvar har 

i sin helhet sorterats in under respektive kategori, även om endast en del av detta svar uppfattats vara 

relevant för kategorin i fråga. 

Antal intervjusvar per kategori har sammanställt och räknats. Även antalet respondenter som givit 

svar som kunnat föras till en kategori har för varje kategori räknats och sammanställts (bilaga 3). 

De kategorier till vilka intervjusvar från minst tre lärare kunnat föras har valts ut för vidare analys. 

Dessa teman har analyserats för att om möjligt identifiera gemensamma drag och tankar hos 

respondenterna. Kategoriernas benämning har som följd av detta vid behov omformulerats och 

preciserats. Därefter har hela det transkriberade materialet gåtts igenom för att identifiera ytterligare 

perspektiv på de kategorier som uppfyller ovanstående kriterium. En analys har gjorts avseende 

gemensamma och eventuella avvikande drag i intervjusvaren i varje kategori. Denna analysprocess 

redovisas i kapitel 5. tillsammans med ett urval citat ur material som bedöms vara representativa för 
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de tendenser som observerats i materialet. Här generaliseras också utfallet för var och en av studiens 

tre frågeställningar.  

Slutligen har hela det transkriberade materialet gåtts igenom för att finna eventuella mönster som kan 

identifieras i materialet men som inte uppfyllt redovisade analyskriterier eller av andra skäl inte blivit 

ett resultat av tidigare analysmetod. Utfallet av denna delprocess behandlas i resultatdiskussionen 

(kapitel 6). 

4.5. Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) definierar i sina forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning fyra etiska huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid planering och genomförande av denna studie har 

detta dokument varit vägledande för de forskningsetiska övervägande som gjorts. Konfidentialitet och 

lärarnas möjlighet att sitt avbryta deltagande har explicit kommunicerats i det brev (bilaga 1) som 

tillställts presumtiva respondenter som inbjudan att delta i studien.   

4.6. Validitet och reliabilitet  

Syftet med studien är att skapa förståelse kring tre teman, lärarnas värderingar rörande förmågor, 

deras strategier och upplevda hinder. Då samtliga dessa kretsar kring respondenternas egna 

föreställningar och beskrivningar kring dessa företeelser har jag valt att i intervjuerna lämna stort 

utrymme åt respondenterna att själva utveckla sina tankar. Tanken är att detta borde sörja för en god 

validitet i meningen att mäta respondenternas egna värderingar kring sitt ämne. 

Man kan argumentera för att denna valda lägre grad av struktur har negativt inflytande på 

reliabiliteten om vi med denna avser möjligheten att vid en upprepad studie få samma resultat. 

Urvalet i denna kvalitativa studie är dock inte menat vara representativt och respondenterna och deras 

uppfattningar kan inte anses vara representativa för annat än sig själva. Trost (2010) ifrågasätter 

reliabilitetsbegreppets tillämpbarhet vid kvalitativa studier och framhåller att både detta och 

validitetsbegreppet har sitt ursprung inom kvantitativ metod. 
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5. Analys och resultat 

I detta kapitel redovisas resultat av den dataanalys som gjorts. Resultatet presentas kring de kategorier 

som möter det urvalskriterium som definierats i metoddelen och struktureras kring studiens tre 

frågeställningar om lärarnas värderingar, deras strategier rörande matematiska förmågor och 

upplevda hinder. Avslutningsvis följer ett försök att betrakta studiens resultat som en helhet.   

5.1. Lärarnas professionella värderingar 

52 intervjusvar (46% av totalt avgivna svar 10) har kunnat kategoriseras som hänförliga till frågan om 

lärarnas värderingar gentemot matematiska förmågor. Fem av femton kategorier inom detta område 

motsvarar villkoret att intervjusvar från minst tre respondenter skall anses passa bäst in här. Dessa 

kategorier är: 

 Bedömning av förmågor dominerar över undervisning i förmågor 

 Kommunikation med elever om förmågor 

 Vilken är den viktigaste förmågan 

 Effekter av LGY11 på matematikundervisningen 

 Självförtroende 

Dessa redovisas nedan med ett försök till beskrivning samt med citat ut materialet. Citat i den följande 

texten är i huvudsak från de intervjuade lärarna.11  

5.1.1. Bedömning av förmågor dominerar över undervisning i förmågor 

14 svar från samtliga fyra intervjuade lärare har kunnat inordnas i denna kategori. Detta gör att denna 

kategori i båda dessa avseenden var den kategori som berörts i högst utsträckning i respondenternas 

svar. 

Det centrala i denna kategori är att respondenterna genomgående primärt associerar matematiska 

förmågor till bedömning av förmågor. Att se matematiska förmågor ur ett undervisningsperspektiv 

tenderar här att bli sekundärt. 

                                                             

10
 Ett svar kan räknas till flera kategorier, varför den här angivna procentandelen är något lägre än 

antalet svar om värderingar i förhållande till det totala antalet svar.    
11

 I några fall har det varit nödvändigt att ta med frågor eller stickord från intervjuaren för att 
sammanhanget skall bli klart. I dessa fall har intervjuarens och lärarens repliker indikerats med I 
respektive L.   
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Genomgående i materialet är att intervjufrågor om förmågor i allmänhet tenderar att få svar specifikt 

om bedömning av förmågor. Väldigt få frågor intervjuerna handlade om bedömning. Ändå cirkulerar 

lärarnas resonemang rörande förmågor oftast kring detta. Lärarna är tämligen ense om att summativ 

bedömning skall ske utifrån förmågeperspektivet och att det enligt ämnesplanen förväntas av dem att 

göra detta. 

I den mån förmågor diskuteras inom ramen för undervisning varierar lärarnas attityd från att tydligt 

hävda att sådan inte är en del av undervisningen till att se sådan undervisning som ett medel att klara 

de nationella proven.  

”Alla vet om att vi ska betygsätta förmågor och bedöma förmågor, men jag tror att vi är väldigt 

många, nästan alla är ganska osäkra på hur vi egentligen skall göra det här.” 

”Förmågorna kommer mest främst fram när man gör prov.” 

I (apropå matematiska förmågor): ”Men det är inte en del i, ska vi säga, den dagliga undervisningen, 

det här…?” 

L: ”Absolut inte.” 

”Mm, precis, ja. Men bedömningen ska ju spegla vad du gjort i undervisningen och man vill ju vara 

rättvis mot vad man har gjort, så då måste man ju öva på sådant också, eller hur? Men vi har väl 

oftast gått den vägen att, oj vad är det vi ska bedöma nu, ja då går vi igenom vad vi ska bedöma och 

inser att vi måste ändra undervisningen kanske lite. Vi måste öva på sådana uppgifter kanske.” 

”Alltså jag tänker, när jag sammanställer och gör i ordning ett prov, då kan jag tänka att .. ja men 

just det jag måste ju ha … vad har vi för typ av förmågor… då kan jag liksom få en sådan här aha…” 

” Jag tror att det är svårt för oss att … vi ser ju mer nivåerna ur … alltså kriterienivåerna, än vad vi 

ser förmågorna i kriterierna.” 

5.1.2. Kommunikation med elever om förmågor 

Tre intervjusvar från tre lärare ansågs passa bäst in i denna kategori.  

I materialet framgår att lärare som regel inte för ett konsekvent resonemang med eleverna omkring de 

matematiska förmågorna. I den mån förmågebegreppet kommuniceras med eleverna är skälet 

huvudsakligen att få dessa att förstå grunderna för den kommande bedömningen. Vissa lärare 

differentierar också sin kommunikation om förmågor mellan olika elevgrupper, t ex 

yrkesförberedande och studieförberedande program, utifrån sin bedömning av hur mottagliga de olika 

elevgrupperna är för att diskutera förmågebegreppet. 

I: ”Pratar du om förmågor med eleverna?” 
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L: ”Alldeles för lite. Alldeles för lite. Och speciellt i de termerna kanske. Jag försöker ju betona … det 

är… det jag försöker fokusera mycket på det är få bort eleverna från svars.. eller svarsfixeringen… 

liksom facit längst bak i boken” 

”Men vi pratar mycket begrepp, vi pratar procedur och nu har ju jag, jag har ju både yrkesklasser 

och teoretiska, alltså teknikklasser, och man pratar ju på två olika sätt till dem, till industriklassen 

till exempel så pratar jag ju aldrig förmågor med dem. Det är knappt att jag visar betygskriterierna 

för dem, därför att de siktar inte lika högt och de har som ett sämre självförtroende, så skulle jag 

börja prata om förmågor, och det låter konstigt och när man läser texter som är från Skolverket så 

tror jag de skulle tänka men alltså vad är det här för något?” 

”Jag går igenom att det är det här vi ska ha betyg på .. det är förmågor och.. utgående från 

betygskriterierna diskuterar jag ju det. Men sedan går jag inte igenom det mer under … terminsvis. 

Så.” 

”… ja det blir liksom annars än det här. Modellering och kommunikation och så där, det övas ju inte 

lika mycket, och då försöker jag att inte nämna dem.” 

”De allra flesta tror jag nog tycker att det är svårt. Sedan pratas det alldeles för lite om det här. När 

reformen kom så satt vi ju på studiedagar och skulle liksom diskutera vad är det här för uppgift? Är 

det en problemlösningsuppgift eller är det en procedur…. Men det där, på något sätt, tenderar ju att 

klinga av.” 

5.1.3. Vilken är den viktigaste förmågan? 

Sex intervjusvar från tre lärare befanns hänförliga till denna kategori. Uppfattningarna går emellertid 

isär. Problemlösningsförmåga och i någon mån modelleringsförmåga framhålls som viktiga av ett par 

lärare. Å andra sidan finns uppfattningen företrädd att ingen förmåga kan sättas framför de andra. Det 

är därför svårt att dra några slutsatser om någon generell uppfattning bland respondenterna i denna 

fråga. 

”Det lilla som jag försöker bryta mig ur det här, det handlar egentligen om modellering.” 

”Ibland tycker jag att det är problemlösning, det är väl därför vi har matematik, för att kunna lösa 

problem av något slag.” 

5.1.4. Effekter av LGY11 på matematikundervisningen 

Den nya läroplanen nämns inte explicit mer än av en av respondenterna. Flera av respondenterna för 

emellertid resonemang som kan tolkas tillhöra denna kategori. Tre intervjusvar från tre lärare har 

placerats i denna kategori men även här är det svårt urskilja en tydlig tendens i materialet. 
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”Ja men jag tror att dels behöver man hålla igång det så det blir ständigt levande liksom… Jag tror 

inte jag kan påstå att det förs en kontinuerlig dialog om förmågor. … men det finns några få kollegor 

som tycker att det är spännande och viktigt att prata om alltså.. och en del bara gör som man har 

gjort i alla tider  och så försöker man anpassa sig så gott det går…” 

I: ”Är det bedömningen som är svår eller är det undervisningen som är svår?” 

L: ”Båda två.” 

I: ”Och vad beror det på?”  

L: ”Ja att vi inte har lärt oss än hur vi ska göra. Att vi är inne i den gamla skolan, där vi inte var så 

tydliga med förmågor. De fanns ju där men det var ju ingen som undervisade så.” 

”Det som var stor skillnad före och efter GY11, det var väl det här att de nationella proven såg 

annorlunda ut, det är det sättet som vi har lärt oss mest på tror jag. Där är ju allting uppdelat, alla 

uppgifter är kategoriserade i förmågor där också, så där har vi ju fått lära oss. Det är ett bra sätt, vi 

får lära oss. ” 

5.1.5. Självförtroende 

Självförtroende är både explicit och implicit ett återkommande begrepp, framför allt då lärarna själva 

får beskriva vad de vill förmedla till eleverna i sin matematikundervisning. 

”Jag vill förmedla att … jag har ju turen att ha väldigt mycket naturvetare. Då vill jag förmedla att 

matematik är ett … dels att de är duktiga i matematik, att de ska få ett självförtroende i matematik.” 

”Jag tycker själv att det är roligt med matematik och då vill man ju försöka visa det också att det är 

som någon klurig problemlösning som faktiskt man känner sig lite glad eller lite duktig när man har 

löst problem och att alla faktiskt kan klara av det på den nivån som vi är här nu. Så det vill man ju 

försöka förmedla,” 

”Jag vill att de ska ha ett gott självförtroende. Jag vill att de ska tro på det de lär sig. Gärna undra 

var kommer det ifrån? Inte bara metodiskt nu räknar jag. Sådant gillar jag inte. Och sedan… 

liksom… ja men att de är med och tycker att det är intressant och mer åt det hållet… sedan har vi ju 

alla delmomenten i matten så klart .. man att man försöker göra det så kul och bra som möjligt. …” 

5.2. Lärarnas strategier  

20 intervjusvar (18% av totalt avgivna svar) har kunnat kategoriseras som hänförliga till frågan om 

lärarnas strategier rörande undervisning i matematiska förmågor. Ingen av kategorierna inom detta 

område motsvarar villkoret att intervjusvar från minst tre respondenter skall kunna föras hit. 
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Ingen lärare formulerar vad som skulle kunna kallas en strategi för att systematiskt utveckla elevernas 

matematiska förmågor. I den mån en differentierad undervisning i förmågor sker, är den ett ofta 

resultat av kommande bedömning (se avsnitt 5.1.1.). Lärarna förlitar sig här i stor utsträckning på 

läromedlen. Exempel finns i materialet på ett mer ostrukturerat förfarande, där läraren, ofta under 

eller efter undervisningstillfället, kan identifiera moment i undervisningen som utvecklat en specifik 

förmåga.  

”Ja, bitvis kommer jag på mig med att nu är det det här jag undervisar om, de här förmågorna. Jag 

är fortfarande för dålig i att tänka att ja men i januari, då ska jag träna den här förmågan och i 

februari, då ska jag träna den här förmågan, eller den här veckan ska vi träna den här förmågan. 

Men jag kommer på mig själv med att ja men det här var ju jättebra, nu ska vi … och då kan jag 

prata om det med eleverna om att ser ni här att det är det här vi pratar om nu. Jag lyfter upp 

förmågorna för eleverna men jag är fortfarande för dålig också. … Jag har inget helhetstänk över 

förmågorna.” 

5.3. Upplevda hinder 

42 intervjusvar (37% av antalet avgivna svar) har kunnat kategoriseras som hänförliga till frågan om 

lärarnas upplevda hinder, svårigheter eller problem rörande att undervisa i eller bedöma matematiska 

förmågor. Två kategorier inom detta område motsvarar villkoret att intervjusvar från minst tre 

respondenter skall kunna klassificeras under detta tema. 

 Elevers attityder rörande förmågorna 

 Läromedel 

5.3.1. Elevers attityder rörande förmågeundervisning 

Tio intervjusvar från tre lärare har klassificerats i denna kategori. 

Ett budskap från majoriteten av lärarna är att många, inte minst ambitiösa, elever föredrar ett 

traditionellt undervisningssätt med eget arbete i läroboken framför projekt och andra aktiviteter 

syftande till att utveckla annat än procedur- och begreppsförmågorna. Även om en av respondenterna 

nyanserar denna bild och exemplifierar hur elever kan efterfråga ett bredare spektrum av uppgifter än 

procedur- och begreppsuppgifter växer ändå en samlad bild fram.   

”Men i undervisningen… en del elever, de vill ju bara veta… vad är det för begrepp och hur ska jag 

göra med det. De vill inte lägga tid på något annat, eller kanske du har märkt också. Inte lägga tid 

på något annat, inte experimentera eller göra någon aktivitet eller resonera om något. De vill lösa 

uppgifter och kolla i facit att det blir rätt.” 
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”Det är vad jag försöker.. dra dem bort ifrån det där svarsorienteringen. Men det är ett ganska tufft 

jobb och de här .. det är ganska typiskt att de här  modelleringsuppgifterna som jag försöker … det 

är inte så populärt hos citationstecken ”Duktiga elever” som har lärt sig den traditionella koden, de 

säger oftast får vi inte räkna i boken i stället? Nej det får ni inte, det är inte det vi ska göra idag. Men 

det är lite provocerande att presentera ett nytt tänk för någon för att de kan … de är vana vid den 

traditionella koden, hinna långt i boken, räkna många uppgifter. Med rätt svar…” 

”Men sedan är det, det är svårt att genomföra det, sedan… de ser hur tjock boken är och planeringen 

… hur mycket de ska hinna och så där och då är det ofta att de hellre bara vill jobba i boken för att 

förstå själva. De tänker att det är snabbaste vägen för att förstå själva, men det kanske inte är det.” 

”Det finns ju de som bara lär sig med hjälp av begrepp, och frågan är väl om de har sådan djupare 

förståelse för matematiken. Så rena begrepp och procedur och så, man klarar sig långt på dem, 

men… nä jag vet inte om jag skulle tycka att man är … får något helhetsperspektiv i matten så tycker 

jag väl inte att man kan allt.” 

”Men då teknikklasserna kan man ju faktiskt prata med och eftersom vi tränar på alla olika moment, 

till exempel vet ju de nu helt plötsligt vad modellering är, som jag aldrig någonsin har nämnt, men 

det är någon som har nämnt det eller någon som har sett det via Skolverket kanske och undrar 

varför får vi aldrig träna på sådana uppgifter?” 

5.3.2. Läromedel 

14 svar från samtliga fyra intervjuade lärare kunde inordnas i denna kategori.  

Uppfattningarna om i vilken utsträckning läromedlen stödjer en undervisning ifrån ett 

förmågeperspektiv varierar ganska kraftigt mellan respondenterna. Det är därför svårt att ur detta 

material dra några slutsatser om hur lärarna ser på det stöd läromedlen ger för undervisning i 

förmågor. 

”…det är ju i många stycken ett bedrövligt läromedel, men de har ju en sådan enorm spridning att 

de.. egentligen ser de ju likadana ut som före den här gymnasiereformen. Egentligen har de inte 

ändrat någonting. Det är som.. Matematikläroböcker har en tendens att bygga på gamla 

matematikläroböcker som har en tendens att bygga på gamla läroböcker. Jag är ganska säker på 

att de läroböcker som jag hade är jättenära besläktade med de här som jag ger till mina elever 

idag.” 

I: ”Känner du att du har ett bra stöd i läromedlet, framför allt böckerna, vad det gäller 

förmågeperspektivet?” 

L: ”Ja, det tycker jag.” 
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”Nja, det vet jag väl inte. Vi hade ju samma förlags bok innan och det är väl mycket som är kopierat 

från den till de nya böckerna, och sedan är det omstuvat mellan olika ämnesområden, omstuvat 

mellan olika kurser, men lite mer aktivt, varje kapitel börjar med en aktivitet, du ska upptäcka 

någonting. Det är inte säkert att det var det förut, det har jag inte forskat på men jag känner att det 

är lite mer sådär. Samtidigt fanns det uppgifter, diskutera med kompisarna. Så det finns lite mer… 

samma saker och sedan insprängt i kapitlet finns det olika aktiviteter också.” 

”Jag tycker att de gör det bra att det är många uppgifter för rena metodiska beräkningar till 

exempel. De har mycket… alltså de kan krångla till det fast det ändå är samma metod eller något 

sådant så de tränar mycket på begrepp och procedur och problemlösning på det sättet. ”  

”Mm, och så sedan stegras det så kommunikation och resonemang kanske ligger på möjligtvis på de 

svåraste.”       

”Det man skulle vilja ha är ju ett läromedel som stöd som fokuserar på förmågor. Det har jag inte… 

jag har inte letat ihjäl mig, men … det är ju fortfarande stofforienterat, alltså efter det centrala 

innehållet. Det är kapitel ett det är ekvationer och sedan är det trigonometri och sedan är det.. I den 

meningen är stofftänket fortfarande kvar.” 
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6.   Diskussion 

6.1.  Diskussion av resultat 

6.1.1.   Lärarnas professionella värderingar 

Det tydligaste empiriska belägget i studien finns för slutsatsen att lärarna i första hand associerar 

matematiska förmågor till bedömning och att denna, speciellt vad gäller nationella prov, är den 

främsta pådrivande faktorn vad gäller att lägga upp undervisningen utifrån ett förmågeperspektiv. 

Lärarna tenderar att låta det centrala innehållet i läroplanen och läromedlen styra undervisningen.  

De matematiska förmågorna finns förvisso tydligt uttryckta i ämnesplanens kunskapskrav (Skolverket, 

2011) vilket skulle kunna motivera ett bedömningsperspektiv. Förmågorna har emellertid också en 

central roll i ämnesplanens s.k. syftesdel, i vilken det stipuleras att ”Undervisningen i ämnet 

matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att:” varpå de sju matematiska 

förmågorna räknas upp (se avsnitt 2. 4).  

Vidare är lärarnas kommunikation med eleverna om förmågor i regel begränsad till att beskriva dessa 

förmågors roll som underlag för den summativa bedömningen, inte minst vid nationella prov.    

Det är svårt att se tecken på att lärarna skulle se förmågor som ett kraftfullt medel att organisera 

matematikundervisningen för att förmedla till eleverna den kunskap de vill.  

Många lärare har uppfattningar om huruvida någon eller några förmågor skall sättas högre än andra. 

Man kan här möjligen spekulera i att en egen uppfattning om prioriterade förmågor indikerar någon 

grad av reflektion över hur man bör undervisa i förmågor. Å andra sidan är uppfattningen att alla 

förmågor är lika viktiga förmodligen lika möjlig att åberopa som tecken på en sådan reflektion. Här 

hade fler följdfrågor behövts för att få en bättre förståelse för respondenternas uppfattningar.   

Att ge eleverna självförtroende, och tillit till sin matematiska kompetens är ett tema från flera av 

respondenterna. Självförtroende kan förvisso spåras i ämnesplanen: ”Undervisningen ska stärka 

elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket, 2011). Det är 

emellertid svårt hävda att detta begrepp har samma centrala roll i styrdokumenten som de 

matematiska förmågorna. Detta måste tolkas som en skillnad mellan lärarnas värderingar och 

ämnesplanens intentioner.    

Vad finns då ytterligare i materialet, som inte fångats genom den tillämpade analysmetoden? Kan vi se 

andra tendenser, låt vara med svagare empiriskt belägg? Jag ska här i ett par fall försöka nyansera 

bilden. 
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Det finns i intervjuunderlaget förvisso antydningar om att lärarna kan se även positiva aspekter av 

förmågeperspektivet i undervisningen. En lärare ser förmågeperspektivet som en bättre modell för vad 

hen menar eleverna egentligen behöver ha med sig av matematikkunskaper ut i livet efter skolan.  En 

annan ser i förmågorna en möjlighet att göra undervisningen mer varierad.    

”Det var ju inte en lätt fråga..  Varför… Jag tror att det är ytterst få elever som behöver vara jätte- 

jätteduktiga på matematik när de går ut från gymnasiet. Alltså så där traditionellt duktiga i 

matematik, så att de bara löser…, skicklighet på allting, …. Det är ju sällan det man testar tänker 

jag, i efterlivet, utan det är ju analyser och det är hur man kommer att lösa problem, man kommer 

att analysera grafer man kommer att… ja det är ju inte…, inga uppgifter ser ut som de i matteboken 

när man kommer ut. Det är bara procent kanske i affärer som ser ut så … och det ska man ju kunna 

redan när man kommer …” 

”Ja, jag hoppas och tror att det kan kanske göra att undervisningen blir lite mer varierad, att man 

tänker på att inte bara lära ut vissa begrepp och procedurer hur du skall göra med de här.” 

6.1.2.  Lärarnas strategier 

Som konstaterats ovan drivs den undervisning i förmågor som förekommer till stor del av ett behov att 

öva det man vet kommer att bedömas, inte minst genom nationella prov. Lärarna förefaller ha få 

explicita strategier för hur de skall undervisa i förmågor.  Begrepps-, procedur- och i viss mån 

problemlösningsförmågorna övas i högre grad än andra, och främst genom en traditionell 

undervisning. Då andra förmågor tränas sker detta oftast med utgångspunkt i kommande summativ 

bedömning, inte minst nationella prov. 

6.1.3.  Upplevda hinder 

Det i materialet klarast framträdande hindret för att arbeta utifrån förmågeperspektivet i 

undervisningen, utöver lärarnas eventuella egna värderingar, förefaller vara elevernas ofta negativa 

attityder till förmågor där de istället föredrar en mer traditionell undervisning. Varför vill då inte 

eleverna ta till sig läroplanen intentioner rörande de matematiska förmågorna? Man kan argumentera 

att de borde ha vana från andra ämnen att tänka i dess termer.  Se t ex Lundgren (1999) som menar att 

detta perspektiv genomsyrar skolan som helhet.  Även om terminologin med förmågor är 

ämnesspecifik, är matematiken knappast så unik bland skolämnena att den skulle utgöra ett undantag 

i Lundgrens analys. Ett annat exempel är Svanelids (2014) tankar om ”the big 5” som beskriver hur 

begrepp liknande de matematiska förmågorna är tillämpliga i flertalet skolämnen. En av lärarna i 

materialet pekar som förklaring på att matematikämnet trots allt är speciellt, att dess karaktär 

inbjuder till eget arbete i syfte att själv komma fram till hur matematiken hänger ihop: 

”Ja, nej, jag tänker att det är ett sådant ämne. Jag ska förstå själv, jag måste fatta själv. 

Samhällskunskapen, där ska man diskutera… nu ska man förstå själv.” 
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En annan möjlig förklaring kunde vara att eleverna på mer eller mindre rationella grunder förväntar 

sig att bedömningen kommer att beröra ”traditionella” matematikkunskaper.  

Uppfattningar om hur väl läromedlen stödjer undervisning ifrån ett förmågeperspektiv är vanliga, 

men lärarnas uppfattningar i denna fråga är spridda.  

Ett antal andra hinder för att undervisa utifrån ett förmågeperspektiv kan anas i materialet även om 

dessa uppfattningar är mindre frekventa. Vid sidan av att en grupp elever, inte minst sådana som har 

lättare för matematiken, hellre ser en mer traditionell undervisning finns också ett inslag av att lärare 

befarar att tappa kontakt och intresse framför allt hos en grupp elever med större svårigheter i ämnet 

om mer abstrakta begrepp som matematiska förmågor förs in i diskussionen.   

”…nu har jag ju haft industriarna, då har jag ju haft fyra stycken av sexton som har F sedan 

tidigare. Och där är ju självförtroendet väldigt lågt, även om jag ser att nog skulle de kunna klara 

den här kursen, .... Jag försöker liksom bara lära dem metoder, ekvationslösning, så här gör man, 

gör det bara så blir det bra och rätt… och då att de klarar kursen … så där pratar jag inte mycket 

förmågor.” 

För att komplettera problembilden måste också nämnas synen hos någon lärare att det saknas 

konsensus i lärarkåren omkring definitioner av förmågor.  

”Jag tycker att du ska absolut belysa hur luddigt Skolverket har skrivit alla dessa förmågor. Därför 

att varenda mattelärare på våran skola har en egen syn på hur man ska bedöma dessa förmågor.” 

Att undervisa enligt förmågor anses fortfarande av vissa lärare vara att avvika från en etablerad norm 

om hur matematikundervisning skall bedrivas.  Här verkar inte läroplanen fått ett fullt genomslag. 

I: ”Vad är det som hindrar dig?” 

L: ”Jättemycket är ju tiden. Och i någon mening mod, alltså, allt vad ska jag säga... Alltså den här 

legitimiteten måste jag ju ha, både mot mig själv, inför elever, inför föräldrar, inför kollegor. .. så då 

måste jag ha ganska mycket… jag måste vara ganska modig, alltså om jag väljer att inte ha en 

traditionell undervisning  med lärobok och kapitel och så. Jag måste ändå stå upp … eller våga stå 

upp för och säga att jag sätter de här betygen ändå. Jag står för det. Men det är klart, vad är det 

värsta som kan hända, ja 25 år i yrket, vem kan säga att jag har fel? Men den här inbyggda…, nja 

tänk om jag har fel? Förstår du?” 

Man kan se detta som en illustration till några av såväl Ernests som läroplansteorins centrala 

tankegångar.  Det är kanske inte bara lärarnas värderingar som måste ligga i linje med den nya 

läroplanen för att denna skall kunna realiseras i klassrummet. Också elevers, föräldrars och andras syn 

på hur matematikundervisning skall bedrivas synes påverka vad läraren gör i klassrummet.  
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6.1.4.  Helhetsbild 

Studien syftar till att besvara tre frågor. Intervjusvaren har därför inordnats i kategorier som i sin tur 

underordnats dessa tre definierade teman. Flest och tydligast svar från respondenterna har kommit på 

värderingar, därefter i temat hinder och sist temat strategi. Det är självfallet farligt att av detta dra 

några långtgående slutsatser om dessa temans relativa vikt ur respondenternas perspektiv. De tre 

frågeställningarna kan förmodas vara beroende av varandra.  Det ligger t ex nära till hands att anta att 

lärarnas strategier kan vara beroende såväl av deras värderingar rörande förmågor som av de hinder 

och problem de möter eller har mött. Det är också möjligt att spekulera i att lärarens värderingar kan 

formas av de hinder och svårigheter som läraren möter i sin vardag. 

Även gränsdragningarna mellan de tre temata, värderingar, strategi och hinder är i vissa stycken 

godtyckliga. Även om strukturen hållits låg i intervjuerna med ambition att ge respondenterna stort 

utrymme att själva styra intervjuernas riktning, har självfallet valet av frågor en avgörande betydelse 

för vad svaren kommer att beröra.  

Man kan emellertid också tolka den relativa frånvaron av svar på temat strategier som att 

respondenterna verkligen har svårt konstruera, presentera eller verbalisera sådana. Resultatet antyder 

att lärare ser svårigheter att implementera en förmågebaserad undervisning och saknar strategier för 

detta. Denna slutsats stöds också av Boesen (2014). 

För att en undervisningsreform skall lyckas krävs, enligt Ernest, att lärarnas värderingar ändras. 

Denna studie ger inget belägg för att en sådan förändring i värderingar skett i lärarkåren.  Här kan 

slutsatsen sägas avvika från Boesens undersökning (2014)12.  

6.2. Slutsatser 

Av resonemanget kan man våga dra ett antal slutsatser. 

För lärarna är det dominerande perspektivet vad gäller matematiksa förmågor bedömning snarare än 

undervisning. Detta är den tydligaste slutsats som kan dras av studien. 

Lärare kommunicerar förmågebegreppet endast i begränsad utsträckning med sina elever.  

Lärarnas uppfattning är att eleverna till stor del inte vill bli undervisade i förmågor.  Vissa lärare ser 

också förmågebegreppet som alltför abstrakt för att kommuniceras med stora elevgrupper. 

Lärarna förefaller ha få explicita strategier för hur de skall undervisa i förmågor. Då så görs är 

utgångspunkten ofta kommande summativ bedömning, inte minst nationella prov. 

                                                             

12
 Rörande de matematiska förmågornas roll i undervisningen skulle med ett annat språkbruk Boesens slutsats 

kunna sägas innebära att lärarna ”vill men kan inte” medan detta arbete antyder att de ”varken vill eller kan”. 
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6.3. Reflektioner 

Edenström (2013) drar slutsatsen att arbetet med de matematiska förmågorna är eftersatt och att det 

därför behövs mera tid och utbildning för lärare. Det är, mot bakgrund av Ernests (1988) tes om 

värderingarnas betydelse, tveksamt i vilken utsträckning ett sådant initiativ skulle vara framgångsrikt. 

Huruvida det ens är önskvärt eller etiskt att försöka ändra lärarkårens värderingar rörande sitt ämne 

är en fråga som ligger utanför denna studie. Skall lärarkåren indoktrineras till att omfatta en syn på 

sitt ämne som må ha gott stöd i den matematikdidaktiska forskningen och därmed som lojala 

tjänstemän realisera i klassrummet en läroplan i nära anslutning till den formulerade läroplanen, eller 

skall deras roll som fria akademiker respekteras där de själva väljer väg i underviningen vägledda av 

sina egna värderingar?  

Man kan också fundera över vilken effekt Matematiklyftet har gett.  Detta program för didaktisk 

kompetensutveckling av svenska matematiklärare tilldelades en budget omfattande 649 miljoner kr 

för perioden 2012-2016 (Skolverket, 2012).  Matematikslyftets moduler utgår i huvudsak från de 

matematiska förmågorna. Ingen av intervjufrågorna i denna studie nämnde kompetensutveckling i 

allmänhet eller Matematiklyftet explicit, men många av frågorna måste bedömas ligga i anslutning till 

detta program. Totalt omnämndes matematiklyftet en gång av respondenterna vid de fyra 

intervjuerna. 

 ”det är ju ingen slump att det första ämne som utsätts för ett lyft är matematiklyftet. Så i någon 

mening finns ju en utbredd tro på att matematik är viktigt.” 

6.4. Metoddiskussion 

Metodvalet har vid denna studie fallit på en kvalitativ metod. Bakom detta val har legat ett antal 

överväganden. 

 Aktuella exempel har visat att kvantitativa metoder löper stor risk för bortfall genom låg 

svarsfrekvens. Jag har gjort bedömningen att en kvantitativ studie inom ramen för ett 

examensarbete riskerar att betraktas av många presumtiva respondenter som ett lågprioriterat 

område vilket ytterligare kunnat försämra svarsfrekvensen och därmer gjort all analys 

vansklig.  

 Det sannolikt största arbete som gjorts på området efter den nya läroplanens införande 

(Boesen, 2014) använder en kvantitativ metod. Även om frågorna i min studie inte är identiska 

med Boesens, har jag bedömt jag att det kunde finnas ett värde i att angripa ett liknande tema 

med en annan metod för att få området belyst ur ett annat perspektiv. 
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 Min egen relativa oerfarenhet på området gjorde att jag bedömt risken som stor att en 

kvantitativ studie med i förhand snävt definierade frågor inte skulle komma åt de verkligt 

centrala frågeställningarna. Detta hade kunnat skapa ett validitetsproblem. 

 Även på ett personligt plan har jag föredragit en kvalitativ studie. Som naturvetare har jag 

tidigare erfarenheter av kvantitativa studier och ser i detta arbete en möjlighet att prova och 

bekanta mig med en för mig helt ny forskningsmetod.  

Ingen färdig metod har använts i vid datafångst och analys. Jag har givet det inhämtade materialet 

försökt anpassa analysmetoden för att på ett reliabelt sätt söka belägg för de tensenser som jag tyckt 

mig kunna observera. Jag har här tagit stöd i Trosts försäkran att ”vår bearbetning, vår analys och vår 

tolkning är avhängig den enskildes tycke och smak” (Trost, 2010,  s 127). Bland olika alternativ av 

kvalitativa metoder har ett antal alternativ övervägts. Valet har fallit på en semi-strukturerad 

intervjuform.  Ett helt strukturerat alternativ, där frågornas ordalydelse och sekvens är i detalj 

reglerade, har jag bedömt vara ett mindre lämpligt alternativ, återigen för att inte riskera att styra 

respondenterna bort från de från deras perspektiv väsentliga aspekterna i forskningsområdet.  

Till nackdelarna med ett val av en semi-strukturerad intervjuform hör att det finns risk att alla ämnen 

inte behandlas på samma konsekventa sätt i alla intervjuer.      

I efterhand kan jag se att en högre grad av struktur i datainsamlingen hade kunnat ge förutsättningar 

för att få mer data i centrala frågorna, i den mån dessa kunnat definieras i förväg. Detta får anses 

väsentligt inte minst med tanke på studiens förhållandevis lilla intervjuunderlag (fyra respondenter). 

Man kan argumentera för att ett mer strukturerat metodval kunnat vara gynnsamt för reliabiliteten 

om det över huvud taget är relevant att diskutera detta begrepp i en kvalitativ undersökning.   

Tillgänglig tid har inte medgett, att som ursprungligen planerat göra jämförelser gör mellan olika 

skolor. Systematiska effekter i materialet av en lokal kultur eller tradition kan därför inte avskrivas.  

Det är med andra ord vanskligt att uttala sig om hur representativa dessa resultat är för andra skolor 

än den undersökta.  Skolan är förvisso relativt stor (med totalt närmare 300 lärare), vilket skulle 

kunna tala för att flera oberoende värderingar kan rymmas i matematiklärarkollektivet, men skolan 

arbetar t ex med arbetsplatsträffar för matematiklärarkollegiet vilket inte kan uteslutas påverka 

attityder och värderingar bland lärarna i någon riktning. 

Vad gäller analysmetoden kan såväl valet av kategorier som metoden att definiera dessa diskuteras. 

Valet att definiera kategorierna först efter datainsamling bottnar i att intervjuerna hade en relativt låg 

grad av strukturering och att det därför var svårt i förhand förutsäga vilka kategorier som skulle vara 

relevanta. Allokering av intervjusvar till kategorier har med nödvändighet ett stort subjektivt inslag. 

Slutligen kan det ifrågasättas varför just kategorier med svar från minst tre respondenter valts ut för 

vidare analys. Man kan argumentera för att detta metodval potentiellt kan exkludera en stor mängd 

relevant information i materialet som inte möter det stipulerade kravet att komma från flera källor.  
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För att i någon mån kompensera för detta har jag valt att i diskussionsdelen ta upp även andra 

observationer som inte kunnat beläggas med vald metod. 
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http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Brev till respondenter 

 

 

    Umeå, 2016-05-15 

 

 

Jag heter Johan Åström och läser sista terminen på programmet Kompletterande Pedagogisk 

Utbildning vid Umeå Universitet. Jag gör ett examensarbete inom området matematikdidaktik vid 

Institutionen för Naturvetenskapernas och Matematikens Didaktik, omfattande 15 högskolepoäng. 

Detta skall vara klart i juni. 

 

Jag vill i mitt arbete belysa hur matematiklärare i gymnasieskolan arbetar med de matematiska 

förmågorna. Jag vore tacksam om du kunde hjälpa mig att skapa en bild av vad förmågorna i 

matematik betyder för dig och hur du arbetar med dessa i din praktik som lärare. Det sker med en 

inspelad intervju som beräknas ta ca 30 min. 

 

Jag 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. 

 

Du är en av ca fem lärare som intervjuas och som undervisar i matematik vid gymnasieskolan.  

 

Du kan när som helst avbryta din medverkan i undersökningen. Jag kommer att använda dina svar 

och hantera de uppgifter du lämnar helt konfidentiellt. Dina svar kommer inte att användas för något 

annat syfte än denna studie. Rapporten kan komma att göras allmänt tillgänglig via Universitetets 

databas eller på annat sätt.   

 

 

För eventuella frågor når du mig på telefon xxx-xxx xx xx 

 

Vi ses för ett trevligt samtal. 

 

Tack på förhand, 

 

 

Johan Åström 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

1. Värderingar 

Vad anser erfarna lärare om begreppet matematiska förmågor? Vad anser du? 

Tror du på detta? Vad har övertygat dig? 

Är förmågeperspektivet ett relevant sätt att undervisa i matematik? Varför? Vilka alternativ finns? 

Vad är matematik för dig? Hur kopplar du det till förmågor? 

Vad vill du förmedla i din matematikundervisning? 

Det har funnits många läroplaner i matematik, vad säger att denna är bäst? 

Studieresultaten i matematik i skolan går ner. Finns det en koppling till undervisning i förmågor? 

Vad säger dina kollegor om förmågor? 

Hur talar ni matematiklärare med varandra om förmågor? Varför? 

Vad har blivit bättre i matematikundervisningen med LGY11:s betoning av förmågor? 

Vad har blivit sämre i matematikundervisningen med LGY11:s betoning av förmågor? 

Var kan jag läsa om förmågor? 

 

2. Strategier 

Har du en strategi för att undervisa i förmågor? 

Hur använder erfarna lärare begreppet matematiska förmågor i sin undervisning? Hur gör du? 

Har du en sekvens för undervisning i förmågor? 

Vilka förmågor är lättast? Vilka är svårast? 

Vad har lyckats för dig? Vad lyckas lärare med? 

Vad har misslyckats för dig? Vad misslyckas lärare med? 

Vilka förkunskaper behöver eleverna?  

Vilken förmåga är viktigast/oviktigast? (Även del 1) 

Vilket stöd har du i läromedel? Skiljer detta sig mellan olika matematikområden? Analys/ Geometri/ 

Algebra etc? 

Vilka andra läromedel än boken använder du? 

Hur bedömer du förmågor? 

Är det relevant att tala om förmåga X? 

Hur beskriver du förmåga x? Vad säger läroplanen? 

Vilka är de viktigaste kännetecknen på att en elev besitter förmåga X? 

 

 

3. Problem, hinder och konflikter 

Vad säger eleverna om förmågebegreppet 

Förstår de vad du vill att de skall lära sig? 

Vilka problem ser du? Vad brukar dina kollegor säga? 

Problem i bedömning av förmågor?  

LGY11 betonar förmågor. Hur har lärarnas undervisning och bedömning ändrats till följd av den nya 

läroplanen? Hur har ditt sätt ändrats? Vad är bättre sämre? 
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Bilaga 3. Kategorisering och kvantifiering av intervjusvar 

  

Fråga
13

 Kategori Kod Antal 

svar 

Antal 

Respondenter 

     

Värderingar Bedömning av förmågor dominerar över 

undervisning i förmågor 

B1 14 4 

 Diskussion om förmågor i lärarkollegiet B2 4 2 

 Kommunikation med elever om förmågor B3 3 3 

 Vad vill lärare förmedla med sin 

matematikundervisning? 

B4 1 1 

 Vilken är den viktigaste förmågan? B5 6 3 

 Varför är förmågor ett bra sätt att undervisa i 

matematik? 

B6 2 1 

 Effekter av LGY11 på 

matematikundervisningen  

B7 3 3 

 Mäter förmågorna rätt saker? B8 3 2 

 Egna reflektioner B9 1 1 

 Minst viktiga förmågor B10 1 1 

 Förmågeperspektivets påverkan på 

studieresultat - PISA och TIMMS 

B11 2 2 

 Mod B12 1 1 

 Vad ska eleverna egentligen kunna? B13 3 2 

 Självförtroende B14 5 3 

 Lärares explicita argument för undervisning i 

förmågor  

B15 3 2 

    52 (46%) 

Strategi Parbildning av förmågor S1 2 1 

 Lättaste förmågor att undervisa i S2 3 2 

 Svåraste förmågor att undervisa i S3 2 1 

 Integration av förmågeperspektivet i daglig S4 1 1 

                                                             

13
 Förkortad benämning av de tre frågeställningarna definierade i kapitel 1.2. 
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undervisning 

 Relevans S5 1 1 

 Egna utbildningsinitiativ S6 1 1 

 Allmän strategi S7 4 2 

 Undervisning i stoff kontra förmågor S8 5 2 

 Skillnad mellan yrkes- och studieförberedande 

program 

S9 1 1 

    20 (18%) 

Hinder Elevers attityder rörande förmågeundervisning H1 10 3 

 Avskräckning bland elever från matematik H2A 2 1 

 Avskräckning bland elever från diskussion H2B 1 1 

 Läromedel H3 12 4 

 Elevers bristande förståelse H4 4 2 

 Konsensus i lärarkåren om definition av 

förmågor 

H5 2 2 

 Elevers instrumentella syn på matematik H6 2 2 

 Tidsåtgång H7 2 2 

 Återgång till procedurer H8 1 1 

 Matematikens inneboende karaktär H9 0 0 

 Vilsenhet/Osäkerhet H10 4 1 

 Svårigheter i bedömning H11 2 2 

    42 (37%) 

 

 


