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Förord

Att genomföra ett avhandlingsarbete har inneburit en spännande och
lärorik resa. Elva individer har varit mina reskamrater under hela tiden
och utan dem skulle resan aldrig kunnat äga rum.

Först som sist vill jag tacka min handledare, professor Berit
Askling, som under hela resan varit en kunnig, kreativ, entusias-
merande och pålitlig guide. Utan dig Berit skulle jag inte kunnat
genomföra detta arbete. Tack för att du alltid tagit dig tid, läst version
efter version av text, och alltid gett mig konstruktiv feedback som
inspirerat mig till att vilja fortsätta och avsluta resan. Tack!

De tio individer som jag haft förmånen att få följa under nästan tio
år och som denna bok i grunden handlar om, har varit ovärderliga som
reskamrater. Tack Astrid, Bengt, Carolina, Daniel, Eva, Fredrik,
Hanna, Ingrid, Jonas och Karin för att ni delat med er av era tankar och
erfarenheter! Tack också för att ni har läst, reflekterat över och
kommenterat innehållet i texterna om er själva!

Förutom Berit och ”mina” tio informanter har olika beslut, individer
och miljöer på olika sätt bidragit till att göra resan möjlig och
berikande. Medel från Linköpings universitet motsvarande två år för
kompetensutveckling möjliggjorde första etappen och en licentiat-
avhandling. Medel från fakultetsnämnden motsvarande ca ett halvt år
har starkt bidragit till att avhandlingen kunnat färdigställas. Tack!

Att studierektorn i matematik, Arne Enqvist vid Linköpings
universitet, och under det senaste året Anders Tengstrand vid
Högskolan i Kalmar, i tjänsteplanering tagit hänsyn till mitt behov av
perioder utan undervisning har verkligen uppskattats. Tack!

En matematikdidaktisk forskningsmiljö som varit betydelsefull är
den professor Hans Wallin byggt upp vid Umeå universitet. Där har
jag kunnat presentera och diskutera mitt arbete under resans gång och
delta i kurser och konferenser tillsammans med doktorander och
internationellt erkända forskare inom matematikämnets didaktik. Tack!

Den forskningsmiljö i pedagogik som jag i mer än tio års tid tillhört
genom doktorandkurser och seminarieverksamhet har självklart varit
betydelsefull. På IBV har dessutom under hela resan Kerstin
Junehammar funnits som en kompetent och trygg person för oss
doktorander. Tack Kerstin!
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Inom Matematiska institutionen vid Linköpings universitet har Eva
Leander som statistiker och vän och Krister Larsson som kollega och
erfaren lärarutbildare i matematikdidaktik, varit särskilt viktiga för mig
under resans gång. Tack också Eva och Krister för att ni läst och
sakkunnigt kommenterat delar av mitt manus!

Vid mitt slutseminarium gav professor Glenn Hultman många
kloka, insiktsfulla och konkreta förslag på förändringar av texten.
Tack!

Karin Wallby, NCM, Göteborgs universitet, har ”lusläst” och
kommenterat manus på både innehållslig och språklig nivå. Tack
Karin!

Att redigera texten och sammanfoga skilda dokument till en fil
kräver professionell kunskap. Tack Maritta Edman för att du delat med
dig av din kunskap!

Min familj, make och vuxna barn, har tålmodigt accepterat mitt
behov av att arbeta ensam istället för att tillbringa ledig tid tillsammans
med dem. Tack kära familj!

Avhandlingen tillägnas mina föräldrar, Ingvar och Birgit Bjerneby.
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1. Matematik i grundskolan – en inledning

Matematik utgör tillsammans med svenska och engelska grundskolans
tre kärnämnen. Att elever ska lära sig läsa, skriva och räkna i skolan
har enligt läroplanerna betraktats som en självklarhet allt sedan
folkskolans införande år 1842. Matematik som skolämne,
ursprungligen ”de fyra räknesätten”, senare ”aritmetik och geometri”
och först i mitten av 1900-talet ”matematik”, tillmättes dock till att
börja med inte alls samma vikt som skolämnet svenska (Skolverket,
1997; Wyndhamn, 1997). Samhällsutvecklingen och förändringar av
den obligatoriska skolan har inneburit att matematik i grundskolan nu
är det enskilda ämne som näst svenska språket garanteras flest timmar
undervisning. Av förarbetena till läroplan Lpo 94 framgår att skol-
ämnen garanteras tid efter hur viktiga de anses vara för medborgarna i
framtiden och med hänsyn till om skolämnena innefattar kunskaper
och färdigheter av särskilt stor vikt för fortsatt utbildning efter
grundskolan. I betänkandet Skola för bildning (SOU 1992:94) under-
stryks att större vikt bör läggas vid sådana mer beständiga kunskaper
som ges i t.ex. svenska och matematik.

Att matematik är ett viktigt skolämne är alltså väl dokumenterat,
men varför är det ett viktigt skolämne och vilka kunskaper och färdig-
heter i matematik ska elever utveckla? Svaren på dessa frågor har
varierat med olika läroplaner, vardagskunskaper och nyttoaspekter har
konkurrerat med en formalbildande aspekt, matematik för att utveckla
ett logiskt tänkande. Men, och det är en viktig utgångspunkt i denna
avhandling, de argument som förs fram i läroplaner och kursplaner är
inte med nödvändighet samma argument som förs fram i klassrummet.
I klassrummet är det läraren som genom sin undervisning representerar
skolmatematiken, läraren som har egna erfarenheter av
matematik –som elev i skolan, som student på en lärarutbildning och
som lärare.

Om skolmatematik – några röster
Att elever, framförallt på högstadiet, upplever sig stå vid sidan av
matematiken konstaterar Löthman (1992). Hon berör därmed det
fenomen som kallas ”relevansparadoxen” (Niss, 1994), dvs. att gapet
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mellan den vikt samhället lägger vid kunskaper i matematik och den
matematik individen upplever sig se och behöva är stort. Matematiken
är ofta så inbäddad i sina tillämpningar att den blir osynlig.

Matematik betraktas världen över som ett svårt skolämne (Niss,
1994). Denna omständighet tillsammans med matematikens
”osynlighet” gör att elever kan ifrågasätta meningen med att lära sig
matematik. Freudenthal (1973) har påpekat att just det som
karaktäriserar matematik och är ämnets styrka – generaliserbarheten,
flexibiliteten och den vidsträckta användbarheten – i klassrummet blir
till ett dilemma för läraren. I Sverige har bl.a. Magne (1975, 1986)
diskuterat relationen mellan motiv och matematikinnehåll:

Å ena sidan är det en chockerande låg numerisk färdighet som erfordras i
förvärvslivet eller fritidstillvaron (enligt flera svenska och internationella
undersökningar). Å andra sidan förefaller det vara så att vi behöver klara
en ganska avancerad matematisk färdighet – eller kanske rättare tanke-
teknik eller logik som i väsentliga hänseenden liknar komplicerad
matematik. (Magne, 1975, s. 24)

Samtidigt som det finns en allmän känsla av att matematik krävs för att
vi ska kunna leva ett normalt liv föreligger inte någon konsensus i
samhället om vad som förväntas av matematikutbildningen för
”genomsnittseleven” (Dörfler & McLone, 1986; Romberg, 1992). I
Sverige konstaterade Håstad (1978) att det behövdes en precisering av
målet med skolans matematikundervisning och en allmän uppslutning
kring detta.

Elevers rationalitet (fornuftsgrunnlag) för att lära sig matematik
beskrivs av Mellin-Olsen (1984, 1987) vara sammansatt av två kompo-
nenter: instrumentell rationalitet och social rationalitet. Den
instrumentella rationaliteten är knuten till skolmatematik som ett
instrument; elever vet att de har nytta av matematik (och betyg) i
framtiden, de behöver kunskap (eller åtminstone betyg) i matematik
för bl.a. fortsatta studier. Den sociala rationaliteten är knuten till
ämnesinnehållet i sig; elever upplever matematiken som rolig och
intressant. Enligt Mellin-Olsen värderar eleverna inlärningssituationen,
och resultatet av denna värdering är avgörande för hur inlärningen
kommer att gestalta sig.

Löthman (1992) tycker sig se svårigheter för lärarna att stimulera
elever till egna matematiska reflektioner, dvs. att stärka den sociala
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rationaliteten för elevers lärande. Hon uppfattar att matematik i skolan
enligt en starkt rotad tradition anses vara detsamma som innehållet i
läroboken. När Gudrun Malmer (1997) intervjuas i tidskriften
Nämnaren understryker hon att en stark tradition styr vad matematik är
i skolan. Malmer påpekar att föräldrarna utgör en faktor som kan
bromsa utvecklingen. Föräldrarna vill känna igen rutinerna så att de
kan hjälpa sina barn med läxorna. Det ”traditionella sättet”, dvs. en
matematikundervisning som utgår från att matematik är innehållet i
läroboken, kan därför enligt Malmer (1997) av läraren upplevas som
både bekvämt och tryggt.

Ernest (1991) har i en modell belyst relationerna mellan lärarens
föreställningar om matematik, om undervisning och inlärning i
matematik, och undervisningens faktiska genomförande. De tankar och
idéer läraren själv har (espoused model) överensstämmer inte
nödvändigtvis med den undervisning som faktiskt genomförs (enacted
model), beroende på undervisningens sammanhang (social context).
Till de faktorer som ingår i detta sammanhang hör förväntningar och
föreställningar om matematik från elever, deras föräldrar, lärarkollegor
och överordnade. Kontexten är också påverkad av läroplanen, kurs-
planen, läromedlen, regler för prov, utvärderingar och betyg, och
ytterst hela det nationella utbildningssystemet.

The main explanation for the disparity put forward in these studies is that
the constraints and opportunities afforded by the social context of teaching
cause teachers to shift their pedagogical intentions and practices away
from their espoused theories. [– – –] The socialization effect of the context
is sufficiently powerful that despite having differing beliefs about
mathematics and its teaching, teachers in the same school are observed to
adopt similar classroom practices. (Ernest, 1991, s. 289)

Socialisationseffekten är alltså kraftfull och lärare på en skola kan,
enligt de forskningsresultat Ernest (1991) hänvisar till, lägga sig till
med (eller anpassa sig till) en för skolan gemensam praxis utan att
varje lärare egentligen delar bakomliggande uppfattningar. Å andra
sidan konstaterar Carlgren och Marton (2000) att lärares arbete på en
och samma skola kan vara så olika utformat att eleverna i de olika
klassrummen befinner sig i olika läroplaner. Lärare har olika förmåga
och intentioner samtidigt som de uppfattar betingelserna för sitt arbete
på olika sätt.
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Avhandlingens syfte
Matematikläraren är av flera skäl huvudaktör vad avser elevers före-
ställningar om varför skolmatematiken är viktig. Enligt min upp-
fattning har matematikläraren en mer avgörande påverkan på elevers
föreställningar än lärare i flertalet andra skolämnen: Matematiken i
samhället är relativt osynlig, den är i så stor utsträckning inbäddad i
tillämpningar att den blir svår att motivera mer än i allmänna ordalag
(”relevansparadoxen”). Delar av skolmatematiken betraktas av
eleverna som en företeelse isolerad inom klassrummets väggar. Därtill
kommer att de argument som olika intressenter för fram inte är
samstämmiga utan snarare svåra att förena (Ernest, 1991; Howson &
Mellin-Olsen, 1986).

De av många forskare påpekade skillnaderna mellan målen i
officiella läroplansdokument och de mål och motiv som praktiseras i
klassrummet understryker också lärarens betydelse. I det samman-
hanget används emellanåt begreppet den dolda läroplanen (Jackson,
1968). Verksamheten i klassrummet, som kan skilja sig avsevärt från
läroplanens intentioner, påverkas av alla attityder och krafter som
verkar i (och på) klassrummet och därmed på lärare likväl som på
elever. Verksamheten kan ses som en motsättning mellan teori
(intentionerna) och praktik (realiteterna), och som en motsättning
mellan det öppna och det dolda. Den kan också uppmärksammas och
analyseras ur lärarens perspektiv, som lärarens sätt att hantera de olika
sidorna av sitt arbete, den pedagogiska (intentionella) och den sociala
(betingade) sidan av arbetet i klassrummet (Carlgren & Marton, 2000).

Avhandlingen är andra delen i ett projekt med det övergripande
syftet att kartlägga, beskriva och analysera argument för grundskolans
matematik. I projektets första del har fokus varit riktat mot de officiellt
deklarerade argument för skolmatematik som förekommit under olika
historiska perioder och de mer personliga argument för matematik i
grundskolan som blivande matematiklärare för fram (Bjerneby Häll,
2002). Denna första del avslutade jag på följande sätt:

Uppsatsen som handlat om argument för matematik i grundskolan
innehåller en självständig och här avslutad studie. Den står på egna ben så
att säga, där det ena benet består av lärarstudenters argument och det andra
benet av argument som återfinns i läroplaner och läroplansdebatt.
Uppsatsen är samtidigt första delen av ett större projekt. I projektets andra
del kommer ett begränsat antal lärarstudenter att följas, från sista terminen
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av utbildningen och in i de skolor och klassrum där de undervisar i
matematik. Från projektets första del tar jag med mig kunskap om
matematik som skolämne, om läroplaner och lärarstudenter. Jag tar med
mig resultaten från de två undersökningarna och frågor som väckts under
arbetets gång. Vilka argument tar lärarstudenten som nyfärdig lärare med
sig in i klassrummet? Hur ser läraren på frågan om vad som är viktigast för
elever att lära sig i matematik i grundskolan? Vilka visioner har lärar-
studenten i slutet av sin utbildning? Vilka möjligheter och begränsningar
upplever lärarstudenten och den nyblivna läraren? (Bjerneby Häll, 2002,
s. 183)

I projektets andra del, den longitudinella studie som här avhandlas, är
fokus riktat mot nyutexaminerade lärares personliga argument för
matematik i grundskolan. Under sammanlagt åtta år har jag följt tio
informanter. De har, tillsammans med andra lärarstudenter, under
utbildningens första respektive andra år formulerat argument för
matematik i grundskolan. Under utbildningens nionde och sista termin
har de berättat om sina idéer vad avser undervisning i matematik och
tankar kring vilka kunskaper i matematik de betraktar som allra
viktigast. Under de tre första åren efter avslutad lärarutbildning har de
sedan delat med sig av sina erfarenheter som lärare i matematik.
Genom informanterna har jag fått tillträde till matematik i grundskolan
och därigenom möjlighet att undersöka vad som händer i spannet
mellan vision och verklighet. Informanterna i denna avhandling har
som elever i grundskolan genom Lgr 80 erfarit en läroplan i matematik
med stark betoning på nyttospekter och matematik i vardagslivet. När
de själva går lärarutbildningen och senare börjar undervisa i matematik
är det inom ramen för Lpo 94, där matematikens formalbildande roll
ånyo aktualiserats och de funktionella målen tonats ned (Englund,
1995a; Wyndhamn, 1997).

Syftet med den empiriska studie som redovisas i denna avhandling
är att, med de argument som blivande matematiklärare för fram som
bakgrund, få en ingång till att studera hur dessa argument ”håller” i
verkligheten och vilka eventuella andra argument som genereras av
den lokala verkligheten. Härigenom kan jag också teckna en bild av
skolmatematikens villkor, som jag skall relatera till den förra
rapportens (licentiatavhandlingens) analys och diskussion av
argumenten för matematik i grundskolan. De två studierna ger, tagna
tillsammans, underlag för att föra en diskussion om samspelet mellan
argument för matematik i grundskolan och skolmatematikens villkor.
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De ger dessutom vissa möjligheter att ge ett litet bidrag till belysning
av den generella forskningsfrågan om implementering av visioner i en
komplex skolverklighet.

Avhandlingens disposition
I kapitel 2 presenteras kortfattat det resultat från projektets första del
som utgör bakgrund och utgångspunkt för det aktuella arbetet.
Kapitel 3 innehåller en precisering av avhandlingens syfte och
problemformuleringar. Kapitel 4 behandlar forskning ur ett makro-
respektive mikroperspektiv om läroplaner, skolämnen och lärare,
särskilt forskning om skolämnet matematik och matematiklärare. I
kapitel 5 beskrivs ett forskningsperspektiv som hanterar relationen
mellan struktur och aktör. Kapitel 5 innehåller även en redovisning av
uppläggning och genomförande av den undersökning som är avhand-
lingens empiri. Kapitel 6 beskriver den kontext med avseende på
lärarutbildning, grundskola och matematikundervisning som är aktuell
för avhandlingens informanter. Undersökningens resultat presenteras i
form av teman uppdelade på tre kapitel, 7–9. Slutligen sammanfattas
och diskuteras avhandlingens resultat i kapitel 10.
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2. Bakgrund och utgångspunkt: Argument
för skolmatematik

Den tidigare genomförda studien utgör, som framgått av kapitel 1, en
bakgrund till denna avhandling. Resultaten från den första delen av
projektet presenteras därför som en utgångspunkt för den här aktuella
andra delen av projektet. För en utförlig redovisning av uppläggning
och resultat hänvisas till Bjerneby Häll (2002).

I licentiatavhandlingen ges en historisk tillbakablick på officiella
och auktoritativa argument för skolmatematik samt en redovisning av
lärarstudenters argument. De frågeställningar som belystes var
argument för matematikutbildning i den obligatoriska skolan

1. ur ett internationellt och historisk perspektiv
2. i Sverige enligt läroplansdokument
3. enligt lärarstudenter/blivande matematiklärare.

Presentationen i detta kapitel tar sin utgångspunkt i internationell och
svensk forskning med fokus på läroplaner och ur ett makroperspektiv.
Därefter beskrivs resultat från min undersökning om argument, ur
individens, den blivande matematiklärarens, mikroperspektiv.

Argument för skolmatematik – ett internationellt
och historiskt perspektiv
En sammanfattning av den forskning som behandlar motiv för
matematik i skolan presenteras av Romberg (1992). Perspektivet är
internationellt med tyngdpunkt på engelskspråkig forskning. Enligt
Rombergs analys är det följande sex huvudargument, kategorier av
argument, som förekommer och/eller har förekommit:

•  Ett funktionellt argument. Detta är det vanligast förekommande
motivet för att undervisa elever i matematik. Matematiken fyller
enligt detta argument ett långsiktigt behov för både elever och
samhälle. ”The argument is that schools should prepare students so
that they can be productive citizens in society.” (Romberg, 1992,
s. 756)
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•  Matematik tränar det logiska tänkandet. Rötterna till detta
argument står att finna i Platons texter (correctness in thinking).
Motivet är fortfarande aktuellt och det är sambandet mellan
matematik och problemlösningsförmåga som nu lyfts fram (high-
order thinking skills).

•  Matematik tränar elevens förmåga att anstränga sig. Även detta
argument har sina rötter i Platons texter (utility of effort). Denna
tilltro till matematiken som ett ”karaktärsdanande” ämne, eller som
en förberedelse inför livet som också kommer att bestå av
enahanda och krävande arbetsuppgifter, förekommer även idag.
Motivet återfinns inte explicit i läroplaner, däremot framförs det av
undervisande lärare.

• Matematik har ett estetiskt värde i sig.
•  Undervisning i matematik i skolan behövs för att utbilda nya

generationer av matematiker.
• Matematik är en del av vår kultur.

Det funktionella argumentet förekommer hos nästan alla forskare och
nämns då som det främsta motivet för matematikundervisning. Även
svenska forskare som behandlat frågan om mål och motiv för skol-
matematiken har dragit slutsatsen att det funktionella motivet är
vanligast (Håstad, 1978). Romberg (1992) påpekar att de motiv som
ges av olika forskare ytligt sett kan vara ett och samma, men vid
närmare betraktande leder samma argument, till exempel det funk-
tionella, till olika matematiskt innehåll beroende på vad som anses vara
nyttig, användbar kunskap. I debatten om vilken kunskap som har ett
’direkt nyttovärde’ finns samtidigt en diskussion om för vilka (grupper
av) elever en viss kunskap är användbar och hur grundläggande
färdigheter (basic skills) ska definieras och operationaliseras.

Enligt Niss (1996) visar analyser av matematikutbildning, ur ett så-
väl historiskt som samtida perspektiv, att det i huvudsak bara före-
kommer några få kategorier av grundläggande motiv för matematik-
utbildning. De tre kategorierna är att skolmatematiken:

- Contributing to the technological and socio-economic development of
society at large, either as such or in competition with other societies/-
countries.

- Contributing to society’s political, ideological and cultural maintenance
and development, again either as such or in competition with other
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societies/countries.

- Providing individuals with prerequisites which may help them to cope
with life in the various spheres in which they live: education or
occupation, private life, social life, life as a citizen.
(Niss, 1996, s. 13)

Vid sidan av dessa tre kategorier av grundläggande motiv förekommer
enligt Niss (1996) även motiv som är av en helt annan karaktär. Dessa
har vanligtvis med tradition att göra. Argument som ’eftersom det
funnits så länge så måste det väl vara bra för något’, eller ’det finns i
alla andra länder’, eller ’föräldrar, lärare, arbetsgivare och andra starka
grupper skulle motsätta sig förändringar’, är exempel på argument av
detta slag. Motiven har med tradition, maktbalans eller politiska
hänsyn att göra, samtidigt som de inte på något konkret sätt är rela-
terade till matematikutbildning som sådan.

Skolan som en offentlig institution, och med den skolmatematiken,
är öppen för påverkan från olika grupper i samhället. Beroende på
utbildningssystemets organisation och struktur har professionella
matematiker, lärare, politiker, industrifolk och andra olika inflytande
över skolan och därmed över matematikutbildningen. Var och en av
dessa grupper har sina förväntningar och ställer krav, oftast i form av
ett innehåll, på skolmatematiken (Dörfler & McLone, 1986). De fem
intressegrupper som Howson och Mellin-Olsen (1986) identifierar är
(a) matematiklärare; (b) föräldrar; (c) arbetsgivare; (d) högre nivåer i
utbildningssystemet och (e) elever. Gruppen matematiklärare är
normalt den mest ”välartikulerade”. Att matematik har en given plats i
läroplanen motiveras av matematikläraren vanligtvis med att matema-
tiken:

- contributing to the basic knowledge of any educated citizen;
- contributing to the study and advancement of numerous disciplines,
  professions and trades;
- contributing to a student’s general education through the inculcation of
  particular attitudes and approaches;
- possessing an inherent interest and appeal.
(Howson & Mellin-Olsen, 1986, s. 10)

Howson och Mellin-Olsen (1986) för samtidigt in ett resonemang
om matematikutbildningen i relation till skolans olika funktioner. De
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betraktar skolan inte bara som en institution för fostran och utbildning
utan också en institution för sortering. Skolmatematiken har enligt
författarna en central roll i denna skolans sortering av elever. Även
Freudenthal (1973) aktualiserar, ur ett internationellt perspektiv, frågan
huruvida ett mål med skolans matematikundervisning de facto är att
’sortera’ elever med utgångspunkt från hur de lyckas med skolmatema-
tiken. Ett av motiven för skolämnet matematik skulle alltså vara
samhällets behov av urvalsinstrument.

Argument för skolmatematik – Sverige i fokus
Vilka argument för matematik finns eller har funnits i svensk skola
under olika historiska perioder? En kartläggning och analys (Bjerneby
Häll, 2002) visar att argumenten stämmer väl överens med de
kategorier av argument som redovisas i internationell forskning enligt
föregående avsnitt. Mest framträdande är funktionella argument som
behandlar dels en socialisationsaspekt enligt vilken skolmatematiken
syftar till att ge en allmän medborgerlig utbildning, dels en
kvalificeringsaspekt enligt vilken skolmatematiken syftar till att ge för-
kunskaper för fortsatta studier. Skolmatematiken ska med andra ord
vara till nytta för samhället och för individen i samhället. Svaren på
frågan om vilken matematik medborgaren i Sverige behöver, i
vardagslivet och för att ta tillvara sina rättigheter och uppfylla sina
skyldigheter, har varierat genom historien och förändrats med
samhällets utveckling. Också det formella argumentet, matematikens
förmåga att förädla och bilda eleven, har en stark ställning för skol-
matematikens vidkommande. Beroende på historisk tid och språkbruk
har termerna ”personlighetsfostrande” respektive ”personlighets-
utvecklande” använts. Både argumentet att matematik utvecklar det
logiska tänkandet och argumentet att matematik tränar elevens
förmåga att anstränga sig återfinns i de texter som analyserats.
Argumentet att matematik är en del av vår kultur har i och med Lpo 94
fått en framträdande plats. Ett argument för skolmatematiken som är av
en helt annan karaktär än de övriga men som trots all existerar är
matematikens roll som ett urvalsinstrument.

Att motiven för matematik i skolan är länkade till samhällets behov
av produktion respektive reproduktion kan relateras till Niss (1996)
analys av de tre kategorierna grundläggande motiv för matematik-
utbildning: matematik bidrar till samhällets tekniska och socio-
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ekonomiska utveckling; matematik bidrar till samhällets politiska,
ideologiska och kulturella bevarande och utveckling; matematik förser
individer med kunskaper för olika sammanhang och skeden i livet.

Niss (1996) påpekar också att matematikutbildning under de senaste
århundradena betraktats som en viktig del av samhällets politiska,
ideologiska och kulturella ’överbyggnad’. Även Noss (1994a) under-
stryker sambanden mellan samhället och läroplanen i matematik:

Each society (or to be more precise, those in control of each society)
believes that mathematics curriculum is part of the recognised corpus of a
society's knowledge and culture, and that as such, it plays a crucial role in
determining what students know, what they bring to that society when they
leave school, and – most critically – how committed they feel towards it.
(Noss, 1994a, s. 47–48)

Hur väl en elev lyckas med matematiken i skolan påverkar enligt Noss
(1994a) således samhällets värdering av hur användbar individen är
och anses samtidigt ge ett mått på individens lojalitet och plikt-
trogenhet gentemot samhället.

En jämförelse med några tidigare gjorda analyser av motiv för skol-
matematik i Sverige visar på stora likheter samtidigt som en viss
variation förekommer. Enligt Magne (1986) har målet med matematik-
undervisningen under de cirka hundra åren 1878–1986 i praktiken varit
tvåfaldigt:

dels materiellt, att meddela eleverna den räknefärdighet som livet
förmodas kräva,
dels formalt, att lära eleverna tänka klart.
(Magne, 1986, s. 6)

Medan Magne (1986) framhåller de båda huvudmotiven, det funk-
tionella och det formella, beskriver Hellström (1985) en rörelse från
bildning och formella argument till utbildning och funktionella
argument.

Där bildningen i första hand var en fråga för en privilegierad överklass
medan utbildning i dagens samhälle har ett kollektivt intresse. Även om
bildningsaspekten ingår som en del i grundskolan har utbildnings-
aspekterna alltmer kommit att dominera, inte minst med tanke på att
praktiskt taget alla grundskoleelever i dag går till någon form av gym-
nasieutbildning. (Hellström, 1985, s. 49)
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För skolmatematikens del har enligt Hellström (1985) det formella
argumentet, innehållets förmåga att förädla och bilda människan,
konkurrerat med det funktionella, att innehållet i skolans matematik-
undervisning ska vara nyttigt för samhället (och för individen i
samhället). Under olika tider har det ena eller andra argumentet
dominerat. Under en och samma tidsepok har de båda argumenten
också använts med olika tyngd för olika elevgrupper, t.ex. elever i
folkskolan respektive i realskolan. Mot uppfattningar med rötter i den
klassiska lärdomsskolan, där matematiken främst hade en formal-
bildande funktion genom att den (i första hand den Euklidiska
geometrin) ansågs vara särskilt lämpad att utveckla tanken, har
kontrasterats en matematikundervisning vars syften främst är
funktionella dvs. matematiken kan användas för att lösa problem
och/eller för att beskriva eller förklara olika fenomen i omvärlden
(Hellström, 1985). I sin avhandling påpekade Håstad (1978) att det
råder oenighet angående det övergripande målet för matematik-
undervisningen. Han konstaterade samtidigt att ”de flesta svenska
företrädare har haft en mycket pragmatisk syn på matematikunder-
visningens roll” (Håstad, 1978, s. 24). Detta innebär enligt Håstad att
målet med matematikundervisningen är att den ska ge de kunskaper i
matematik som behövs för fortsatt utbildning (i matematik och andra
skolämnen), för fortsatt yrkesverksamhet och för vardags- och
privatliv. B. Johansson och Kilborn (1986) skriver att man från och
med 1919 års undervisningsplan kan se en uppdelning av målet för
skolmatematiken i två huvudkategorier:

• en som syftar till att ge en allmän medborgerlig skolning
• en annan som syftar till att ge förkunskaper för fortsatta studier i såväl
  (skol)matematik som angränsande skolämnen.
  (Johansson, B. & Kilborn, 1986, s. 88)

Samstämmigheten mellan de olika analyserna av målen med skolans
matematikundervisning är stor. De formalbildande aspekterna på skol-
matematiken betraktas dock av olika författare som mer eller mindre
framträdande. B. Johansson och Kilborn (1986) och Håstad (1978)
lyfter fram de pragmatiska, funktionella motiven för matematik-
utbildning medan Hellström (1985) och Magne (1986) i sina analyser
lyfter fram både de funktionella och de formella motiven, och
Hellström konstaterar att en förskjutning skett från det formella till det
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funktionella motivet. De skillnader som finns mellan vilka motiv för
matematikutbildning de olika författarna för fram skall förstås mot
bakgrund av att de studerade tidsperioderna skiljer sig något.
Dessutom har några av forskarna tagit sin utgångspunkt i läroplaner,
andra i praktiken och ytterligare någon annan i vad olika företrädare
anser.

I senare analyser, genomförda efter att den nuvarande läroplanen
trätt i kraft, påpekas att skolmatematiken i och med den nya läroplanen
(Lpo 94) återigen har tillskrivits en intellektuellt utvecklande och
närmast formalbildande roll. Slutet av seklet innebar därmed ett
”kodbrott”, den medborgerliga koden har ersatts med en kod där
individperspektivet markerats och där skolan ska förmedla kulturarvet
och fasta, beständiga kunskaper (Englund, 1995a; Wyndhamn, 1997).

Blivande matematiklärares argument för
matematik i grundskolan
En analys av vilka argument för skolmatematik som återfinns i de
senaste läroplansdokumenten ger inledningsvis en bakgrund och tjänar
samtidigt som en tolkningsram vid analys av de blivande matematik-
lärarnas argument. Den senare frågeställningen belystes empiriskt i den
första delen av projektet och resultatet av undersökningen beskrivs här
kortfattat.

Läroplanen som bakgrund och tolkningsram
Ett syfte med att analysera vilka argument som under olika historiska
perioder förekommit för skolmatematiken var att skapa en bakgrund
och möjlighet att förstå de argument som lärarstuderande för fram,
både i den studie som ingick i den första delen av projektet och i den
undersökning vars resultat presenteras i denna avhandling. Det kan
därför vara av intresse att här reflektera något över de motiv som
dominerar i de läroplaner och kursplaner lärarstudenterna själva mött
som elever respektive som de möter som lärarstuderande och kommer
att möta som nyutbildade lärare.

I stort sett alla lärarstudenter som deltagit i undersökningen har
under hela eller större delen av sin tid i grundskolan undervisats i
enlighet med Lgr 80. Jämfört med tidigare kursplaners mål skiljer sig
Lgr 80 genom att matematiken främst syftar till att ge var och en
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brukbara kunskaper så att man ska kunna ta vara på sina rättigheter och
fullgöra sina skyldigheter som samhällsmedlem. Grundskolans tidigare
läro- och kursplaner hade för matematikämnets del haft som främsta
syfte att förbereda för fortsatta studier. Baskunskaper och vardags-
kunskaper var honnörsord i Lgr 80 och kursplanens olika moment
motiveras med användbarhet i vardag och yrkesliv. Betoning på
nyttoaspekten finns kvar i Lpo 94 men skrivningarna är mer
öppna –vardagslivet är inte väldefinierat och vi vet inte hur vardagen
kommer att se ut när dagens grundskoleelever är vuxna. Det framgår
också att matematik inte nödvändigtvis behöver ha samband med
någon konkret verklighet. I Lpo 94 är ’räknandet’ kraftigt nedtonat, i
stället framhålls en intellektuellt utvecklande aspekt hos matematik-
ämnet (Wyndhamn, 1997).

Ett av momenten i Lgr 80 föll utanför ramen: algebra och funk-
tionslära. Momentet introducerades med skrivningen att det ”är av
mindre vikt i vardagslivet, men alla elever ska ha en viss orientering
om stoffet. En omsorgsfull individualisering, byggd på elevernas val
och förmåga, är nödvändig” (Lgr 80, s. 105). I Lpo 94 återfinns
algebra liksom tidigare under senare delen av grundskolan och kan
relateras till skrivningar i kursplanen om informationsteknologi,
problemlösning och matematiska modeller, samt till matematikens
språk, symboler och uttrycksformer. Elever förutsätts utveckla goda
kunskaper och färdigheter i algebra. Den nya kursplanen har reviderats
och i samband med översynen framgick att verksamma lärare helst
skulle se att algebra minskade i omfattning och att delar av innehållet
flyttades från grundskolans senare årskurser till gymnasieskolan
(Johansson, B. & Emanuelsson, 1999). Någon sådan förändring kan
inte spåras i den reviderade kursplanen (Skolverket, 2000, Kursplan i
Matematik, inrättad 2000-07).

Med detta som bakgrund är det nu dags att beskriva resultatet av
undersökningen om vilka argument för matematik i grundskolan
blivande matematiklärare för fram.

Lärarstudenters argument för skolmatematik
Sammanlagt cirka trehundrafemtio texter skrivna av lärarstudenter
under det första och andra året av lärarutbildningen utgjorde de data
som analyserades i undersökningen (Bjerneby Häll, 2002). Samtliga
studenter deltog i en lärarutbildning med inriktning mot undervisning i
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matematik och naturorienterande ämnen inom grundskolans årskurs
4–9. Undersökningen genomfördes under en femårsperiod, 1994–1998,
varvid studenter som påbörjade utbildningen under fyra olika läsår
deltog. Lärarstudenternas argument formulerades i texter som svar och
reaktioner på en fiktiv situation där elever frågar varför de behöver lära
sig matematik i skolan.

De tio huvudargument för undervisning i matematik i grundskolan
som enligt undersökningens resultat förs fram av blivande lärare är
följande (här ordnade efter förekomst i studenternas texter från
utbildningens första år):

• för att klara det vardagliga livet – idag och som vuxen (a)
’Vardagslivet’ handlar om fritiden, privatlivet, hemmet, och den
egna ekonomin. Den del av dygnet som individen tillbringar i
skolan respektive på arbetsplatsen hänförs i texterna inte till det
vardagliga livet. De exempel som ges syftar både på elevens nutid
och framtid. Argumentet är det överlägset vanligast förekommande
och också det argument som ofta nämns först bland flera.

• med tanke på utbildning och yrke i en framtid (b)
De exempel som ges handlar i första hand om de kunskaper i mate-
matik som eleven behöver för fortsatta studier inom t.ex. teknik,
ekonomi och naturvetenskap. Ibland är det betyget, snarare än
kunskap i matematik, som framhålls.

• för att kunna ta tillvara sina egna intressen (c)
Individens rätt och möjlighet att påverka i ett demokratiskt samhälle
(massmedia, manipulation med siffror, statistik), och att kunna ta
ställning till olika politiska beslut, handlar exemplen om. ’För att
inte bli lurad’ löper som en röd tråd genom texterna.

• för att utveckla tänkandet (e)
Matematik sammankopplas med att individen utvecklar sin förmåga
att tänka logiskt och abstrakt. Problemlösningsförmåga och
intelligens framhålls i texterna.

• det behövs för många andra skolämnen (g)
NO-ämnen, SO-ämnen, och de praktisk-estetiska ämnena nämns
som exempel där matematik behövs inom grundskolans ram.

• med tanke på samhällets behov och krav (d)
Levnadsstandard, välstånd och att vårt tekniskt avancerade samhälle
är beroende av att människor skaffar sig matematisk/teknisk kompe-
tens, tas upp som exempel i texterna.
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• det är roligt och stärker självförtroendet (f)
Matematik är en rolig, spännande, utmanande aktivitet i sig, som
dessutom ger individen ökad självkänsla och stärkt självförtroende.

• det tillhör allmänbildningen (k)
Det tillhör allmänbildningen i vår kultur att ha vissa grundläggande
kunskaper i matematik, på samma sätt som vi lär oss länder, städer,
utländska ord och årtal.

• det är ett viktigt kunskapsområde (h)
Matematik betraktas som ett språk, ett sätt att kommunicera, ett
verktyg och en vetenskap som vi behöver för att beskriva fenomen
bl.a. i naturen.

• det kommer på provet (p)
Som lärare kan man inte ge elever godkänt betyg på kursen om de
inte kan t.ex. lösa ekvationer. Det har de (regering, riksdag, rektor,
föräldrar m.fl.) som finns utanför klassrummet bestämt. Detta
argument är enligt texterna att betrakta som en sista desperat utväg,
något som läraren kan behöva ta till när elever (i skolår 7–9) är
negativa och kritiska och ingenting annat fungerar.

Hur kan resultaten från undersökningen relateras till andra under-
sökningar? Samstämmigheten är stor mellan de argument för under-
visning i matematik i grundskolan som framkommit genom min
undersökning och de argument som Romberg (1992) och Niss (1996)
presenterar som en sammanfattning av internationell forskning om
motiv för matematik i skolan. Rombergs och Niss analyser av motiv
för skolmatematik representerar forskning på en ’metanivå’, dvs.
motiven förekommer i läroplanstexter eller andra officiella dokument, i
olika sammanhang där de framförs av olika intressegrupper.

Lärarstudenternas tio huvudargument kan sammanföras i kategorier
som alltså till stora delar svarar mot de kategorier som Romberg
(1992) och Niss (1996) presenterat och som beskrivits tidigare i detta
kapitel. Lärarstudenternas tio huvudargument kan också betraktas som
illustrationer av hur övergripande och sammanfattande kategorier av
argument konkretiseras i klassrummet. Undersökningens resultat
belyser vilka av de argument på ’metanivå’ som kan tänkas återfinnas i
klassrummet, vilka uttryck de tar sig där och till vilket matematiskt
innehåll de relateras.

Vad skiljer då argumenten på Rombergs och Niss ’metanivå’ från
de argument som enligt resultatet från min egen undersökning förs
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fram i klassrummet? När blivande lärare argumenterar för matematik i
skolan tycks de ha ett individperspektiv. Det är individernas, dvs. deras
kommande elevers, behov av matematikkunskaper för att klara sitt
vardagsliv, kunna ta tillvara sina intressen i samhället, och individernas
behov av kunskaper i matematik med tanke på framtida utbildning/
yrke som står i fokus. Att undervisning i matematik behövs för
samhällets ekonomiska eller tekniska utveckling eller för att det är en
del av vår kultur förs också fram som argument men förekommer
enligt min studie inte alls lika ofta som de argument som fokuserar
individens behov. Resultatet att individen står i fokus återspeglar till
viss del min undersöknings intresseinriktning och, som konsekvens
därav, dess uppläggning. Det är klassrummet som är den lokala
verkligheten och lärarens möte med frågande elever som gett upphov
till argumenten. Lärarstudenternas argument kan också betraktas som
präglade av den tidsanda de formuleras i, ”the public good” har ersatts
av en retorik som betonar utbildning som ”the private good” (Englund,
1995b).

Resultatet som bakgrund till andra delen av projektet
De motiv för undervisning i matematik som ”sipprar ner” från läro-
planstexter och en samhällelig ’metanivå’ in i grundskolans klassrum
är enligt resultatet från min studie i första hand de funktionella. Det
matematiska innehåll som återfinns i studenternas argument (texterna)
presenteras ofta i form av konkreta exempel på vardagliga situationer
då vi använder oss av grundläggande aritmetik och huvudräkning,
procenträkning, geometri samt enheter för tid, avstånd, vikt och volym.
När motiven avsåg matematik i skolår 7–9, eller då de fiktiva eleverna
förutsattes vara positivt inställda till undervisningen, så framträdde
också andra argument. I sådana sammanhang framträder matematik
som ett redskap för att utveckla tänkandet hos individen som ett starkt
argument. Matematik som ett viktigt kunskapsområde är i detta
sammanhang ett annat ”tungt” argument.

De argument som förs fram av lärare i ett klassrum kan relateras till
elevers värdering av kunskaper i matematik och till elevers skilda
rationaliteter (Mellin-Olson, 1984, 1987) och betraktas som lärarens
försök att ta hänsyn till både den instrumentella och den sociala
rationaliteten. Argumenten att matematik utvecklar tänkandet och att
det är roligt och stärker självförtroendet vänder sig till elevers sociala
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rationalitet för lärande medan argumentet att ”det kommer på provet”
är renodlat instrumentellt. Det är, enligt resultatet av min under-
sökning, i första hand de lärarstudenter som är kvinnor som för fram
det argument som vänder sig till elevers sociala rationalitet, att
matematik är roligt och stärker självförtroendet.

De funktionella argumenten överensstämmer väl med de motiv för
matematik i grundskolan som är centrala i de senaste läroplanerna,
Lgr 80 och Lpo 94. Men samtidigt som det är överlägset vanligast att
lärarstudenter för fram de funktionella motiven, visar resultatet att
”nyttoargumenten” för olika lärarstudenter representeras av skilda
innehåll och förmågor. Vad som betraktas som nyttig, användbar
matematikkunskap och för vilka elever denna kunskap är nyttig varierar
således. De aspekter som kan hänföras till socialisation och den
allmänmänskliga kompetensen har alla elever nytta av, medan de
aspekter som kan hänföras till kvalificering är olika för olika elever.
Denna svårighet för skolmatematikens vidkommande, att det inte
föreligger någon verklig konsensus om motiven, vilket bl.a. Dörfler och
McLone (1986) och Håstad (1978) tidigare lyft fram, återfinns därmed
också i resultatet från denna undersökning.

Den gränsdragning mellan ”vardagskunskaper” och ”skolkun-
skaper” som enligt bl.a. Löthman (1992) finns i matematik under
senare delen av grundskolan kan bidra till att lärarstudenten anser att
delar av innehållet inte är lika relevant för alla elever. Med hänvisning
till elever som inte ska (eller säger sig vilja) studera vidare kan
lärarstudenten betrakta delar av den matematik som ingår i senare
delen av grundskolans undervisning som ”nonsens-kunskap”. I de
studenttexter som hänvisar till ”svaga elever”, elever som aldrig
kommer att få någon användning av den mer abstrakta matematik som
ingår i grundskolans senare årskurser, skymtar ett känslomässigt hän-
synstagande: elever kan skyddas från att känna sig misslyckade om
alla inte behöver läsa samma matematik. Lärarstudenters önskan att
skydda ”svaga elever” kan jämföras med de affektiva mål som förs
fram i både Lgr 80 och Lpo 94, att matematiken ska bli till nytta för
eleven och att eleven ska få tilltro till sin förmåga att lära sig att
använda matematik. Lärarens dubbla roller blir särskilt tydliga under
senare delen av grundskolan då läraren är den som ska sätta betyg på
sina elever (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000).

Att matematikundervisningen skulle fungera som ett urvals-
instrument i skolan återfinns inte som ett argument i någon enda text.
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Med tanke på undersökningens uppläggning är resultatet naturligt, och
det är inte heller ett argument som framförs av matematiklärare
(Howson & Mellin-Olsen, 1986). Däremot kan den i texterna uttryckta
tveksamheten inför att alla elever ska läsa samma matematik tolkas
som att skolmatematiken de facto fungerar som ett urvalsinstrument,
att den är en ”obstacle course which serves to distinguish between the
’able’ and the rest” (Howson & Mellin-Olsen, 1986, s. 14 ).

Det ’platonska arvet’ i form av argumentet att matematik tränar det
logiska tänkandet återfinns i undersökningens resultat. Denna formal-
bildande aspekt har ju fått en framträdande plats också i den senaste
läroplanen som ett motiv för matematik i grundskolan. I Lgr 80, den
läroplan som nästan samtliga lärarstudenter som elever undervisats
enligt, var det formalbildande motivet för matematik starkt nedtonat
till förmån för matematik i vardagsnära, praktiska situationer.

Förändringen av motiven för matematik i grundskolan speglar den
förändring av skolans uppdrag som innebär att socialisationen i form
av medborgarfostran har ersatts av krav på att fostra en autonom och
självständig individ och att kvalificeringen med kunskapsmålet att lära
elever söka information har ersatts av målet att lära eleverna sovra,
bearbeta, tolka och värdera information (Carlgren, 1996). Av
läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94)
framgår att skolämnet matematik har en framträdande roll visavi detta
nya kunskapsmål:

I ämnet matematik främjas bl.a. problemlösningsförmågan och förmågan
att tolka och använda det ökade flödet av information. Ämnet utvecklar det
logiska tänkandet och det blir alltmer nödvändigt för alla att ha
matematiska kunskaper för att sovra i och kritiskt granska information och
olika slag av massmediebudskap.

Ämnena svenska och matematik ger på bl.a. dessa sätt grund för vidare-
utveckling i andra ämnen som förekommer i grundskolan och i en fortsatt
utbildning.
(SOU 1992:94, s. 266)

Att matematik utvecklar det logiska tänkandet och främjar elevernas
förmåga till problemlösning relateras av lärarstudenterna även till krav
på undervisningens utformning. De uttrycker kritik riktad mot under-
visning som premierar ordning och reda istället för kreativitet och
undersökande verksamhet.
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Att olika lärarstudenter för fram olika argument kan tänkas bero på
variationer i uppfattningen om vad matematik är. Hellström (1985)
redogör för två skilda huvuduppfattningar bland matematiklärare om
vad matematik är. Lärarna i Hellströms undersökning beskriver
matematik dels som ett redskap för problemlösning och tolkning av
omvärlden, dels som ett medel för utveckling av logiskt tänkande.
Lärares uppfattning om vad matematik är antas enligt Hellström (1985)
fungera som en viktig styrfaktor i undervisningen, både vad avser
undervisningens innehåll och vad avser föreställningar om mål och
arbetssätt. Det är rimligt, som jag ser det, att också lärares uppfattning
om varför matematik finns i skolan fungerar som en viktig styrfaktor i
undervisningen.

En reflektion, eller snarare undran, som jag vill föra fram i detta
sammanhang är om variationen mellan olika studenters argument
också kan tänkas bero på huruvida det matematiska innehållet tas för
givet eller ej. Innehållet i grundskolans matematikundervisning kan
uppfattas som något givet, något ”uppifrån bestämt” som är omöjligt
att påverka. Grundskolans matematik kan å andra sidan uppfattas som
ett kunskapsområde som inom ramen för kursplanens mål ger läraren
möjlighet att utforma ”kursen” efter sina egna idéer, sin kunskap och
erfarenhet, och med hänsyn tagen till sina elevers intressen och
förmågor. I det första fallet kan läraren behöva skydda ”svaga elever”
från att misslyckas med ”kursen”, medan det i det andra fallet inte
existerar någon given kurs. Uppfattningar om ”kursen” kan därför
antas påverka lärarens föreställningar om arbetets betingelser, om
ramarna som strukturerar verksamheten i klassrummet, och därmed
bidra till upplevelser av frihet eller tvång.

Med denna beskrivning av resultaten från den första delen av
projektet som bakgrund och förförståelse är det nu dags att precisera
syfte och frågeställningar för den här aktuella andra delen av projektet.
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3. Problemställning och syfte

Syftet med arbetet som helhet har tidigare beskrivits i Bjerneby Häll
(2002). För den här aktuella andra delen av projektet preciseras fråge-
ställningarna, de ursprungliga frågorna kompletteras nu med de som
vuxit fram genom resultaten från projektets första del.

Problemställning – en modell
Bakgrunden till denna undersökning har i huvudsak varit att söka efter
svar på frågan på vilket sätt matematik uppfattas som ett viktigt skol-
ämne. Det är inte primärt läroplansdokumentens svar som intresserar,
utan de svar och argument som explicit eller implicit finns i klassrum
och undervisning. Läraren är därmed en central gestalt, och den som i
klassrummet inom faktiska ramar och upplevda begränsningar till-
sammans med eleverna förverkligar skolmatematiken. Den blivande
läraren bär med sig egna eleverfarenheter av skolmatematiken in i
lärarutbildningen och möter där genom teori och i praktik olika
förhållningssätt. Lärarutbildningen innebär en tranformationsprocess
från att vara elev till att bli lärare. Utbildningen i sig innehåller också
”identitetsbyten”, från att under vissa perioder vara en student vid
universitetet till att under andra perioder praktisera det kommande
yrket i grundskolan. Efter utbildningen formar läraren genom sin
undervisning den matematik och de motiv för skolmatematik som
elever kommer att möta och läraren är därigenom en viktig länk i
reproduktionen av skolmatematiken.

Många argument för ett visst skolinnehåll har, som framgått av
kapitel 2, sitt ursprung långt tillbaka i tiden. Den ständigt pågående
debatten om skolans innehåll reflekterar samhällsförändringar och den
diskussion om utbildningens roll som förändringarna lett fram till.
Varje tid bidrar med sina legitimerande argument, men parallellt med
nya motiv och argument lever de tidigare argumenten vidare
(G. B. Arfwedson, 1998). Skolan och skolämnet är en mötesplats där
elever, lärare och föräldrar, lika väl som företrädare för högre nivåer i
utbildningssystemet, för industri och andra externa intressen, under
olika tider på olika sätt och med olika framgång fört fram sina krav.
Skolmatematiken med sina särdrag kan ses som resultatet av
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ideologiska spänningar, debatter och ofta implicita föreställningar om
varför matematik finns i skolan (Noss, 1994b).

Kursplaner ingår i läroplansdokumenten och är bindande styr-
instrument för ett skolämne. Av kursplaner framgår vilka mål och
motiv som finns för skolämnet, och vilket ämnesinnehåll eleverna ska
lära sig. Men skolämnet har också ett ”eget liv” och – inte minst – en
egen historia. Det har egna traditioner med avseende på ämnes-
innehållet, lärares utbildning, undervisningens genomförande,
utformning av examination, utvärdering och användning av läromedel.
Till skillnad från kursplanen som är ett (eller flera) dokument över vad
som ska eller bör ske uttryckt i vilka mål som ska nås, är skolämnet
också det som faktiskt sker i klassrummet under lektionerna. Beslut
om vad som ska väljas ut som skolämnets innehåll och varför just
detta innehåll (och inget annat) fattas på flera nivåer. På den mest
konkreta nivån, skolan och klassrummet, är det lärare och elever som
fattar dessa beslut. Oavsett vilka samhälleliga krav på utbildningen
som dominerar kommer alltid den praktik som utformas i själva
undervisningen att forma individernas föreställningar om skol-
matematikens legitimitet. I skolan och klassrummet är det läraren som
tillsammans med eleverna utformar denna praktik. Med sig in i klass-
rummet har läraren och eleverna förväntningar och föreställningar om
skolmatematik som speglar det omgivande samhället och på samma
gång speglar traditioner och gångna tiders motiv för skolmatematiken.

Att matematikläraren av flera skäl kan anses vara en huvudaktör
vad avser elevers föreställningar om varför skolmatematiken är viktig
har belysts i avhandlingens inledande kapitel. Matematikläraren kan
förväntas ha en avgörande påverkan på elevers föreställningar om
skolmatematik beroende på att matematiken i samhället är relativt
osynlig, att den av eleverna betraktas som en företeelse isolerad inom
klassrummets väggar, och att de argument som olika intressenter för
fram inte är samstämmiga utan snarare svåra att förena. Skolmatema-
tikens legitimitetsfråga kan betraktas som central även med avseende
på den förändrade styrningen av skolan. Den statliga styrningen av
skolan under 1990-talet beskrivs ofta som en övergång från regel-
styrning till mål- och resultatstyrning. Detta svarar mot en slags
avreglering. Staten pekar ut inriktningen via läroplanerna medan
kommunerna har stor frihet att avgöra hur målen ska nås.
Decentraliseringen har fått stora konsekvenser för skolan och lärarna.
Lärarna har nu ansvar för att inte enbart genomföra en redan fastställd
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läroplan utan också utveckla lokala läroplaner. Lärarna tolkar och
utvecklar läroplanens mål, beslutar om vilket innehåll som kan väljas,
hur detta ska struktureras och förmedlas i syfte att nå målen. Carlgren
(1996) beskriver förändringarna för lärarna på följande sätt:

Medan lärarna förr avkrävdes att följa kursplanerna, att konkretisera de
centrala planerna lokalt förväntas lärarna med de nya läro- och
kursplanerna att ’realisera’ dem, dvs. utforma verksamheten i skolan så att
elevernas kunnande kan utvecklas i enlighet med de eftersträvade målen.
Detta innebär en alltmer indirekt styrning som kräver nya saker av lärarna.
(Carlgren, 1996, s. 120)

Reformerna har förändrat relationerna mellan läroplanen och lärarens
arbete. Ett i detalj preciserat innehåll som skulle behandlas har ersatts
av sparsamma anvisningar om innehållet. Lärarna förutsätts nu själva
ta ställning till och ’realisera’ de didaktiska frågorna varför? och
vad? – inte enbart frågan om hur? – ett centralt beslutat ämnesinnehåll
ska förverkligas i klassrummet. Detta vidgade uppdrag har, som
Carlgren och Marton (2000) påpekar, befriat lärarna från en rad
’måsten’ men samtidigt lämnat dem utan hjälp. Betingelserna för
lärarens arbete har förändrats:

I stället för den yttre auktoritet som Skolöverstyrelsen representerade är
lärarna nu hänvisade till det kollegiala samtalet och den inre auktoritet
som grundas i den professionella tolkningsbasen. Det betyder t.ex. att
läraren, då hon eller han ställs inför problem, inte vänder sig uppåt (till
någon beslutsfattare) eller utåt (till någon expert) för lösningar, utan att
läraren litar till sitt eget kunnande och omdöme, och ser sig som den som
kan ge svaren (eller tillsammans med andra utveckla dem). (Carlgren &
Marton, 2000, s. 83)

Ovanstående resonemang har inspirerat mig till en arbetsmodell
över olika perspektiv på matematik som skolämne. Modellen utgår
från den så kallade didaktiska triangeln. Denna är uppbyggd med hjälp
av de tre komponenter som konstituerar undervisningen: ämnesinne-
hållet, läraren och eleverna (G. B. Arfwedson, 1998; Unenge &
Wyndhamn, 1986). Som alla modeller innebär den didaktiska
triangeln en förenkling. Den didaktiska triangeln är inte med
nödvändighet liksidig eller likbent, och tilläggas kan att de tre
komponenterna inte är likvärdiga. Ämnesinnehållet, dvs. matematiken



- 32 -

i det här fallet, är en annan typ av storhet än de andra komponenterna.
Det är matematiken som föranleder och motiverar lärares och elevers
gemensamma arbete. De olika lager av kontext som finns kring lärare,
elever och matematik är osynliga men kan betraktas som de självklart
närvarande kraftfält den didaktiska triangelns komponenter befinner
sig inom.

matematik i universitets-
lärarutbildning lärare

                  att vara       att     vara   att vara
                     elev      lärar student    lärare

       lärare       skol- elever och   skol-        elever            skol-
matematik handledare matematik             matematik

tidsperspektiv och samhällsförändringar

Figur 1. Elev-, lärarstudent- och lärarperspektiv på skolämnet
matematik, en arbetsmodell.

Med modellen vill jag visa att en individ som utbildar sig till lärare
intar olika positioner i den didaktiska triangeln. Individen ser därmed
skolämnet matematik ur olika perspektiv under sin väg genom utbild-
ningssystemet. Speciellt uttalade blir perspektivförskjutningarna under
lärarutbildningen, då individen som student på universitetet befinner
sig i triangelns ”elevhörn” och som lärarkandidat på en skola i
triangelns ”lärarhörn”. Eleven, med erfarenheter av skolmatematik och
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egna lärare, påbörjar sin utbildning till lärare och får nya erfarenheter
av matematik som skol- och universitetsämne. Lärarutbildningen inne-
håller möten mellan å ena sidan universitetets matematik och didaktik,
å andra sidan skolans matematik och praktik, möten som kan tänkas
påvisa skillnader mellan hur det bör vara och hur det faktiskt är. Efter
utbildningen har eleven/studenten ”förflyttat” sig till lärarens position
och är nu den som i klassrummet ska förverkliga skolmatematiken. De
olika positionerna innebär att olika krav ställs på individen. De innebär
att individen tilldelas och upplever sig ha olika roller och till dessa
roller hör olika ramar som avgör vad individen betraktar som möjligt
och önskvärt. Modellen ger en komplex och mer dynamisk bild av vad
som oftast betraktas som frågor om struktur respektive aktör. Med
modellen vill jag visa på de många samtida och sekvenserade
perspektivbyten, identitetsbyten och kontextbyten som sker där
strukturer och aktörer vävs in i varandra. För att individens perspektiv-
förskjutningar och olika positioner i modellens didaktiska trianglar ska
kunna studeras måste det till en longitudinell undersökningsdesign.

I tiden parallellt med individens positionsbyten inom och genom de
olika didaktiska trianglarna pågår samhällsförändringar och för-
ändringar inom skola och utbildning. Under den tidsperiod då denna
undersökning genomfördes gjordes omfattande förändringar av svensk
grundskola. Lindensjö och Lundgren (2000) beskriver 1990-talets
skolreformer som sannolikt de mest omfattande i skolhistorien och helt
säkert de som skett snabbast. Under 1990-talet får vi en ny läroplan, ett
nytt betygssystem, ett förändrat styrsystem och en kommunalisering av
skolan. Justeringar görs i skollagen, ett system med kommunala bidrag
till fristående skolor införs, och etablerandet av fristående skolor går
snabbt (Lindensjö & Lundgren, 2000). Skolans officiella mål förändras
från likvärdighet som jämlikhet genom enhetlighet, till likvärdighet
som lika möjligheter genom variation och olikhet (Berg, Groth, Nytell
& Söderberg, 1999; Lindensjö & Lundgren, 2000). Under samma
decennium får lärarna genom avtal en ny arbetstidsreglering och
individuell lönesättning införs. Den skola som för eleven under 1980-
talet innebar relativa betyg och en uppdelning på allmän respektive
särskild kurs i matematik under grundskolans högstadium har, när
eleven utbildat sig till lärare, ersatts av en skola med absoluta betyg
och för alla elever gemensamma mål i matematik under grundskolans
samtliga år. På varje skola ska lokala kurs- eller arbetsplaner
konkretisera och precisera kursplanens mål för matematikämnet och på
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många skolor har gemenskapen bland lärare som undervisar i
matematik ersatts med en gemenskap i lärarlag bland lärare som
undervisar samma elever.

Tiden som en komponent är inte bara relevant ur ett samhälls-
förändringsperspektiv. Samtidigt som samhället förändras, förändras
även aktören som individ. Individen blir vuxen och genomgår en viktig
fas i sitt liv med uppbrott från föräldrahemmet. Hon höjer sin
personliga kunskap och kompetens genom utbildning, och kanske
krävs nya uppbrott från en välbekant miljö när utbildningen är avslutad
och det är dags att söka lärartjänst. Individen befinner sig också i en
fas av vuxenlivet då familjebildning är vanlig.

Syftet med arbetet som helhet
Syftet med arbetet som helhet är att kartlägga, beskriva och analysera
argument för matematik i grundskolan. Syftet med denna avhandling
är att med de olika officiella argumenten som bakgrund, med hjälp av
en grupp individer på väg genom utbildningen och i början av yrkes-
karriären, och utifrån deras erfarenheter och upplevelser, undersöka,
beskriva och försöka förstå skolmatematikens verklighet. Ett annat
syfte är att samtidigt undersöka om man med hjälp av den
presenterade modellen över perspektivbyten och positionsbyten kan
nå längre i förståelsen av varför och hur argument för ett skolämne
förändras, från de argument som återfinns i styrdokumenten till de
som förs fram i ”skolvardagen”. Av detta följer att utsträckning i tid är
en viktig komponent i mitt arbete. Arbetet kan på så sätt samtidigt ge
ett bidrag till generell implementationsforskning.

De argument för skolmatematik som formuleras och kommuniceras
av lärare betraktar jag som ett uttryck för individers rationalitet i
situationer som påverkas av normativa krav och förväntningar. En
individs argument är därför inte konstanta utan förändras med
individens förändrade kunskap och erfarenhet, med individens
upplevelser och erfarenheter av möjligheter och begränsningar i olika
situationer. Argumenten fungerar därmed som en länk mellan struktur
och aktör, mellan visioner och verklighet, mellan de olika sidorna av
en individs arbete och sammanhang. Även ur detta perspektiv är tid en
viktig komponent i mitt arbete.

Resultaten från projektets första del, där frågeställningarna
handlade om vilka argument för skolmatematik som förekommit
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under olika historiska perioder och vilka argument lärarstuderande för
fram under de första åren av sin utbildning, har kortfattat redovisats i
kapitel 2. De officiella och auktoritativa argumenten för skol-
matematik under olika historiska perioder brukas som en bakgrund för
frågeställningarna även i detta arbete. De utgör samtidigt referensram
vid tolkning av lärarstudenters argument under utbildningen och i
början av lärarkarriären. Även de argument för matematik i grund-
skolan som lärarstudenter formulerat under utbildningens första
respektive andra år (se kapitel 2) används som en bakgrund och för-
förståelse i arbetet med den här aktuella andra delen av projektet.

Syfte och frågeställningar i denna avhandling
Det är genom läraren som jag kan få en ingång till hur matematiken
tar form i grundskolan. Läraren är bärare av skolmatematikens
legitimitet och traditioner, läraren är den som tillsammans med sina
elever formar och förverkligar skolmatematiken.

Det är övergången från att vara student i en viss lärarutbildning till
att vara lärare på olika skolor som nu står i fokus. En grupp lärar-
studenter följs, från det att de går sista terminen på utbildningen till
det att de har arbetat som matematiklärare i grundskolan under några
år, i syfte att förstå argument och villkor för matematiken i grund-
skolan. Inom ramen för detta syfte ställs följande konkreta frågor:

 I. Vilka argument för lärarstudenten fram inför yrkesdebuten?
 II. Vilka argument för läraren fram under sina första år i yrket?
 III. Vilka beskrivningar av skolmatematikens villkor ger lärarna?

Med hjälp av svaren på dessa frågor analyseras spannet mellan vision
och verklighet, vilka argument som ”håller” i verkligheten och vilka
ytterligare argument som genereras i den lokala verkligheten.
Matematikläraren betraktas i avhandlingen som den centrala
informationskällan för en beskrivning och analys av skolmatematikens
villkor och verklighet.
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4. Forskning om läroplaner, skolämnen
och lärare

I detta kapitel presenteras forskning som bidragit till att forma min
egen referensram för projektet som helhet, dvs. både den tidigare
redovisade licentiatavhandlingen och föreliggande avhandling, och för
att kunna föra den avslutande diskussionen. Det forskningsfält som
handlar om läroplaner och skolämnen i allmänhet och om matematik
som skolämne i synnerhet presenteras tillsammans med det
forskningsfält som handlar om lärarutbildning och lärare i allmänhet
och om matematiklärare i synnerhet. Forskningsfälten överlappar
delvis varandra, forskningsfrågorna går i varandra och forskare inom
de olika fälten inspirerar och påverkar varandra. Avsikten är att belysa
särskilt den del av forskningsfälten där överlappningen sker, där
läraren betraktas som ”bärare” av skolämnets argument, traditioner
och kultur, och där läraren betraktas som aktör och konstruktör av den
miljö skolmatematiken finns i, inom de ramar hon/han upplever
existera för verksamheten på en bestämd skola.

Med fokus på strukturer
Forskning som tillhandahåller verktyg för att analysera läroplaner och
skolämnen ur ett makroperspektiv behandlas först i kapitlet. En brask-
lapp behövs här: också i forskning ur ett makroperspektiv med fokus
på analys av strukturer finns aktörer och hänvisning till en mikronivå,
det är dock inte aktörerna eller mikronivån som står i fokus.

Läroplaner
Läroplanen är ett bindande styrinstrument för skolan. I läroplanen
ställs och besvaras didaktiska frågor. Målen med skolans matematik-
undervisning finns formulerade, det matematiska innehållet har valts
ut, om organisation och tidsramar har beslutats. I vilken mån mål,
innehåll och organisation ”detaljstyrs” varierar mellan olika läroplaner.
Läroplaner speglar myndigheters och andra skolansvarigas syn på vad
som är lämpligt och värdefullt undervisningsinnehåll. Läroplanen kan
betraktas som ett politiskt instrument, i en demokrati är den resultatet
av politiska kompromisser (Svingby, 1979).
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Läroplansarbete har under 1990-talet tilldragit sig ett ökat inter-
nationellt intresse. Orsakerna till det starka intresset för läroplans-
utveckling och utvärdering är enligt SOU 1992:94 flera. En orsak är
insikten om utbildningens nationalekonomiska värde, en hög utbild-
ningsnivå hos arbetskraften betraktas som ett nödvändigt villkor för
produktivitet och välstånd. En annan orsak till en prioritering av
läroplansutveckling i många länder är att skolan inte anses följa med i
utvecklingen. Skolan betraktas som en konserverande faktor i
samhället, i stället för en pådrivande och utvecklande faktor. Samtidigt
har förväntningarna på vad skolan ska kunna ge medborgarna, och till
vilka medborgare detta ska ges, förändrats.

Läroplanskoder och reproduktionsprocesser

I läroplanen finns motiven för skolämnena formulerade, det är
läroplanen som legitimerar och på samma gång styr skolämnen. Hur
kan då läroplaner analyseras? Lundgren har tillsammans flera andra
forskare utvecklat en läroplansteori som beskriver principer för hur
läroplaner byggs upp, vilken roll de har och hur de förändras. Centrala
begrepp är läroplanskoder, samhällelig produktion och reproduktion.

Läroplaner är politiska dokument och betraktas som resultatet av
samhällelig maktkamp om den unga generationens fostran. Det
innebär, enligt detta synsätt som introducerades i Sverige genom bl.a.
Lundgren, Svingby och Wallin (1981), att läroplaner ses som en del av
samhällets kontroll vad gäller den samhälleliga reproduktionen, dvs.
att för de uppväxande återskapa och ge de grunder som samhällets
ekonomiska, sociala och kulturella struktur är ett uttryck för.

De grundläggande principerna för hur läroplaner byggs upp be-
nämner Lundgren läroplanskoder:

Det gäller här de dolda eller utsagda principer utifrån vilka mål uppställes,
innehåll väljs ut och organiseras. Inom varje läroplan finns en rad sådana
principer. Vi har valt att kalla dessa läroplanskoder. (Lundgren, 1983,
s. 18)

Läroplanskoden handlar med andra ord om samspelet mellan läro-
planen och det omgivande samhället. Med läroplan avses här inte bara
de konkreta dokument som anger utbildningens mål och innehåll
(Lgr 80, Lpo 94, etc.) utan även de föreställningar och den filosofi som
finns bakom dessa dokument, dvs. de principer som gestaltas i
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styrinstrumenten, lärarutbildning, undervisningsmaterial, osv. Inne-
börden motsvarar engelskans curriculum som innefattar ”såväl skrivna
styrdokument och på andra sätt uttryckta intentioner som det faktiska
innehållet i och utfallet av undervisning i skola och klassrum”
(Arfwedson, 1994, s. 14).

Lundgren (1979) urskiljer fyra olika läroplanskoder över tid:
klassisk, realistisk, moralisk och rationell. Dessa läroplanskoder har sin
bas i olika grupper och samhällsklasser. Koderna framträder i utbild-
ningens mål, innehåll och metodik och uttrycker (kodifierar) krav från
det högsta samhällsskiktet på utbildning.

Läroplanskoderna uttrycker den dominerande tendensen vid en viss tid.
För vissa historiska perioder finns det skäl att definiera flera samtidiga
koder, t. ex. i slutet av artonhundratalet, då man samtidigt har skilda läro-
planer med olika inriktning och innehåll för borgerskapets flickor och
pojkar som i sin tur skiljde sig från läroplanen för det fattiga folkets barn.
Frågan kan likaså ställas om inte skilda läroplanskoder existerar för
intellektuell och manuell bildning. (Lundgren, Svingby & Wallin, 1983,
s. 13-14)

Den klassiska läroplanskoden bygger på ”guldålderstanken”, åter-
skapandet av den antika världens idéer, moral och föreställningar, som
växte fram under 1700-talet. Koden står också för grekiskans, latinets
och matematikens formalbildande karaktärer. Den realistiska läro-
planskoden framträder med naturvetenskapernas utveckling och
etablering och är en förutsättning för industrialiseringen. Med den
realistiska koden skapas en direkt länk mellan utbildning och arbetsliv
och skolämnena kom att ses som avbildningar av de vetenskapliga
disciplinerna. Den moraliska läroplanskoden gestaltas i den allmänna
utbildningens tillkomst och framväxt under 1800-talet, betoningen
lades på läs- och skrivkunnighet. Den rationella läroplanskoden
återfinns i nittonhundratalets läroplaner, med industrialiseringens
utbredning och massutbildning, grundad i tankar om utbildningens
praktiska värde (Lundgren, 1979, 1983).

Man kan säga, med anknytning till den beskrivning och analys av
argument för skolmatematik som presenterades i kapitel 2, att
Lundgren sökt identifiera de bärande argumenten i en viss tids läro-
planer och uttrycker dem som koder.

Englund har, liksom Isling, vidareutvecklat Lundgrens läroplans-
teori med avseende på studiet av läroplanskoder. Englund modifierar
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Lundgrens bild vad gäller utvecklingen under 1900-talet och anser att
skolreformerna 1918 och 1919 innebar ett ”kodbrott”, folkskolans
moraliska kod ersattes med en för folkskolan och fortsättningsskolan
gällande medborgerlig kod (Isling, 1983). Förutsättningen för denna
nya läroplanskod är det parlamentariska och demokratiska system som
uppkommit och inom vilket samhällets olika sociala krafter kan
påverka utbildningspolitiken i relation till de styrkeförhållanden som
råder. Det specifika med den medborgerliga läroplanskoden är att den i
sig integrerar skilda och motstridiga ideologier (Englund & Svingby,
1986). Englund har, som nämnts i kapitel 2, senare analyserat den
läroplan som trädde ikraft 1994 och påtalar att det i och med denna
skett en brytning med tidigare kod: den medborgerliga koden har
ersatts med en kod där individen står i fokus, där skolan ska förmedla
ett kulturarv och där matematikämnet åter tillskrivs en formalbildande
roll (Englund, 1995a). Den klassiska läroplanskoden kan i Lpo 94
identifieras genom bland annat argumentet att matematik utvecklar det
logiska tänkandet.

Isling (1983) går ytterligare några steg i sin kritik och vidare-
utveckling av Lundgrens kodteori. Han anser att man får en sannare
bild av utvecklingen om man laborerar med två skilda, parallellt
löpande koder: en gällande socialisationen, en annan gällande
kvalificeringen.

Här kan finnas principiella skillnader: skolningen inom ramen för
socialisationen  gäller allmänmänsklig kompetens, vilken enligt
demokratiskt betraktelsesätt bör vara i varje fall i princip lika för alla;
skolningen inom kvalificeringen däremot inriktas på kompetenser på olika
nivåer, vilket gäller även efter de demokratiserande skolreformerna.
(Isling, 1983, s. 56, min kursivering)

Inom ramen för socialisationen betraktas individen i första hand som
en medlem i ett demokratiskt samhälle och enligt den parallellt
löpande koden, kvalificeringen, som en resurs för ett producerande
samhälle. Kvalificering är främst förbundet med produktion, dvs. fram-
ställning av varor och tjänster, medan socialisation är förbundet med
reproduktion – begreppet då uttolkat som släktets fortplantning och
vård/fostran, men även samhällets bestånd.

Lundgren (1983) beskriver två reproduktionsprocesser; en vertikal
(samtida) reproduktion, som innefattar återskapandet av de kunskaper
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och färdigheter som antas vara nödvändiga för produktionen och för att
leva i samhället, och en horisontell (historisk) reproduktion, som
handlar om hur urvalet av innehåll och mål för utbildningen tillkommit
historiskt.

Dessa två reproduktionsprocesser går inte samman på ett entydigt sätt.
Tvärtom kan de verka i motsättning till varandra. Traditionella krav på
skolans innehåll kan således verka i motsats och i strid mot pragmatiska
krav på kunskaper direkt länkade till arbetslivet. Man kan här se mot-
sättningarna mellan arbetslivets krav på kunskaper och den av tradition
etablerade kunskapen som en strid om makten och kontrollen över
utbildningen och över olika sektorer av utbildningen, en strid som pågår i
offentliga debatter om skolans kunskaper lika väl som internt inom
statsapparaten vid planering och beslut om utbildningens innehåll och mål.
(Lundgren, 1983, s. 13)

Den historiska (horisontella) reproduktionen handlar alltså om skolans
egen historia, framför allt dess läroplanshistoria, vad som av tradition
uppfattas som bildning, som skolans syfte, dess mål och innehåll
(Lindensjö & Lundgren, 2000).

Skolämnen
Att skolämnet betraktas som centralt för den verksamhet som pågår i
skolan framgår av läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning
där skolämnenas funktion i förhållande till skolans mål särskilt
betonas:

Det är med hjälp av de olika skolämnena som skolans mål skall nås.
Tillsammans skall de olika skolämnena garantera skolans mål. Var för sig
fyller de olika funktioner i relation till målen. Vad denna funktion är
formuleras i kursplanen för det enskilda ämnet. (SOU 1992:94, s. 77)

Den tradition som skolan har inbyggd, i (klass)rummets uppbyggnad, i
arbetsdelningen inom utbildningen, i förhållandet mellan olika
utbildningar, osv. representerar en historisk utveckling. Samtidigt
representerar skolämnen en historisk utveckling med sina unika
traditioner, inte nödvändigtvis samma som eller i överensstämmelse
med skolans/utbildningens historiska utveckling och traditioner.
Skolämnet och utbildningen kan, som Lundgren (1983) framhåller,
komma att verka i motsättning till varandra. Genom att skolämnena i
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Lpo 94 åter satts i fokus menar Englund (1995a) att lärarna får ett
huvudansvar för att förverkliga läroplanens teser för skolans värde-
grund, något som kan kräva att läraren höjer sig över sitt ämnes
traditioner. För att förstå de traditioner som finns för t.ex. under-
visningen i ett specifikt skolämne, är det av värde att känna till den
historiska bakgrunden till detta skolämnes etablering.

More historical and conceptual analysis of how subjects came into the
school curriculum and the values they were meant to serve might provide a
rather different approach to understanding how instruction came to look
the way it does in certain subjects. The roots of certain traditions of
teaching should be better understood. (Stodolsky, 1988, s. 117)

Ett skolämne kan betraktas som ett ”mikrokosmos” genom vilket
läroplaner (i den vida bemärkelsen) och utbildningar kan granskas och
analyseras (Goodson & Marsh, 1996). Goodson m.fl. betraktar läro-
plansförändringar som samhällspolitiska processer och urskiljer
historiskt (för Englands del) fyra stadier i ett skolämnes etablerings-
process.

• Invention kan uppstå genom idéer eller aktiviteter hos utbildare,
ibland som ett svar på allmänna opinioner eller elevers krav.
Det kan också uppstå genom (t.ex. tekniska) uppfinningar och
förändringar i samhället.

• Promotion sker med hjälp av grupper av utbildare inom skol-
systemet. ”Inventions” förs fram och får stöd ”when and where
persons become interested in the new idea, not only as an intel-
lectual content but also as a means to establishing a new
intellectual identity and particularly a new occupational role”.
(Goodson & Marsh, 1996, s. 144)

• Legislation: Främjandet av en ”Invention” leder, om det är
framgångsrikt, till etableringen av ett nytt skolämne eller till
nya innehållskategorier inom ett skolämne.

• Mythologization: När etableringen uppnåtts kommer en rad
olika aktiviteter att kunna sättas igång. Skolämnet har nu en
garanterad existens genom styrdokument och etablissemang. I
och med detta är etableringsprocessen avslutad. (Goodson,
1988; Goodson & Marsh, 1996)
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Inom ett skolämne finns normalt flera olika samtidigt verkande
traditioner. Goodson och Marsh (1996) pekar på skilda traditioner som
har identifierats inom ”primary education” respektive inom ”secondary
education”.1 Traditionerna har sitt ursprung i olika historiska epoker
och kan ses som uttryck för en viss tids dominerande tendenser, att
jämföra med bärande argument för skolämnet och med läroplanskoder.
Med begreppet tradition avses här kulturellt etablerade former för
handling i en given situation eller kontext. Traditioner är handlings-
och föreställningsmönster ”som är så etablerade att de uppfattas som i
det närmaste självklara och bortom varje ifrågasättande” (Linné, 1996,
s. 31).

För skolämnen inom ”secondary education” finns enligt Goodson
och Marsh (1996) tre starka traditioner; en teoretisk (ämnesinriktad),
en nyttoinriktad (utilitaristisk) och en pedagogisk. Den teoretiska
(ämnesinriktade) traditionen kan relateras till formalbildning och en
klassisk läroplanskod. Denna tradition är stark inom teoretiska
skolämnen och teoretiskt inriktade utbildningar, t.ex. matematik inom
realskolan, särskild kurs i grundskolans årskurs 7–9, och gymnasie-
skolans studieförberedande program. Den utilitaristiska traditionen
poängterar utbildningens praktiska värde. Traditionen har vuxit fram
inom yrkesutbildningar, t.ex. matematik inom yrkesskolan, allmän kurs
i grundskolans årskurs 7–9, och gymnasieskolans yrkesförberedande
program. I den pedagogiska traditionen sätts elevens egna frågor och
upptäckter i centrum. Denna tradition förekommer främst i ut-
bildningssammanhang och skolämnen där inte betygs- eller kunskaps-
krav inför nästa steg i utbildningssystemet är aktuella. Elevens
kognitiva och känslomässiga utveckling är viktiga kriterier. Varianter
av den pedagogiska traditionen kan förekomma i matematik under de
tidiga skolåren.

Mellan skolämnen finns en tydlig statushierarki som grundas på
antaganden om att vissa skolämnen, till skillnad från andra, (endast)
passar för ”begåvade” elever. Ett skolämnes placering i hierarkin är
dessutom beroende av om skolämnet är ett kärnämne och om det finns
särskilda förkunskapskrav i skolämnet inför studier inom och efter
gymnasieskolan (Goodson, 1997a). Med nyttjande av Isling (1983)
innebär detta att skolämnen som är inriktade på kompetenser på olika

                                                  
1 ”primary education” svarar ungefär mot skolår F–5 och ”secondary education” mot
skolår 6–9 (lower secondary) samt gymnasieskolan (upper secondary).
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nivåer, kvalificering, befinner sig högre upp i statushierarkin än
skolämnen som är inriktade på en allmänmänsklig kompetens,
socialisation.

De olika traditioner som finns inom ett skolämne betraktas av vissa
forskare som subkulturer. Genom traditionerna förs läraren in i olika
synsätt på kunskap, ämnets innehåll, lärarroll och undervisning (de
Brabander, 2000). Samtidigt som det finns viktiga skillnader inom ett
skolämne på samma sätt som mellan olika skolämnen finns inom de
flesta skolämnen vissa traditioner som har större tyngd än andra. Det är
dessa dominerande traditioner som enligt Goodson (1997a) fungerar
som ”huvudagenter” när lärare initieras i skolämnets subkultur.

Av intresse i detta sammanhang är Bernsteins begrepp klassifikation
och inramning. Klassifikation handlar om hur innehållet i en läroplan (i
den vida meningen) byggs upp, och beskriver bl.a. arbetsdelning inom
skolan och graden av gränsdragning mellan olika skolämnen. Är
lärarna grupperade i särskilda enheter med hänsyn till sina ämnen
innebär detta enligt Bernstein (1983a) en stark klassifikation (+ K). Är
lärarna i stället så kallade klasslärare betraktas klassifikationen som
svag (– K). På motsvarande sätt kan grupperingen av elever analyseras:
en stark klassifikation av eleverna föreligger när nivågruppering
används och en svag klassifikation när elever istället undervisas i
sammanhållna klasser eller årskurslöst. Begreppet klassifikation ges en
mer generellt tillämpbar innebörd i Bernstein (1996):

We can distinguish between strong and weak classification according to
the degree of insulation between categories, be these categories of
discourse, categories of gender, etc. Thus, in the case of strong
classification, we have strong insulation between the categories. In the
case of strong classification, each category has its unique identity, its
unique voice, its own specialized rules of internal relations. In the case of
weak classification, we have less specialized discourses, less specialized
identities, less specialized voices. But classifications, strong or weak,
always carry power relations. (Bernstein, 1996, s. 21)

Läroplanskoder med stark klassifikation bygger således på avgränsade
ämnen och förekomsten av ämnesinstitutioner. En övergång från en
stark till en svag klassifikation innebär en förändring i riktning mot
integrerade ämnen och ämnesgrupper. Klassifikationen, hur den än ter
sig, är uttryck för maktförhållanden.
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Inramning beskriver graden av bundenhet mellan vad som kan
respektive inte kan bli föremål för undervisning och syftar på det
handlingsutrymme som finns för lärare och elever att själva påverka
undervisningssituationen.

Inramning handlar om kontroll över urval, organisation (turordning),
tidsanpassning (förväntad inlärningstakt) av det som överförs (kunskaps-
material) och som skall förvärvas. Är inramningen stark (+ I) har
förvärvaren ringa kontroll över urval, organisation och tidsanpassning. Är
inramningen svag (– I) finns alternativ (valmöjligheter) så att eleven i
större utsträckning kan kontrollera urval och organisation och tid.
(Bernstein, 1983a, s. 27)

Bernstein (1983b) identifierar med hjälp av begreppen klassifikation
och inramning olika läroplanskoder och beskriver med hänvisning till
det engelska utbildningssystemet (jmf Goodson & Marsh, 1996) hur
övergångarna från ”elementary school” till ”secondary school” innebär
ökad stränghet i klassifikation och inramning. Det svenska utbildnings-
systemet visar under 1990-talet upp ett jämförbart mönster: under
senare delen av grundskolan möter eleven fler lärare, var och en
specialist i sitt ämne, nivågruppering blir vanligare, åtminstone i
matematik. Schemat är (oftast) strikt uppdelat och tiden är reglerad för
de olika skolämnena. Betygsättning och prov på både lokal och
nationell nivå styr vad som behandlas på matematiklektionerna och i
vilken takt undervisningen genomförs (Wallby, Carlsson & Nyström,
2001; Wyndhamn et al., 2000). För matematikämnet är provresultat,
betyg och poäng också det som driver majoriteten elever under grund-
skolans senare år (Skolverket, 2003). Den mer eller minde starka
gränsdragning mellan ”vardagskunskaper” och ”skolkunskaper” som
finns i matematikämnet under senare delen av grundskolan kan enligt
Löthman (1992) tolkas som ett uttryck för en stark inramning.

Skolämnet och vetenskapen

Hur betraktas då sambandet mellan skolämnet och den vetenskapliga
disciplinen? I En skola för bildning (SOU 1992:94) understryks att den
vetenskapliga specialiseringen medfört att överensstämmelsen mellan
skolämnet och vetenskapen blivit allt svårare att upprätthålla och att
det i själva verket knappast existerar någon sådan. Här framhålls
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istället att ett skolämnes innehåll är relativt, föränderligt och utsatt för
ständig tolkning.

Ett skolämne är inget naturgivet fenomen, det är en mänsklig och social
konstruktion som förändras över tid. Behovet av att undervisa om vissa
saker kan försvinna, dels för att innehållet inte längre framstår som
väsentligt och dels för att kunskaperna har införlivats i människors
vardagsliv, materialiserade i form av verktyg eller som en del av allmän-
medvetandet eller det ’sunda förnuftet’. Kvarlevor från långt tillbaka
liggande traditioner är dock ofta ganska seglivade. De moderna
vetenskapliga disciplinerna har naturligtvis påverkat skolämnenas innehåll
men inte systematiskt knutits till tidigare stoff. Det har snarare varit sam-
hälleliga frågor än vetenskaplig kunskapsutveckling som legat bakom
introduktionen av nytt innehåll i skolan. (SOU 1992:94, s. 77)

När skolämnet (som här) ses som något annat än det vetenskapliga
ämnet markeras att skolämnet delvis fyller andra funktioner än det
vetenskapliga ämnet. Medan den vetenskapliga disciplinen i första
hand arbetar för att producera ny kunskap är skolämnets uppgift att
reproducera kunskap. En annan skillnad mellan vetenskapen och
skolämnet är att skolämnet kan betraktas som en i viss mening
funktionell kunskap, vars syfte är att ge eleverna vissa ämneskunskaper
men också att förbereda eleverna för att anpassa sig till, fungera i och
förstå den omgivande vardagen. Medan universitetsdisciplinen inriktas
mot att producera kunskap och att reproducera ämnet som universitets-
ämne (dvs. att överföra kunskap till studenter), har skolämnet i uppgift
att kvalificera och socialisera för en rad olika funktioner. Skolämnets
funktion innebär, till skillnad från universitetsdisciplinens, en social
och kulturell reproduktion (Englund & Svingby, 1986).

Skolämnet matematik kan betraktas som en matematik avpassad för
utbildning i matematiska begrepp och tekniker. Det betyder inte att
skolämnet matematik kan eller bör härledas ur eller organiseras som
den vetenskapliga disciplinen matematik. Många skolämnen, t.ex.
matematik, representerar snarare, vilket framhålls av Goodson,
Anstead och Marshall Mangan (1998) autonoma fenomen i förhållande
till vetenskapen. Popkewitz (1988) påpekar att det vi definierar som
skolmatematik har skapats och utvecklats genom sociala och historiska
villkor som har litet att göra med matematik som en vetenskaplig
disciplin.



- 46 -

The possibly contradictory meaning of mathematics has little to do with
the internal logic of the discipline and more with the social uses of
knowledge in a complex and differentiated society. (Popkewitz, 1988,
s. 235)

Matematik som vetenskap, med forskning som huvuduppgift, finns
institutionaliserad vid universitet och andra forskningsinstitutioner.
Situationen är radikalt annorlunda inom andra områden där mate-
matiska metoder och modeller används i professionella sammanhang.
För ingenjörer, ekonomer och många andra yrkesgrupper är matema-
tiken i första hand ett verktyg, och som sådant alltid beroende av det
sammanhang verktyget används i (Dörfler & McLone, 1986).
Matematik som skolämne kan betraktas som ytterligare en annan
praktik, där också en egen terminologi utvecklats med begrepp, namn
och symboler som inte återfinns någonstans utanför skolan (Dörfler &
McLone, 1986).

Lärarutbildning
Det är genom uppfostran och utbildning kulturen återskapas från en
generation till nästa. I den horisontella reproduktionen, utbildningens
återskapande av sina egna villkor, är urvalet och utbildningen av lärare
viktiga faktorer för att utbildningen ska kunna bevara en viss tradition.
Vilka sociala skikt lärare rekryteras från och hur de blivande lärarnas
egen utbildning ser ut framhålls av Lundgren (1983) som väsentliga
villkor.

I den konkreta undervisningssituationen, slutligen, förmedlas tra-
ditioner av och genom enskilda individer. Läraren framstår därigenom
som en central agent i förmedlandet av traditioner, i utbildningens
horisontella reproduktion. Läraren framstår samtidigt som en central
agent vad avser att motivera och legitimera undervisningens innehåll.

Lärarna planerar, inom de förutsättningar som centrala och lokala faktorer
ger, undervisningens innehåll, syfte och utförande. Läraren står – i
princip – för urval och bortval av stoff, för markering av det väsentliga, för
kontroll och värdering av eleverna. (Lundgren, Svingby, Wallin, 1983,
s. 18)

Att de faktiska förutsättningarna tillsammans med lärarens tolkning av
dessa utgör grunden för vad som faktiskt väljs ut betonas av Lundgren,
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m.fl. Lärarna har en väsentlig funktion i tolkningen av läroplanen,
något som också framhålls i forskning från 1990-talet där läraren
betraktas som the Curriculum Maker (Clandinin & Conelly, 1992).

Hur betraktas då relationerna mellan läroplanen, lärarutbildningen
och lärarna? Lärarutbildningen är en av statens möjligheter att styra
skolan och skolans utveckling. Linné (1998) påpekar att den ändrade
ansvarsfördelningen och styrningen på skolområdet under slutet av
1980- och början av 1990-talet har medfört att lärarutbildningen
tilldelats en ny och ännu viktigare roll som del i skolans styrsystem.
Lärarutbildningen utgör således en strategisk faktor i skolans
reformering. Men, eftersom många lärare arbetar 40 år efter sin
utbildning, utgör den samtidigt en konserverande faktor i relation till
kraven på förnyelse inom skolan (G. Richardson, 1999). Skolarbetet
förefaller enligt Hartman (1995) vara mer påverkat av de olika lärar-
gruppernas traditioner än av det som gällande läroplan föreskriver. En
anledning till den stabilitet som i vissa avseenden karakteriserar skolan
är också den autonomi som kännetecknar somliga delar av lärarnas
yrkesutövande. Det gäller t.ex. vilka metoder och arbetsformer som
ska användas i matematikundervisningen (Hellström, 1985). För skol-
matematikens del betraktas enligt Stodolsky (1988) användningen av
läromedel som en ”stabiliserande faktor”. Det är således inte enbart
olika lärargruppers traditioner som påverkar skolarbetet utan även de
traditioner som finns inom olika skolämnen.

Inför den nya lärarutbildning som beslutades 1987 och startade
hösten 1988 framhölls vikten av en gemensam yrkesidentitet och
gemensam uppfattning i skolans värdefrågor (Linné, 1998). Gunnar
Richardson (1999) understryker att den främsta anledningen till att
lärarutbildningen reformerades var behovet att skapa en lärarutbildning
som bättre överensstämde med skolans struktur. Det handlade om att
komma ifrån de skilda traditioner som klasslärar- och ämneslärar-
utbildningarna sedan länge byggt på.

Sett i ett långtidsperspektiv innebar 1987 års lärarutbildningsreform ett
radikalt brott i en mer än hundraårig tradition. De skilda utbildningarna av
folkskolans och realskolans lärare upphörde definitivt och därtill upp-
delningen på de två kategorierna lågstadie- och mellanstadielärare inom
folkskolan (grundskolan). (G. Richardson, 1999, s. 149)
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De två skilda traditionerna, seminarietraditionen i utbildningen av
klasslärare med förankring i folkskola och universitetstraditionen i
utbildningen av ämneslärare med förankring i läroverk, skulle gå
samman i en ny och sammanhållen grundskollärarutbildning. Lärar-
utbildningen skulle på så sätt överensstämma med skolans struktur och
med samhällets behov av styrning och utveckling av grundskolan.
Lärarutbildningen hade enligt ansvariga politiker kommit att bli
föråldrad, både till struktur och till innehåll (Linne, 1998). Med
referens till skolminister Hjelm-Wallén, beskriver Hartman (1995)
tankarna bakom reformen som att skillnaderna i arbetssätt mellan olika
stadier i grundskolan hade minskat genom de senaste läroplanerna
(Lgr 69 och Lgr 80) men att lärarutbildningens uppläggning hade
motverkat denna utveckling.

De stadieinriktade lärarutbildningarna skulle ha förstärkt avigsidorna med
grundskolans stadieindelning, med problematiska stadieövergångar och
bristande pedagogisk kontinuitet som följd. En fortsatt gynnsam skol-
utveckling skulle därför, enligt ministern, förutsätta en reform av lärar-
utbildningen. (Hartman, 1995, s. 56)

Linné (1998) påpekar att propositionen tydligt preciserar styrningen av
lärarutbildningen i relation till lärarens uppgift att förverkliga skolans
mål. Lärarutbildningen hade kommit att minska eller rent av motverka
statens styrning av skolan. Den grundskollärarutbildning som startade
hösten 1988 skulle bättre än tidigare fungera som ett medel att för-
verkliga samhällets intentioner med skolan. Nästan samtidigt med
sjösättandet av den nya grundskollärarutbildningen läggs propositioner
om kommunalisering av skolan och om en ny modell för styrning av
skolan fram.

Lärarutbildningens roll tecknas nu tydligare än i de tidigare texterna. En
viktig del i uppföljningen av riksdagsbeslutet med anledning av styr-
propositionen är att analysera om lärarutbildningen är tillräckligt effektiv
som instrument för att påverka skolans utveckling. [– – –]
Lärarutbildningen skall medverka i skolans förändringsarbete, läraryrket
skall vila på en god teoretisk grund och på läroplanens pedagogiska
grundsyn. (Linné, 1998, s. 226)

Lärarutbildningen ska förse landets skolor med professionella
lärare, men även om läraryrket är och måste vara ett yrke med stor
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frihet sätter skolans mål gränser för hur stor friheten kan tillåtas vara.
En professionalism som innebär ökad autonomi i betydelsen makt över
utformningen av den egna yrkesrollen förutsätts när lärare ska verka
inom en målstyrd skola. Samtidigt förutsätts denna professionalism
vara enhetlig, i bemärkelsen gemensam, för olika lärarkategorier och i
överensstämmelse med samhällets (statens) mål för skola och
utbildning. ”Ett decentraliserat system behöver lojala och självständiga
yrkesutövare” skriver Carlgren och Lindblad (1992, s. 13) och fram-
håller samtidigt att diskussionerna om lärarnas professionalisering inte
i första hand drivits av personer som är lärare utan snarare av
administratörer, politiker och forskare.

Ytterligare ett beslut om lärarutbildning fattades av riksdagen 1992
och kan betraktas som en andra etapp eller en kompletteringsreform
(G. Richardson, 1999). Formellt innebar förändringen att grundskol-
lärarlinjen, liksom många andra linjer inom högskolan, avskaffades i
samband med högskolereformen som genomfördes 1993. Den centrala
regleringen av lärarutbildningen sker istället genom en examens-
ordning. I sak berördes inte utbildningen för lärare med inriktning mot
årskurserna 1–7, däremot öppnades en alternativ studieväg för
studenter med inriktning mot årskurserna 4–9. De kunde läsa ämnes-
kurser som fristående kurser och därefter genomgå en ettårig praktisk-
pedagogisk utbildning (G. Richardson, 1999). Beslutet år 1992 kan
också betraktas som en politisk strid om lärarutbildningen och skolan.
Förändringen beskrivs som att [propositionen] ”andades en starkare
betoning av fördjupade ämneskunskaper. [– – –] Innehållet regleras
enbart via relativt svepande målformuleringar utan angivande av speci-
fika ämnen eller poäng” (Andersson, 1995, s. 16). Den hänvisning till
läroplanen som reglerar förhållandet mellan lärarutbildning och
läroplan uttrycks i examensordningen genom att studenten för att
erhålla grundskollärarexamen skall ha:

De kunskaper och färdigheter som behövs för att som lärare förverkliga
skolans mål och medverka i utvecklingen av grundskolans verksamhet.
(SFS 1993:100, s. 39 hämtat från Andersson, 1995, s. 16)

Sammanfattningsvis kan de centralt fattade beslut som berört lärar-
utbildningen under 1900-talets två sista decennier beskrivas på
följande sätt: I mitten av 1980-talet betraktades lärarutbildningen av
ansvariga politiker som en bromskloss. Den hade blivit föråldrad och
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behövde förändras till både struktur och innehåll för att bättre överens-
stämma med skolans struktur och med samhällets behov av styrning
och utveckling av grundskolan. En ny lärarutbildning startade hösten
1988, den reviderades år 1993 som en konsekvens av högskole-
reformen och av ett regeringsskifte år 1991. Tre år senare, efter ett nytt
regeringsskifte 1994, fick en arbetsgrupp i uppdrag av Utbildnings-
departementet att göra en översyn av lärarutbildningen. Arbetsgruppen
redovisade sin inventering av problem och frågeställningar och sina
överväganden i Lärarutbildning i förändring (Ds 1996:16). I utred-
ningen konstateras att beslut och de förändringar dessa resulterat i, dvs.
det decentraliserade ansvaret och förändrade styrsystemet, tillsammans
med nya styrdokument för skolan, får stora konsekvenser för lärarnas
arbetsvillkor och för vilket yrkeskunnande som krävs. En reformering
och modernisering av lärarutbildningen beskrivs återigen som
nödvändig.

Lindensjö och Lundgren (2000) påpekar att mycket av den ut-
bildningsforskning som bedrivits har utgått från ett centralt perspektiv
på skolan. Verksamheten i skolan har studerats utifrån den centrala
beslutsnivån.

Om vi ser klyftan mellan beslutsspel och genomförandespel från den
konkreta verksamhetens utgångspunkt är det uppenbart att varje försök att
överbrygga den måste utgå från ett accepterande av skolans organisation
och lärarnas professionella legitimitet. Att bara tolka motstånd mot
reformer som uttryck för konservativa reaktioner och allmänt motstånd
mot förändring är inte särskilt meningsfullt. (Lindensjö & Lundgren, 2000,
s. 178)

Vi ska nu övergå till att betrakta skolan, skolämnet, lärarutbildningen
och läraren med utgångspunkt från den lokala skolenhetens och
individens perspektiv.

Med fokus på läraren som aktör
Läraren tillhör genom undervisningsämnet en grupp eller subkultur
som inte är homogen med avseende på värderingar, intressen eller
identiteter men som ändå inkluderar ett antal distinkta traditioner (de
Brabander, 2000). Och det är genom läraren som individ dessa
traditioner förmedlas (Goodson, 1997a; Goodson & Marsh, 1996).
Lärarutbildningen är en del i individens erfarenheter av skolämnet men
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flera faktorer är av grundläggande betydelse för individens
socialisation till lärare.

Socialisation
Socialisation kan betraktas som en process driven av både individens
behov av att kunna hantera och fungera i sin miljö och samhällets krav
på anpassning i olika former. Innehållet i socialisationen antas också
kunna vara av skiftande slag: kognitivt, affektivt, socialt och
psykologiskt (Wernersson, 1992). I sin klassiska studie om lärare
beskriver Lacey (1977) socialisationsprocessen med följande ord:

The process of socialization is viewed as the development of sets of
behaviour and perspectives by an individual as he confronts the social
situations. (Lacey, 1977, s. 30)

Den tidigare dominerande synen på socialisation, som en ensidig
anpassning av individen till de situationer hon konfronteras med,
ifrågasätts av Lacey (1977). Senare forskning har i större utsträckning
utgått från att lärarsocialisation innebär att läraren som individ inte
bara är en passiv mottagare utan också spelar en aktiv roll i sin egen
yrkessocialisation. Lärarsocialisationen ses som ett samspel mellan
individens val och situationens begränsande faktorer, påverkat av både
individuella och institutionella faktorer (Brown, C. A. & Borko, 1992).

I varje yrke finns socialisationsprocesser med mer eller mindre
allmänna och typiska drag. Med yrkessocialisation menas (Lindblad,
1995) ”inskolning” in i de normer som gäller för ett yrke. Detta gäller
såväl etiska som tekniska frågor. Normerna för ett yrke handlar inte
bara om den kompetens och de färdigheter som krävs för att kunna
genomföra själva arbetet, utan de handlar också om vad som är värt att
sträva efter och hur man ska hantera relationerna till kolleger och till
över- och underordnade. Lacey (1977) beskriver lärarsocialisationen
som en process där utvecklandet av ett lärarperspektiv är en central
komponent:

To become a teacher is to become creatively involved with tasks and
situations common only to teachers. It also involves being concerned with
particular constraints, constraints that others do not have to subject
themselves to. No other profession or occupation experiences exactly
similar ones. These shared experiences and common problems give rise to
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a common set of interests, to certain ways of looking at the world, of
interpreting the world and obtaining a world view – in short, a teacher
perspective. (Lacey, 1977, s. 14)

Som yrkesgrupp kännetecknas lärare av en relativt lång teoretisk
utbildning och jämfört med andra högutbildade yrkesgrupper har
lärarkåren en relativt allsidig social sammansättning. Erikson och
Jonsson (1993) drar slutsatsen att ”rekryteringen till läraryrket är rätt
bred och att därför elever under sin utbildningsgång oftast kommer att
möta någon eller några lärare som har samma sociala bakgrund som de
själva. Undantaget är universiteten, där dominansen av lärare från klass
I och II är markant” (Erikson & Jonsson, 1993, s. 266). Lindblad
(1994) påpekar, med hänvisning till bl.a. data från SCB år 1985, att det
finns skillnader vad avser social bakgrund mellan olika kategorier
lärare, t.ex. ämneslärare och klasslärare. Av Högskoleverkets års-
rapport 2003 framgår att det senaste decenniets expansion av antalet
platser i den högre utbildningen medfört en breddad rekrytering och att
inom lärarutbildningen 2001/2002 andelen nybörjarstudenter från
arbetarhem är större än andelen nybörjarstudenter från högre tjänste-
mannahem (Högskoleverket, 2003).

Andelen kvinnor som utbildar sig till lärare har stadigt ökat under
1900-talets andra hälft och kvinnor som lärare utgör majoritet inom
både den obligatoriska skolan och gymnasieskolan (Ahrne, Roman &
Franzén, 1996). Ett tydligt samband finns mellan kön och
lärarkategori, andelen kvinnor som undervisar elever under de första
skolåren är närapå 100 procent medan andelen kvinnor som undervisar
elever i gymnasieskolan är knappt 60 procent (Ahrne et al., 1996;
Lindblad, 1994). Statistik över avlagda examina under läsåren
1997/98–2001/02 visar att andelen kvinnor ökar vad gäller både grund-
skollärarexamina och gymnasielärarexamen. Andelen kvinnor som
avlagt grundskollärarexamen med inriktning mot år 1–7 har ökat från
83% till 89%, grundskollärarexamen med inriktning mot år 4–9 från
63% till 74% och gymnasielärarexamen från 63% till 66% under
läsåren 1997/98–2001/02 (Högskoleverket, 2003, Tabell 5). Den
kvinnliga dominansen vad gäller nybörjarstudenter inom lärar-
utbildningen fortsätter att öka och enligt Högskoleverkets årsrapport
2003 var tre av fyra nybörjare på lärarutbildningen läsåret 2001/02
kvinnor.
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Ett kännetecken för lärare som grupp är att majoriteten – nära nog
hundra procent av lärarna – har en positiv inställning till utbildning
liksom en hög värdering av utbildning som ”livskvalitet”.

Looking at teachers’ school career at the primary level, we found this
group of teachers to be distinct in several ways. Even in grade 1 they
enjoyed teaching more than other students. During the primary school
years this pattern was reinforced. Prospective teachers continued to like
school, whereas their fellow students lost more and more of their
enthusiasm.
Compared to other students who later appeared in middle-class positions,
our prospective teachers were not very successful in their school
performances, but they got somewhat better grades than could be predicted
by test results – perhaps as a consequence of their positive view of
schooling. (Lindblad, 1997, s. 334)

Som grupp tycks alltså lärarna ha trivts bättre i skolan än sina jämn-
åriga kamrater. De har som grupp också en bild av skolan som
stämmer väl med den som finns inom medelklassen. Lindblad (1995,
1997) för fram hypotesen att lärare som yrkeskår betraktar verksam-
heten i skolan ur ett perspektiv som bättre överensstämmer med de
elever som är på väg in i en medelklasskarriär än med de elever som är
på väg att bli arbetare.

Skillnaderna mellan olika lärargrupper i olika länder har historiskt
sett varit ganska stora vad gäller yrkets historia och arbetsvillkor.
Under slutet av 1900-talet är det obligatoriska skolsystemet i hela
västvärlden av en sådan omfattning att arbetsvillkoren för de olika
lärargrupperna har blivit alltmer lika. Tendenserna, när det gäller
skolväsendets förändring och de krav som ställs på lärarna, är relativt
likartade i de flesta länder och för de flesta lärargrupperna i det
obligatoriska skolväsendet (Carlgren, 1992). Det är därför relevant att
beakta internationell forskning om lärare. Samtidigt behöver tolkning
av forskningsresultat från olika länder göras med stor försiktighet, t.ex.
vad gäller lärarsocialisation (Zeichner & Gore, 1990), eftersom det i
varje land finns särskilda villkor och traditioner.

Ett sätt att beskriva lärarsocialisation är att ”sortera” erfarenheter
kronologiskt, de som ligger före yrkesvalet (eller påbörjandet av yrkes-
utbildningen), under utbildningen till lärare, respektive efter ut-
bildningen. En sådan kronologisk beskrivning passar väl ihop med min
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arbetsmodell över elev-, lärarstudent- och lärarperspektiv på skolämnet
matematik (se Figur 1, kapitel 3).

Före lärarutbildningen

Socialisationen till lärare börjar tidigt på ett sätt som skiljer den från
annan yrkessocialisation. Perspektiv på undervisning och elever är för-
ankrade i personliga upplevelser ända från barndomen, på samma sätt
som de är förankrade i religiösa, politiska och kulturella erfarenheter.
De egna skolerfarenheterna bidrar till att forma föreställningar om hur
en lärare bör handla, och varje blivande lärare för med sig sådana skol-
och lärarupplevelser in i utbildningen. Lortie (1975) kallar skoltiden ett
”lärlingskap baserat på observation”.

One often overlooks the ways general schooling prepares people for work.
Such an oversight is especially serious with public school teachers, for
participation in school has special occupational effect on those who move
to the other side of the desk. Here are ways in which being a student is like
serving an apprenticeship in teaching; students have protracted face-to-
face and consequential interactions with established teachers. (Lortie,
1975, s. 61)

Den blivande läraren har därmed genom den egna eleverfarenheten en
intuitiv och imitativ kunskap om undervisning och lärare, en kunskap
baserad på möten med individuella personligheter snarare än på
pedagogiska principer. Att blivande lärare, liksom yrkesverksamma
lärare, kan peka ut någon lärare från den egna skoltiden som antingen
föredömligt eller avskräckande exempel är en uniform erfarenhet från
såväl lärarutbildning som lärarforskning i olika länder (Arfwedson,
1994; Zeichner & Gore, 1990).

Den blivande läraren har genom sina eleverfarenheter också före-
ställningar om olika skolämnen och om hur undervisning lämpligen
bedrivs i ett visst skolämne. För skolämnet matematik visar engelsk-
språkig forskning att matematik för flertalet elever är att följa regler
och att snabbt få fram det rätta svaret.

Along with a style of classroom management is conveyed a view that
mathematics is nothing more than the propositions that make it up and that
doing mathematics is no more than replicating exercises encountered in
mathematics class. (Brown, S. I., Cooney & Jones, 1990, s. 649)
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Kunskap i matematik innebär för eleverna helt enkelt att komma ihåg
och kunna använda regler (Grouws & Schultz, 1996). Resultaten från
den engelskspråkiga forskningen överensstämmer med resultat från
studier genomförda i Sverige. Skolämnet matematik består av regler
och på matematiklektionerna räknar man (Löthman, 1992). Att lära sig
matematik handlar om att räkna så många tal som möjligt och att se att
svaret stämmer med facit (Skolverket, 2003). Av de olika studierna
framgår att matematik för elever i första hand handlar om ”jakten på
svaret” (Sandahl, 1997, s. 115).

Under utbildningen

Utbildningen är ett led i socialisationsprocessen. Forskningsresultaten
är divergenta vad gäller vilket inflytande lärarutbildningen har. Ett
resultat är att de studerande tenderar att tolka och värdera utbild-
ningens budskap och innehåll i enlighet med egna föreställningar om
yrket (Borko & Putnam, 1996). Lärarstudenterna tar till sig det som
stärker de perspektiv och dispositioner de redan tidigare skaffat sig,
vilket innebär att utbildningens effekt till stor del är individuell
(Arfwedson, 1994).

De föreställningar om undervisning, elever, lärande och skolämnet
som den blivande läraren har med sig in i utbildningen tycks alltså
spela stor roll för hur utbildningen värderas. Men det finns exempel på
forskningsresultat som visar att utbildningens effekt inte enbart är
individuell. I en svensk longitudinell studie har Säll (1995, 2000) visat
att det över tid sker tydliga förändringar i de blivande lärarnas före-
ställningar om lärarrollen. De profiler hon funnit är individuella
samtidigt som de följer vissa mönster. Under utbildningens gång blir
studenterna mer nyanserade i sitt tänkande om yrket. De kan med tiden
se fler aspekter av yrket, de utvecklar sin analysförmåga vilket visar
sig i en större insikt om vilka praktiska färdigheter som krävs av
läraren i klassrummet. De kan diskutera en företeelse ur olika
perspektiv och visar i slutet av utbildningen en flexibilitet i sitt
tänkande vad avser t.ex. planering och organisering av skolarbetet
(Säll, 1995).

In i utbildningen har den blivande läraren med sig föreställningar
om vad läraryrket handlar om. I en svensk studie genomförd av
Rannström (1995) framgår att den dominerande föreställningen hos
nyantagna grundskollärarstudenter är att lärarens viktigaste uppgift är
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att undervisa och att undervisning är det samma som att lära ut.
Virginia Richardson (1996) redovisar liknande resultat i en samman-
fattning och analys av resultat från ett stort antal forskningsstudier, de
flesta genomförda i USA:

The conceptions of schooling held by entering students are that the teacher
hands knowledge to students and learning involves memorizing the
content of the curriculum. (V. Richardson, 1996, s. 108)

De nyantagna lärarstudenterna som intervjuades av Rannström (1995)
tillskrev en lärare fem olika funktioner. Läraren betraktades av de
blivande grundskollärarna primärt som förmedlare, förklarare, om-
vårdare, fostrare respektive intresseväckare. Enligt en annan under-
sökning som genomfördes vid samma tid motiverar påfallande många
av de blivande grundskollärarna i början av sin utbildning sitt yrkesval
med att de vill undervisa, de vill ”förmedla” och ”lära ut” (Jönsson,
1996). Även Säll (2000) konstaterar att samtliga personer som ingår i
hennes longitudinella studie såg läraren som en kunskapsförmedlare
när de började sin lärarutbildning. De olika undersökningarnas resultat
är av särskilt intresse för denna avhandling eftersom de studenter och
den lärarutbildning som studerats i Rannström (1995), Jönsson (1996,
1998) och Säll (1995, 2000) tidsmässigt överensstämmer med ”mina”
studenter och den grundskollärarutbildning de deltar i.

Praktikens socialisationseffekter har också undersökts grundligt,
men resultaten är vaga och svårbedömda. Praktikupplevelserna kan
komma att mer eller mindre motsäga de intentioner som i övrigt finns i
utbildningen, vilket då uppfattas som att utbildningen inte är realistisk
eller, alternativt, att praktikskolan är dålig (Zeichner & Gore, 1990).
En praktikskola där läroboksstyrd undervisning dominerar kan t.ex.
komma att motsäga vissa reformatoriska intentioner i utbildningen.
Samtidigt visar utvärderingar att just praktiken värderas högt av
lärarstudenterna som även efterfrågar mer praktik i utbildningen.

Med utgångspunkt från Lacey (1977) är praktikperioderna centrala
för att utveckla ett lärarperspektiv. Det är under dessa perioder för-
mågan att undervisa prövas i konkreta situationer. I en modell för
lärarstudentens utveckling till lärare beskriver C. A. Brown och Borko
(1992) fyra stadier som lärarstudenten genomgår under sin utbildning
och sin yrkeskarriär:
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- Det första stadiet (preteaching concern) innebär att den
lärarstudent som aldrig undervisat ännu inte riktar uppmärk-
samheten mot sig som undervisande lärare utan istället är
fokuserad på sig själv som student.

- Under det andra stadiet riktar studenten uppmärksamheten mot sig
själv som lärare (selfconcerns). Det handlar om att överleva som
lärare och om hur man ska uppträda i klassrummet, om att bli
omtyckt av eleverna, ha kontroll över klassen, bli observerad, få
beröm och ta emot kritik.

- Det tredje stadiet karakteriseras av att innehållet i undervisningen
står i fokus (task concerns). Nu uppmärksammas också under-
visningssituationen, tidspressen, de plikter som ingår i arbetet och
som inte har direkt med undervisning att göra.

- Det fjärde stadiet innebär att elevernas behov står i centrum (pupils
concerns). Lärarstudenten (eller den nyutbildade läraren) har upp-
märksamheten riktad mot elevernas sociala och känslomässiga
behov, mot kraven på att vara rättvis. Eleverna betraktas som
individer med olika behov av lärarstöd och olika förmågor i
relation till kursplanens mål. (efter Brown, C. A. & Borko, 1992,
s. 229)

C. A. Brown och Borko (1992) understryker att modellen inte är linjär,
individer kan mycket väl befinna sig på flera stadier samtidigt, och att
utvecklingen som lärare är en livslång process.

Gran (1994) som ansvarade för en utvärdering av den grundskol-
lärarutbildning som startade hösten 1988 redovisar, i en rapport som
sammanfattar ett stort antal utvärderingar, studenternas upplevelse av
praktiken som ”kungsvägen” för att forma den egna läraridentiteten.

Sett ur de studerandes synpunkt bedöms därför ämnesstudier, pedagogik
och metodik i relation till hur de studerande själva uppfattar den praktiska
skolsituationen – och detta ofta i ett kortsiktigt perspektiv, där över-
levnaden i klassrummet utgör referensramen för värderingarna. (Gran,
1994, s. 11)

Det är också främst till erfarenheter under praktiken studenterna hän-
visar vad gäller metodiskt kunnande. Med hjälp av modellen för lärar-
studentens utveckling till lärare av C. A. Brown och Borko (1992) kan
de resultat som beskrivs av Gran (1994) tolkas som att lärarstudenterna



- 58 -

befinner sig i det stadium av sin utveckling då det handlar om att
överleva som lärare, dvs. uppmärksamheten är riktad mot individen
själv (”selfconcerns”).

Att utbildningen bidrar till att studenterna förändrar sin syn på lärar-
yrket och lärarrollen beskrivs av Jönsson (1998). När lärarstudenterna,
som i början av sin utbildning betraktade läraryrket identiskt med
undervisning, intervjuas efter två år i utbildningen uttrycker de insikter
om att läraryrket även innebär en social och fostrande roll. Synen på
undervisning har förändrats, från att förmedla kunskaper till att hand-
leda. Jönsson (1998) redovisar också en ökad insikt hos lärar-
studenterna om hur betydelsefullt läraryrket är, både för enskilda
elever och för samhället, och en medvetenhet om hur krävande yrket
är. Den utveckling Jönsson (1998) beskriver kan relateras till
C. A. Brown och Borko (1992) och tolkas som att lärarstudenterna i
Jönsson (1998) efter två år i utbildningen befinner sig i det stadium av
utvecklingen till lärare då plikter som inte direkt har med undervisning
att göra uppmärksammas (”task concerns”).

I detta sammanhang är det lämpligt att behandla ett problem inom
forskning om lärarsocialisation: socialisationen innefattar en språklig
komponent, dvs. lärarstudenter utvecklar ett gemensamt språk, en
början till ett yrkesspråk. Jönsson (1998) beskriver hur de studenter
som deltog i hennes undersökning utvecklar en gemensam terminologi
med uttryck som ”katederundervisning”, ”förmedlingspedagogik” och
”undersökande arbetssätt” (Jönsson, 1998, s. 35). Utvecklandet av ett
gemensamt yrkesspråk är en betydelsefull del av socialisationen sam-
tidigt som det ur ett snävt forskningsperspektiv medför svårigheter.
Problemet och den springande punkten är huruvida förmågan att
uttrycka sig i yrkestermer endast är uttryck för retorik eller om det
också finns motsvarighet i en praktik (Säll, 2000). Att retoriken kan
förväxlas med verkligheten uppmärksammas av Arfwedson (1994):

Lär sig kanske blivande lärare att tala på ett bestämt sätt om undervisning,
men – utan att själva märka det – senare handla efter helt andra principer i
sin egen undervisning? [– – –] Ändrar de sedan sin retorik, utan att ändra
arbetssätt, när ”verkligheten” kommer att dominera efter en tid i yrket?
(Arfwedson, 1994, s. 53)

Arfwedson (1994) understryker här vikten av att som forskare vara
medveten om och förhålla sig till denna problematik. Att forskning om
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lärarsocialisation är extremt värdeladdad, ”Lärares arbete genomförs i
en situation där de höga målen och retoriska utbrotten står som spön i
backen.” (Arfwedson, 1994, s. 53), innebär ett särskilt ansvar för
forskaren att inte förväxla retoriken med verkligheten.

Det finns enligt forskare en ”dold läroplan” i lärarutbildningen som
påverkar de blivande lärarna lika mycket som kursinnehållet. Det
dolda budskapet kan gälla synen på läroplaner, läraryrkets status osv.
Ett av de ofta citerade områdena där denna ”dolda läroplan” före-
kommer inom lärarutbildningen handlar om den undervisning
studenterna möter, som kontrast till den undervisning utbildningen
propagerar för som den ”rätta”. Det motsägelsefulla budskapet är: ”Do
as I say – not as I do” (Ginsburg & Clift, 1990, s. 453). Denna dolda
läroplan antas bidra till att lärarstudenternas reaktioner i hög grad
präglas av de attityder, värderingar och uppfattningar som var och en
för med sig in i utbildningen.

En förklaring till lärarutbildningens ”tillstånd” som Carlgren (1992)
för fram, är att konsensus antas råda angående mål och värden.
Därigenom neutraliseras moraliska och politiska frågor och de redu-
ceras till att handla om administrativa problem. I lärarutbildningen
diskuteras vissa frågor mycket, t.ex. motsättningen mellan teori och
praktik liksom mellan skolan som den är och som den är avsedd att
vara. Diskussionen rör sig dock hela tiden innanför vissa ramar och
den existerande praktiken ses som naturlig och oundviklig.

Men lärarutbildning är inte något väldefinierat eller enhetligt
fenomen, inte ens om vi begränsar oss till Sverige, nutid och utbildning
för lärare i grundskolan. Och lika litet som lärarstuderande är en
enhetlig grupp är lärarutbildare det (Askling, 1983). De två ”huvud-
traditioner” som båda varit starka under lång tid inom den svenska
lärarutbildningen, seminarietraditionen respektive ämnestraditionen,
bidrar till att budskapet till de studerande kan bli motsägelsefullt. Olika
historiska avlagringar finns inkapslade i form av ”traditioner” i lärar-
utbildningarna. En sådan tradition innebär att lärare tränas att söka
förklaringar till alla möjliga typer av skolproblem i individen (eleven)
och inte i skolan som institution. Carlgren (1992) konstaterar, som
exempel på motsägelsefulla budskap som i och med 1988-års
reformering ”samsas” inom en och samma utbildning för grund-
skollärare, att inom den tidigare ämneslärarutbildningen har hand-
ledarna som goda praktiker inte ifrågasatts på samma sätt som inom
klasslärarutbildningen.
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En annan orsak till att lärarutbildningen kan bli motsägelsefull för
de studerande framgår av Gran (1994). Han påpekar i sin redovisning
av 1988-års grundskollärarutbildning att ämnesstudiernas karaktär är
olika beroende på om utbildningen är förlagd till universitets-
institutioner eller till f.d. lärarhögskoleinstitutioner. Lärarstudenter vid
universitetsinstitutioner anser att ”stoff av universitetskaraktär har
dominerat i utbildningen” (Gran, 1994, s. 23), samtidigt som en
majoritet av de studerande är nöjda med ämnesstudiernas omfattning.
Lärarstudenternas helhetsbetyg på utbildningen är övervägande
positivt och en majoritet av studenterna tror att utbildningen är positiv
för utvecklingen inom skolan. Men de blivande lärarna är, enligt Gran
(1994), samtidigt oroliga för att den framtidens skola de utbildas för,
en sammanhållen skola där stadiegränserna är utsuddade, aldrig
kommer att förverkligas.

Resultat från forskning om matematiklärarutbildning i USA har
visat att lärarstudenter inte uppfattar att det finns något samband
mellan den matematik de kommer att undervisa i och den universitets-
matematik de studerar under sin utbildning (Brown, S. I. et al., 1990).
En konsekvens av att skolmatematiken upplevs som signifikant
annorlunda än universitetsmatematiken är att de föreställningar om
matematik som lärarstudenter har med sig in i utbildningen, före-
ställningar grundade i egna eleverfarenheter av skolmatematik, inte
utmanas under utbildningen. Det finns förutom innehållet i ämnes-
studierna (universitetsmatematiken) flera faktorer som antas bidraga
till att lärarstudenter behåller de föreställningar om matematik som de
har med sig till lärarutbildningen. Att den tid studenterna ägnar sig åt
matematik i lärarutbildningen är relativt kort jämfört med den tid de
ägnat åt matematik under sin skolgång framhålls av D. L. Ball och
McDiarmid (1990) som betydelsefullt i sammanhanget.

Prospective teachers have been studying mathematics, science, social
studies, and writing long before they enter a university. Their precollege
education forms a much bigger chunk of their formal education than does
the relatively brief period of college study. Not only is the precollege
phase of subject matter study longer than the college period, but also the
content studied in elementary and high school classes is often closer to that
that prospective teachers actually teach. (Ball, D. L. & McDiarmid, 1990,
s. 411)



- 61 -

Flera studier som behandlar de olika synsätt studenter möter i
lärarutbildningen genomfördes samtidigt som den nya grundskollärar-
utbildningen startade (Andersson, 1995; Beach, 1995; Carlgren, 1990a,
1990b; Wernersson, 1990). Genom de lärare som undervisar inom
lärarutbildningen möter studenterna olika, delvis oförenliga, paradigm
(Andersson, 1995) och uppfattningar (Carlgren 1990a, 1990b) om
vilka relationerna är mellan utbildningen och grundskolans läroplan,
om lärarkunskap och om lärares arbete. Wernersson (1990) betonar att
lärarstudenter inte är någon homogen grupp, det finns bland
lärarstudenter lika väl som bland lärarutbildare olika föreställningar
om vad som är centralt och väsentligt i lärarutbildningen.

För att förstå grundskollärarutbildningen behöver också ämnes-
kulturer studeras. Det finns, som framgår av bl.a. Lacey (1977), starka
samband mellan olika attityder när det gäller läraryrket och de skilda
ämneskulturer som dominerar en lärarutbildning.

The subject sub-culture appears therefore to be a pervasive phenomenon,
affecting a student-teacher’s behaviour in school and university, as well as
their choice of friends and their attitudes towards education. It would seem
there is a case for considering the process of becoming a teacher as a
multi-stranded process in which subject sub-culture insulate the various
strands from one another. In other words while it is readily accepted that
subject disciplines enhance understanding and communication it is often
forgotten that between subject disciplines there can be a gulf in which mis-
understanding, categorization and prejudice or simply lack of interest and
concern, may develop. (Lacey, 1977, s. 63–64)

Lacey (1977) understryker, för att använda Bernsteins begrepp, att
lärarstudenternas ämnesstudier karakteriseras av stark klassifikation. I
en etnografisk studie, genomförd vid ett svenskt universitet (Baysfield)
i samband med lärarutbildningsreformen i slutet av 1980-talet, visar
Beach (1995) att ämnesstudierna (subject theory) liksom kurser i
ämnesdidaktik (curriculum 2 theory) karakteriseras av stark
klassifikation och inramning och att denna form, som dominerar
utbildningen, av studenterna uppfattas som den normala.

Indicated in the data, analysis and models chapters; and significant above;
is that subject theory and curriculum 2 theory are what is normal in
student experience, as this is how dominant operatives have used material
resources in their education history, and that this influences them
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concerning how others should operate. The dominant is or has already
become the normal for them. (Beach, 1995, s. 254)

Beach (1995) beskriver hur andra kurser i pedagogik, som till innehåll
och form genom en svagare klassifikation och inramning väl överens-
stämde med intentionerna i reformen, av lärarstudenterna möttes med
skepsis och därför fick mindre påverkanseffekt än de ”normala”
kurserna. Den lärarutbildning Beach (1995) beskriver och analyserar
överensstämmer (i stort sett) med den lärarutbildning som är aktuell i
denna avhandling. Resultatet i Beach (1995) är därför intressant och
användbart för att tolka och förstå de upplevelser och erfarenheter av
utbildningen ”mina” lärarstudenter berättar om.

Forskare har även funnit distinka skillnader mellan olika ämnes-
lärargruppers kunskapssyn då det gäller ämnesutbildning. När man
”invigs” i ett ämnesområde får man också dela ämnets kultur, dess
övergripande syn på kunskap, dess grundläggande övertygelser och
praktiker. Universitetsämnet (och skolämnet) utgör ett slags subkultur
inom universitets- respektive skolkulturen, vilket medför att också
lärarutbildarna representerar olika subkulturer som förmedlas till de
blivande lärarna i samband med de ämnesinriktade delarna av
utbildningen (Arfwedson, 1994; Lacey, 1977; Zeichner & Gore, 1990).

I detta sammanhang ska också nämnas att vem som betraktas (och
betraktar sig) som ”lärarutbildare” inte alls är självklart. Av tradition
har de lärare på universitetens ämnesinstitutioner som undervisar
blivande lärare inte betraktats som lärarutbildare och motsvarande
gäller praktikhandledare på skolorna. Konsekvensen blir, som
understryks i Lärarutbildning i förändring (Ds 1996:16), att stora delar
av lärarutbildningen genomförs utanför lärarutbildningen.

Denna avgränsning av vad som räknas in i lärarutbildningen har arbets-
gruppen uppfattat som olycklig, eftersom stora delar av utbildnings-
programmen på så sätt skulle anses försiggå utanför lärarutbildningen. Det
gäller dels de upp till 80 procent av utbildningen som utgörs av s.k.
ämnesstudier, dels de minst 10 procent som utgörs av s.k. praktik.
(Ds 1996:16, s. 32-33)

Sammantaget finns alltså många orsaker till att lärarsocialisationen
under utbildningstiden blir tämligen oförutsägbar, oberäknelig och
motsägelsefull. Den blivande lärarens medförda attityder, värderingar
och uppfattningar får därigenom stort genomslag. Dock förefaller den
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subkultur som universitets- och skolämnet representerar vara av
genomgripande natur, den påverkar lärarstudenten under praktik-
perioder i skolan och under perioder av ämnesstudier vid universitetet.
Ämnets subkultur tycks också påverka lärarstudentens attityder vad
avser utbildningsfrågor på ett mer övergripande plan (Lacey, 1977;
Zeichner & Gore, 1990). Fastän ämnesstudier och kunskap i
undervisningsämnet betraktas som en central komponent i lärar-
utbildning och i lärares kunskap, har forskning om lärarutbildning och
lärare ofta fokuserat andra aspekter av undervisning och lärande
(Ball, D. L. & McDiarmid, 1990). En forskare som särskilt uppmärk-
sammat detta ”the missing paradigm” är Shulman:

He [Shulman] argued that teaching and its effectiveness function
differently in different content areas. The teaching of mathematics to
young children is dramatically different from the teaching of literature to
adolescents or adults. One set of pedagogical principles was inadequate to
account for both the teaching of physics and the teaching of history. The
subject matter needed to be included as a central feature of any studies of
teaching. (Shulman & Quinlan, 1996, p. 409)

En personlig reflektion är att de divergenta och delvis motstridiga
forskningsresultaten vad avser lärarutbildningens påverkan till viss del
kan bero på att hänsyn ofta inte tas till de subkulturer studenten möter
och socialiseras in i genom sina ämnesstudier. Forskning om lärar-
utbildning har, som påpekas av D. L. Ball och McDiarmid (1990) samt
Shulman och Quinlan (1996), ofta fokuserat andra aspekter. Ämnes-
studierna kan därför tänkas vara en dold faktor som kan förklara en del
av variationen och divergensen i forskningsresultaten.

Efter utbildningen

En närapå klassisk beskrivning av den nyutbildade lärarens första år i
yrket är Lacey (1977) som använder starka och laddade metaforer för
att beskriva yrkesdebuten:

The first swim across the deep end of the pool, like the first solo drive
through London traffic after passing the driving licence. (Lacey, 1977,
s. 128)



- 64 -

En mindre dramatisk yrkesdebut – eller en mindre dramatisk fram-
ställning – presenteras av Säll (2000) som följt svenska lärarstuderande
in i grundskolläraryrket. Undersökningen rör samma tidsperiod som är
aktuell för denna avhandling. Säll understryker att yrkesdebuten
gestaltat sig olika för de olika individerna. En del, men långt ifrån alla,
anser att mötet med grundskolan var vad de hade förväntat sig. De ser
positivt på sin yrkesroll samtidigt som de tycker att yrket är krävande.
Andra, som inte upplevt yrkesdebuten på samma positiva sätt, har
enligt Säll (2000) haft svårt att hitta sin egen identitet som lärare, de
kan också ha haft svårigheter med hur de ska förhålla sig till eleverna.

Det första årets lärarerfarenheter är av stor betydelse. Idealen från
utbildningen prövas i en konkret skolverklighet och därigenom blir
sättet att arbeta mindre präglat av ideal och mer präglat av
verklighetens villkor. Studier visar att en del nyblivna lärare förändrar
sitt tänkande till att bli mer i överensstämmelse med hur det är i
skolan, medan andra strävar efter att successivt ändra praktiken i
överensstämmelse med sitt tänkande (Arfwedson, 1994; Carlgren,
1992, Zeichner & Gore, 1990). En huvudtendens är dock att lärare
försöker få anställning vid en skola som stämmer med de personliga
förväntningarna, behoven och ambitionerna. Med tanke på den varia-
tion som det finns utrymme för i ett decentraliserat styrsystem, med
fristående skolor och olika profiler inom kommunala skolor, kan skill-
naderna mellan skolor antas vara stora och valet betydelsefullt för den i
avhandlingen aktuella gruppen grundskollärare, som gör sin yrkes-
debut under slutet av 1990-talet.

En annan tendens är enligt Arfwedson och Arfwedson (1991)
lärares benägenhet att solidarisera sig med just den läroplan som gäller
när de själva startar i yrket. Sundgren (1992) relaterar lärarstudenters
erfarenheter av utbildningens praktikperioder till socialisationen efter
utbildningen. Han beskriver studenternas frågor om varför lärare
(handledare) inte följer läroplanens intentioner, hur de har upplevt att
undervisningen är mer traditionell och inriktad på snäv kunskaps-
förmedling än vad som föreskrivs i läroplanen. Men lärarstudenternas
egna praktikrapporter visar enligt Sundgren att de själva också dras in i
ett praktiskt och mer begränsat tänkande om målen än det som
föreskrivs i läroplanen. Sundgren (1992) för fram en tolkning av det
faktum att skolpraktiken och undervisningstraditionen formar
läraryrket långt mer än läroplan och utbildning. Istället för att betrakta
lärare som konservativa och skolan som starkt traditionsbunden, svår
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att styra och förändra, kan förklaringen vara att skolpraktiken är socialt
och kulturellt funktionell.

Även om jag själv sympatiserar med många formuleringar i läroplanerna
är jag böjd att tro att den senare tolkningen är den riktiga. Skolpraktiken,
såsom den nu ser ut, fyller en rad funktioner i samhället som vi ännu dåligt
klarlagt. Jag tänker då inte bara på det som vi vant oss vid att beteckna
som ”den dolda läroplanen”, tidsdisciplineringen, turtagandet, det passiva
väntandet på instruktion etc. utan på andra mer grundläggande uppgifter,
konstruktionen av en rad för vår kultur centrala sätt att uppfatta omvärlden
på. (Sundgren, 1992, s. 19)

Till Sundgrens tolkning kan, vad avser nyutbildade lärare, läggas de
forskningsresultat som C. A. Brown och Borko (1992) redovisar: den
nyutbildade läraren är inte redo att axla den matematiklärarroll som
bl.a. lärarutbildare och didaktikforskare förväntar sig. Hon eller han
har kanske ännu inte uppnått det stadiet i sin utveckling till lärare.

They [novice teachers] look outside themselves for authorities on
pedagogy and mathematics, but may not be aware of ”experts” other than
the textbook or curriculum guide. The NCTM's documents call for
teachers to work with their students, encouraging students to construct
mathematical meaning for themselves in the classroom. Currently,
however, the more traditional external authorities – textbooks and state-
mandated assessments – encourage teachers to teach in ways inconsistent
with NCTM's documents. (Brown, C. A. & Borko, 1992, s. 232)

Målformuleringarna i den svenska grundskolans kursplan för
matematik (1994 och 2000) är starkt påverkade av den internationella
diskussionen, framförallt diskussionen i USA genom NCTM2

(Skolverket, 1997; Wyndhamn, 1997). Förväntningarna på lärarna och
matematikundervisningen är härigenom påtagligt lika i USA och
Sverige och de forskningsresultat som C. A. Brown och Borko (1992)
redovisar är därför relevanta också när det som i denna avhandling
handlar om nyutbildade matematiklärare i Sverige. Min hypotes är
följaktligen att den nyblivna matematikläraren i den svenska grund-
skolan kanske inte är redo att möta läro- och kursplaners visioner.
Istället vänder hon eller han sig till mer traditionella auktoriteter, i

                                                  
2 NCTM står för National Council of Teachers of Mathematics.
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första hand ett läromedel och av staten påbjudna nationella prov, som
stöd för sin undervisning i matematik.

Skolan som arbetsplats och lärares arbete
Skolan formas av lärare – och lärare formas av skolan. En väsentlig del
av socialisationen in i läraryrket äger rum på arbetsplatsen, dvs. på en
bestämd skola med de villkor som gäller just där. Att den nyblivna
läraren söker sig till en skola som motsvarar hennes eller hans
personliga krav och förväntningar, och att en viktig del av yrkes-
socialisationen äger rum på den konkreta arbetsplatsen, bidrar till att
skolor får en unik lärarkår. I detta sammanhang är begreppet skolkod
(Arfwedson, 1983) användbart för att beskriva de principer som styr
det kollektiva handlandet i en skola. Skolkoden kan betraktas som en
länk mellan individen och kollektivet. Det innebär dock inte att alla
som arbetar på skolan måste omfatta eller vara bärare av koden men de
måste förhålla sig till den på något sätt.

Det är det mönster av spelregler (synliga och osynliga, medvetna och
omedvetna) som utvecklas på den enskilda arbetsplatsen/skolan, som här
har kallats skolkod, och en del av de centrala funktionerna hos denna
skolkod kan härledas ur arbetsplatssituationen. (Arfwedson, 1983, s.36)

Skolkoden omfattar allt som har betydelse för den enskilda skolans
arbete, arbetsplatsförhållanden och problem. Behovet av en utvecklad
skolkod på varje enskild skola kan förklaras med den ”folktäthet” som
kännetecknar skolan som arbetsplats, mängden lärare där i princip alla
utför samma arbetsuppgifter, ingen är chef över någon annan, och med
att eleverna är barn/ungdomar. Arfwedson och Lundman (1984)
beskriver varje skola som unik, samtidigt som skolan som arbetsplats
har några egenskaper som påverkar alla lärares arbete. En ständig
ström av förändringar, med nya elever och förändringar i
personalkåren, karaktäriserar skolan som arbetsplats.

I varierande former utmärks varje skola av denna förändringsproblematik:
personal- och elevkåren förändras, närsamhället förändras och därtill
kommer påbjudna förändringar/reformer. (Arfwedson & Lundman, 1984,
s. 9)
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Den starka genomströmningen av människor i skolor betraktar
Arfwedson och Lundman (1984) som det mest framträdande draget för
skolan som arbetsplats. Detta fenomen, som på andra arbetsplatser
betraktas som påfrestande, är en del av skolans vardag. För lärarna
innebär det kontinuerligt höga krav på omställning och förändring. En
konsekvens av denna förändringsproblematik är enligt forskarna att
påbjudna krav på förändring i form av en ny läroplan eller andra
reformer av lärare kan uppfattas som ”lök på laxen”. Skolans egna inre
och yttre villkor är enligt Arfwedson och Lundman (1984) utslags-
givande för i vilken utsträckning olika reformer som initierats av staten
omsätts i en praktik. Även Carlgren (1996) tar upp problematiken med
att läraryrket hela tiden är utsatt för förändringar och att varje reform
inte bara innebär möjligheter utan samtidigt bekymmer.

De omfattande undersökningar som ligger till grund för de resultat
Arfwedson och Lundman (1984) redovisar genomfördes i början av
1980-talet. Som Lindensjö och Lundgren (2000) påpekat har reform-
hastigheten ökat under 1990-talet. Vi har ett styrsystem med stora krav
på insyn och resultatkontroll, vi har marknadsinspirerade principer
med ”skolpeng” och fristående skolor. Min hypotes är att dessa
faktorer bidragit till att den förändringsproblematik som beskrivs av
Arfwedson och Lundman är än större vid ingången till det tjugoförsta
århundradet än den var tjugo år tidigare.

Skolan som arbetsplats har sina specifika egenskaper, som starkt
påverkar vad som kan göras inom dess väggar. Doyle (1986) beskriver
dessa egenskaper, som så att säga redan finns där när lärare och elever
träder in i klassrummet:

Multidimensionality, which refers to the large quantity of events and tasks
in classrooms. A classroom is a crowded place in which many people with
different preferences and abilities must use a restricted supply of resources
to accomplish a broad range of social and personal objectives. [– – –]
Simultaneity, which refers to the fact that many things happen at once in
classrooms. While helping an individual student during seatwork, a
teacher must monitor the rest of the class, acknowledge other requests for
assistance, handle interruptions, and keep track of time. [– – –]
Immediacy, which refers to the rapid pace of classrooms events. [– – –]
Unpredictability, which refers to the fact that classrooms events often
takes unexpected turns. Distractions and interruptions are frequent. [– – –]
Publicness, which refers to the fact that classrooms are public places and
that events, especially those involving the teacher, are often witnessed by a
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large proportion of the students. [– – –]
History, which refers to the fact that classes meet for 5 days a week for
several months and thus accumulate a common set of experiences,
routines, and norms which provide a foundation for conducting activities.
(Doyle, 1986, s. 394-395)

Karakteristiskt för skolan som arbetsplats är alltså enligt Doyle (1986)
att många saker händer på många plan i många små tättbefolkade rum,
och att det som händer i dessa klassrum utmärks av samtidighet.
Läraren kan aldrig ta ”en sak i taget” i sitt klassrum, det som händer är
av brådskande natur. Oförutsägbarheten och det faktum att allt sker
inför ”publik”, är andra faktorer som formar lärares arbete i klass-
rummet.

Jackson (1968) intervjuade ett antal lärare som betraktades som
ovanligt framgångsrika och duktiga. De intervjuade var ”elementary
school teachers”, dvs. de undervisade i motsvarande skolår F–5. Ett av
målen med undersökningen var att få fram en bild av hur en grupp
”duktiga lärare” såg på livet i klassrummet. Frågorna rörde sig kring
tre teman: hur vet lärarna när de gör ett bra jobb i klassrummet?; hur är
relationerna mellan lärarens arbete i klassrummet och de institutionella
ramarna inom vilka läraren och eleverna är ”inkapslade”?; det tredje
temat slutligen, handlar om den personliga tillfredsställelsen i att vara
lärare. Resultatet blev fyra områden: immediacy, informality,
autonomy och individuality. Det omedelbara, här-och-nu, syftar på
klassrummet som händelsernas centrum, det informella är relaterat till
lärarens undervisningsstil och till relationen mellan läraren och
eleverna, det autonoma syftar på lärarens upplevelse av självständighet
i sin yrkesutövning, och det personliga har att göra med lärarens
engagemang i de enskilda elevernas välbefinnande. Jacksons
beskrivningar ger både en bild av vad dessa lärare ser som specifikt i
sitt arbete och av vad som ger dem störst tillfredsställelse i arbetet.

Lorties sociologiska studie från 1975, som omfattar både
”elementary school teachers”, ”junior high school teachers” och
”senior high school teachers”, ger samma bild som Jackson (1968) vad
avser lärares syn på livet i klassrummet och vad de betraktar som ’lön
för mödan’ i sitt arbete.

Since the vast majority of responses to this question dealt directly with
classroom and student events, it is clear that these teachers consider the
classroom the major arena for the receipt of psychic reward. Thousands of
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teachers in Dade County report the same ”joy of teaching” which Jackson
and Belford (1965) found among teachers who were rated as especially
competent. (Lortie, 1975, s. 104 - 106)

Beskrivningarna av vad som utmärker skolan som arbetsplats och hur
lärare ser på sitt arbete kan antas gälla i stora drag även i början av
2000-talet. Men det behöver påpekas att lärares syn på sitt arbete också
beror av vilken åldersgrupp deras elever tillhör och i vilka ämnen de
undervisar. Skillnader mellan ”lärarkulturer” i olika skolor har doku-
menterats (Feiman-Nemser & Floden, 1986) och när en konkret skola
analyseras närmare blir också skolkoden mindre enhetlig (Arfwedson
& Lundman, 1984). Olika lärargrupper som undervisar i olika ämnen,
eller som ingår i olika arbetslag, utformar sinsemellan olika strategier
och handlingsmönster och gruppkoderna kan avvika mer eller mindre
från den hypotetiska skolkoden. Det behöver också påpekas att be-
skrivningarna inte avser att ge en fullständig bild av lärares arbete.
Doyle (1986), Jackson (1968) och Lortie (1975) betraktar och
beskriver i första hand den del av lärarens arbete som äger rum i klass-
rummet, under lektionstid och tillsammans med eleverna. Sedan
Lorties dagar – och i Sverige – har definitionen av lärares arbetstid och
arbetsinnehåll ändrats betydligt till att omfatta samverkan i arbetslag,
utvecklingssamtal, m.m. Lärarens arbetsvillkor är också starkt
relaterade till den specifika skola där hon/han arbetar. Och även om
lärarna på en skola samarbetar minimalt är de ändå ömsesidigt
beroende av varandra.

Saknas gemensamma ”spelregler” (kort sagt: skolkod), så kommer
eleverna att utsättas för motsägelser och olika typer av kontraorder eller
”dubbla budskap” som gör dem förvirrade (”normlösa”) och påverkar
deras skolbeteende på ett sätt som får direkt betydelse för många/alla
lärares arbetssituation. (Arfwedson & Lundman, 1984, s. 250)

Lärarens arbete och skolans verksamhet växelverkar med och är
beroende av en rad faktorer inom och utanför skolans ram: närmiljön
och de elever som går på skolan samt deras föräldrar, gällande läroplan
och kursplaner och gällande avtal om vad som ingår i lärararbetet.
Lärarens arbete är inte heller begränsat till de pedagogiska och sociala
aktiviteterna i klassrummet, till att leda och organisera elevernas
aktiviteter och lärande. Lärares arbete omfattar mycket mer och är
betydligt mer komplext, vilket understryks i Lärarutbildning i
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förändring (Ds 1996:16) liksom i Lärarutbildningskommitténs
betänkande Att lära och leda – en lärarutbildning för samverkan och
utveckling (SOU 1999:63) och i regeringens proposition En förnyad
lärarutbildning (Prop. 1999/2000:135). Decentraliseringen har fått
stora konsekvenser för skolan och lärarna. I propositionstexten fram-
hålls att läraryrket vidgats till att också omfatta arbete med mål-
tolkning, kursplaner, utvärdering och organisation av lärprocesser och
att målstyrningen ”ökar kraven på att lärarna kan analysera den
pedagogiska verksamheten ur ett organisationsperspektiv” (Prop.
1999/2000:135, s. 10).

En annorlunda beskrivning av läraryrket ger Hargreaves (1998)
som, med utgångspunkt från ett annat forskningsperspektiv än det som
dominerade då Jackson (1968) och Lortie (1975) genomförde sina
studier, bl.a. belyser de emotionella aspekterna av lärararbetet.
Hargreaves beskriver skuldkänslan som central i lärarnas tillvaro och
konstaterar att skuldfällorna i läraryrket bestäms av en väv av begräns-
ningar och förväntningar.

Jag har hävdat att lärarens arbete innehåller vissa skuldfällor som kan
skapa en sådan överdriven skuldkänsla med alla dess negativa konsek-
venser. Snäva, allenarådande och överdrivna omsorgsplikter, vaga och
diffusa definitioner av vad undervisning är i en miljö av relativt isolerade
yrkesutövare, den ökade tidspressen med krav på resultatansvar, intensi-
fieringen, det starka trycket att hålla en perfekt fasad – det är de edsvurna
fienderna som tillsammans konspirerar om att gillra de skuldfällor som så
många lärare fastnar i med sin ångest och frustration. (Hargreaves, 1998, s.
169)

Hargreaves mörka och mer aktuella beskrivning av lärares arbete kan
jämföras med Jackson (1968) och Lortie (1975). Omsorgen om
eleverna och ett personligt engagemang i de enskilda individernas väl-
befinnande – individuality – kan ge upphov till känslor av otillräcklig-
het och skuld. På motsvarande sätt innebär upplevelsen av själv-
ständighet i yrkesutövningen – autonomy – att läraren är relativt
isolerad från sina kollegor och kan sakna det kollegiala stödet i sitt
arbete. Hargreaves (1998) betraktar lärares skuldkänslor som en
samhällsfråga relaterad till att kraven på resultatansvar ökat under
senare år samtidigt som den informella kulturen bland grundskollärare
i så hög grad är inriktad mot omsorg och uppfostran. Lärares skuld-
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känslor kan enligt min tolkning också relateras till de motsägelsefulla
krav lärare ställs inför:

(a) emotional engagement, or closeness associated with efforts to
motivate, persuade, and influence, and (b) emotional detachment, or social
distance linked to strategies of exercising power and control over students.
(Ginsburg & Clift, 1990, s. 453)

Engagemang i och nära relationer till eleverna är en sida av lärarens
arbete, den som lyfts fram av lärarna i Jackson (1968) och Lortie
(1975). En annan sida, att samtidigt utöva makt och kontroll, kan
istället relateras till organisation och ledarskap i klassrummet (Doyle,
1986) och till skolans olika funktioner, där fostran och utbildning är
den ena funktionen och sortering av elever den andra (Cuban, 1992;
Howson & Mellin-Olsen, 1986; Persson, 1994). De motsägelsefulla
kraven som lärare ställs inför kan också betraktas som uttryck för de
skilda och parallellt löpande läroplanskoderna gällande socialisation
och kvalificerig som existerar i grundskolan (Isling, 1983).

Aktörer och strukturer
För att länka samman strukturer i form av läroplan, lärarutbildning och
andra styrinstrument med matematikläraren som aktör behandlas som
avslutning på detta kapitel ytterligare några begrepp. Min avsikt är att
belysa hur lärares pedagogiska grundsyn kan relateras till matematiken
i skolan och hur ramfaktorteorin kan fungera som ett verktyg för att
analysera aktörernas upplevelser av möjligheter och begränsningar.

Pedagogisk grundsyn, ramfaktorer och matematik som
skolämne
Lärarens uppfattningar om vilka möjligheter och begränsningar som
finns i undervisningssituationen har av flera forskare setts som uttryck
för vad de kallar pedagogisk grundsyn. Den pedagogiska grundsynen
innehåller fakta, antaganden, föreställningar och värderingar med
avseende på:

- kunskap: vad som är bra och nödvändigt för olika elever att kunna för
något, vad som är väsentligt respektive oväsentligt i de egna ämnena, hur
man kan bedöma om en elev kan något
- inlärning och didaktik: hur elever lär sig, vad som underlättar inlärning,
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hur man undervisar i ett visst ämne och en viss årskurs, vad som är
lämpligt arbetssätt och hur man som lärare utnyttjar material och
läromedel, planerar, genomför och kontrollerar undervisning
- människosyn: med särskild referens till elever: hur barn är: aktiva eller
passiva, intresserade eller ointresserade, vad som kännetecknar bra och
dåliga elever, begåvade och obegåvade
- samhället: allmän syn på samhällets utveckling och aktuella struktur och
specifikt skolans plats och funktioner i samhället.
(Lundgren, Svingby & Wallin, 1983, s. 19)

Den pedagogiska grundsynen utvecklas och förändras genom indi-
videns erfarenheter. Läraren har erfarenheter som elev, som lärar-
studerande och som deltagare i en – eller flera – ’subkulturer’ med sina
unika traditioner och föreställningar om skolämnet och vilka
funktioner det fyller i utbildningen. Stodolsky (1988) visar att en och
samma lärare använder olika undervisningsmetoder beroende på om
läraren undervisar i matematik eller samhällskunskap. Lärarna som
ingick i den aktuella undersökningen undervisade i motsvarande
årskurs 4 (grade 5) i USA.

The teachers we saw, teaching the same children in the same physical
settings, typically used different classroom arrangements in math and
social studies. When individual teachers shifted from one content area to
the other, they varied cognitive goals, instructional formats, student
behaviors, materials, and the extent to which pupils worked together. We
have shown beyond a doubt that individual teachers do not use a consistent
instructional approach all day long. What they are teaching shapes the way
they teach. (Stodolsky, 1988, s. 74)

Enligt Stodolskys resultat är elevernas erfarenhet av undervisning i
matematik tämligen lika, både från dag till dag och genom olika lärare
i de olika klassrummen. Variation mellan klassrummen är större när
samma lärare undervisar i samhällskunskap. Eleverna fick verkligen
helt olika erfarenheter av undervisning i matematik och samhälls-
kunskap genom en och samma lärare. Stodolsky (1988) understryker
att resultatet stämmer överens med resultat från andra undersökningar.
För matematikundervisningens del tycks, enligt Stodolsky, läromedlen
fungera som ram för vilket innehåll som behandlas. Inte så att allt i
läromedlet nödvändigtvis behandlas i undervisningen utan snarare
genom att innehåll som inte finns i läromedlet inte behandlas i
undervisningen. Även i Sverige har läromedlets starka ställning inom
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matematikundervisningen gång på gång konstaterats och den fråga
som ställts är om det är läromedlet som är den verkliga läroplanen
(Kilborn, 1982; Skolverket, 2003). Hur kommer det sig då att en och
samma lärare undervisar (samma elever) på olika sätt i matematik och
samhällskunskap? Stodolsky (1988) analyserar tänkbara grund-
läggande hinder som har att göra med målen för skolmatematiken och
med strukturen hos ämnet. Hon förklarar den ”likriktade” matematik-
undervisningen med de förväntningar som finns från eleverna själva,
från föräldrar och en allmän opinion. I många amerikanska skolor styrs
undervisningen (och läraren) i matematik enligt Stodolsky av att den i
första hand ska förbereda eleverna inför test.

De olika faktorer som enligt Stodolsky påverkar och styr
matematikundervisningen för tankarna till den modell eller teori om
ramfaktorer i undervisningsprocessen som Lundgren (1972) utvecklat.
Centralt i Lundgrens modell är begreppet ramar som beteckning på
olika faktorer som hindrar och begränsar den undervisning som
genomförs i ett klassrum och som kan komma att hindra och begränsa
förverkligandet av de mål som finns i läroplanen. Begreppet
definierades och användes först av Dahllöf som med ram menar
”faktorer vilka begränsar den faktiska undervisningsprocessen och
över vilka de som undervisar och de som undervisas inte har någon
kontroll” (Dahllöf i Lundgren, 1979, s. 233). Lundgren vidare-
utvecklade detta begrepp med utgångspunkt från Dahllöfs arbeten och
gör en distinktion mellan:

• Konstitutionella ramar som inkluderar skollag etc.
• Organisatoriska ramar som inkluderar åtgärder relaterade till

ekonomiska resurser, t.ex. klasstorlek, fördelning av tid, osv. De
organisatoriska ramarna kan också ha en ideologisk motivering
som t.ex. regler för elevsammansättningen i klasser eller skolor.

• Fysiska ramar som inkluderar byggnader, läromedel, laboratorier,
utrustning, osv. (efter Lundgren 1979, s. 233-234)

Ramfaktorteorin har fungerat som en modell för analys av och
tänkande om styrning av utbildning och undervisning och Lundgren
har senare poängterat att ramfaktorteorin ”bygger på tankegången att
ramar ger ett utrymme för en process” (Lundgren, 1999, s. 36).
Ramarna ger möjligheter eller begränsar möjligheterna men de är inte
orsak till en viss verkan.
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Gustafsson (1981) understryker att vilka faktorer vi ser som be-
gränsningar för en viss process alltid beror på sammanhanget. Vi kan
därmed aldrig uttala oss om ”ramar” i allmänhet. Vi kan inte heller
anta att det finns ett enkelt samband mellan ramfaktorer och de regler
som dessa gett upphov till. Reglerna blir en effekt av lärares och
elevers upplevelse av de begränsande faktorerna. Gustafsson (1981)
anser att man i betydligt högre grad än vad som tidigare gjorts måste
räkna med individen som en ramfaktor.

Även om vi på ett objektivt plan kan räkna upp ett antal ramar, så måste
det ändå till sist vara individernas förmåga att uppfatta dessa, som är
avgörande för vilka regler som utvecklas. (Gustafsson, 1981, s. 111)

En utveckling av ramfaktorteorin har inneburit att även individen och
individens kompetens, attityder, värderingar och föreställningar betrak-
tas som ramfaktorer. I den empiriska studie som Gustafsson (1981)
genomfört behandlas bl.a. matematikundervisning i årskurs 4 och
årskurs 5. Gustafsson fann att inslaget av individuellt arbete var helt
dominerande och att lektionerna i matematik visade på en genom-
gående stabilitet. I jämförelse med lektioner i svenska och
orienteringsämnen var lektionerna i matematik betydigt mer stabila
med avseende på klassrumsaktiviteter. Resultatet stämmer väl med
Stodolsky (1988). Sammanfattningsvis understryker Gustafsson (1981)
att hennes studie accentuerat behovet av att forskningen i betydligt
högre grad än vad som tidigare varit fallet tar sin utgångspunkt i de
agerandes situation. Makroperspektivet behöver således kompletteras
med ett perspektiv där de agerande, deras avsikter och upplevelser, står
i centrum. Ramfaktorteorin som vuxit fram ur studiet av objektiva,
konkreta hinder i undervisningsprocessen (antal elever i klassen, läro-
medel och andra hjälpmedel, tidsåtgång för undervisning och inlärning
av ett givet ämnesinnehåll, klassens sammansättning vad avser elevers
kunskapsnivå, osv.) kan dock enligt Askling (1983) användas för att
rikta uppmärksamheten mot t.ex. lärares upplevelse av ramar.

I en kanadensisk studie genomförd av Tom Nesbit (1995) har
ramfaktorteorin kompletterad med ett interaktionistiskt paradigm
fungerat som forskningsperspektiv och utgångspunkt för den empiriska
studien av undervisningsprocessen i matematikutbildning för vuxen-
studerande. Den modell Nesbit använder sig av för att analysera
undervisningsprocesserna inkluderar förutom institutionella ram-
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faktorer och aktörernas upplevelser ytterligare en faktor, nämligen
föreställningar om matematik.

The worldview of mathematics, common in all industrialized countries, is
that it is a logical and impersonal branch of knowledge consisting of
objective truths. [– – –] Mathematics is regarded as an influential and
privileged subject in most schools, and possession of mathematical
knowledge has a high value in many cultures. (Nesbit, 1995, p. 40)

Nesbits hypotes är att de föreställningar som finns i samhället om vad
matematik är och vilken roll kunskaper i matematik spelar, påverkar
undervisningen. Eftersom denna worldview of mathematics tillhör de
faktorer som läraren inte har kontroll över fungerar den som en ram-
faktor för matematikundervisningen. Resultatet av den empiriska
undersökningen visade att av de olika ramfaktorerna hade ”the
worldview of mathematics” störst begränsande inverkan på under-
visningen i de undersökta klassrummen (Nesbit, 1995). De aktuella
institutionella ramfaktorerna förstärkte effekterna av denna faktor och
undervisningen utmärktes av att kursplanen, läromedlen och kunskaps-
test styr både lärare och elever. Att föreställningar om ett visst skol-
ämne kan vara en betydelsefull ramfaktor åskådliggör, som Gustafsson
(1981) framhåller, att de faktorer vi kan se som begränsningar alltid
beror av sammanhanget.

En svensk studie med syfte att beskriva elevers och lärares
uppfattningar av matematikundervisningen ur ett aktörsperspektiv har
genomförts av Anna Löthman (1992). Resultaten, i form av centrala
strukturer och mönster, presenteras av Löthman i form av fyra
resultatbilder. Tre av resultatbilderna fokuserar undervisningens
innehåll och den fjärde – matematiska traditioner – refererar till under-
visningens form. Löthman (1992) visar att lärarnas och elevernas
handlande präglas av traditioner och en av dessa traditioner är arbets-
sättet som dominerades av ”enskild tyst räkning”. Matematik är enligt
eleverna det som finns i läroboken.

Sett i ett elevperspektiv och då speciellt utifrån högstadieelevernas
berättelser var det viktigt att räkna många uppgifter under ett lektionspass.
Kvantiteten blev viktigare än kvaliteten. (Löthman, 1992, s. 128)

Löthman (1992) beskriver hur dessa traditioner också påverkar
lärarens försök att lyfta fram matematiken som ett kommunikations-
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ämne genom att i klassen föra gemensamma diskussioner om det
matematiska innehållet. Lärarens perspektiv representerar enligt
Löthman ett förståelseinriktat, ifrågasättande synsätt på matematik.
Eleverna var emellertid inte särskilt intresserade av att deltaga i
diskussioner, de efterfrågade bestämda regler för hur uppgifter skulle
lösas och ville hellre komma framåt i det läromedel som användes.
Löthman (1992) drar slutsatsen att det råder en konflikt mellan lärar-
och elevperspektiven. Interaktionen mellan lärare och elever i det
klassrum som beskrivs i Löthman (1992) kan jämföras med resultat
från forskning om matematikläromedel och deras användning i
engelska, franska och tyska klassrum som genomförts av Pepin och
Haggarty (2001). I det svenska klassrum som Löthman beskriver
framstår läromedlet som den främsta auktoriteten i uttolkandet av
matematikämnets identitet och legitimitet. Läromedlets uppläggning
påverkar klassrummets aktörer och när läraren har ambitionen att
undervisa på ett sätt som inte överensstämmer med läromedlets
budskap om matematik, och eleverna – som med utgångspunkt från att
matematik är det som finns i läromedlet – vill hinna räkna så många
uppgifter i boken som möjligt, har läraren svårt att hävda sig mot
läromedlet som främsta auktoritet. Här skiljer sig det svenska
klassrummet från det franska där läraren, enligt Pepin och Haggarty
(2001), är den som presenterar och förklarar det matematiska
innehållet, oberoende av läromedlets framställning.

En engelsk studie av matematikundervisning, som kan relateras till
resultaten i Nesbit (1995) och Löthman (1992) är Boaler (1997). Jo
Boaler har genomfört en omfattande studie av två engelska skolor där
matematikundervisningen genomförs på radikalt olika sätt. Hon har
under tre år, som motsvarar grundskolans årskurs 7–9, följt verksam-
heten och elever på de båda skolorna Amber Hill och Phoenix Park.

Up until the end of year 8, when they were about 12 years old, students at
both schools had experienced the same mathematical teaching approaches.
At the beginning of year 9, everything changed. From this point the year
group of one of the schools [Amber Hill] was taught using traditional
‘chalk-and-talk’ methods, whilst the year group at the other school
[Phoenix Park] abandoned their textbooks and worked on open-ended
projects for three years. These differences reflected the philosophies of the
mathematics teachers at the two schools. (Boaler, 1997, p. 1-2)
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På den ena skolan, Amber Hill, sker matematikundervisningen på ett
sätt som känns igen från Nesbit (1995) och Löthman (1992). Samtliga
matematiklärare på Amber Hill anser enligt Boaler (1997) att den mest
effektiva matematikundervisningen innebär att läraren använder svarta
tavlan för att visa eleverna lösningsmetoder och att eleverna därefter
tränar individuellt på att lösa uppgifter med hjälp av dessa regler och
procedurer. Lärarna anser också att eleverna behöver räkna ett stort
antal likartade uppgifter eftersom de därigenom har lättare att komma
ihåg vilken metod de ska använda. Den andra skolan, Phoenix Park,
kan enligt Boaler (1997) betraktas som en progressiv skola där projekt-
baserad och problembaserad undervisning används av många lärare i
olika ämnen. Även matematikundervisningen präglas av de progres-
siva principerna. Matematiklärarna introducerar eleverna i ett tema
eller ett projekt som de sedan får undersöka och bearbeta självständigt.
Eleverna på de två skolorna utvecklar enligt Boaler (1997) under de tre
åren helt olika kunskaper i och om matematik och om sig själva i
relation till matematikämnet.

Lärarna på Phoenix Park agerar på ett sätt som kan sägas strida mot
den worldview of mathematics som enligt Nesbit (1995) är den
ramfaktor som starkast påverkar lärarna, och mot de matematiska
traditioner som enligt Löthman (1992) påverkar klassrummets aktörer.
Matematikundervisningen på de båda skolorna i Boaler (1997) kan,
enligt min tolkning, samtidigt betraktas som exempel på att vad som
upplevs vara möjligt respektive omöjligt beror på skolkod, och kanske
även på den subkultur skolämnet representerar på en viss skola.

Föreställningar om och undervisning i matematik
För skolämnet matematik finns, som framgått av bl.a. Nesbit (1995),
anledning att särskilt uppmärksamma de föreställningar om vad
matematik är och varför matematik finns på schemat. Enligt Bishop
(1991) kommuniceras dessa värderingar om matematik oftast implicit
och oavsiktligt.

And [we know] that teachers do  have individual ideas about the
importance and aims of studying mathematics. These value-related aspects
of mathematics are learnt, and they are probably learnt implicitly and
unintentionally. They are therefore likely to be influential to an extent not
always recognised and thus may not necessarily be beneficial to pupils’
mathematical education. (Bishop, 1991, p. 195)
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Lärares föreställningar om målen med matematikstudierna betraktas av
forskare som en dold faktor som styr undervisningen och lärs av
eleverna (Dossey, 1992; Leder, Pehkonen & Törner, 2002; Pehkonen,
2001). En modell som illustrerar relationerna mellan lärarens
pedagogiska grundsyn, föreställningar om matematik, om undervisning
och lärande i matematik, och undervisningens faktiska genomförande
har, som nämnts i kapitel 1, utvecklats av Ernest (1991):

OVERALL EPISTEMOLOGICAL
AND ETHICAL PERSPECTIVE

VIEW OF NATURE
OF MATHEMATICS

ESPOUSED MODEL ESPOUSED MODEL
OF LEARNING OF TEACHING
MATHEMATICS MATHEMATICS

CONSTRAINTS AND OPPORTUNITIES PROVIDED
BY THE SOCIAL CONTEXT OF TEACHING

Figur 2. Modell över relationerna mellan lärarens föreställningar om
matematik och den undervisning som genomförs (efter Ernest, 1991,
s. 290).

Ernest (1991) belyser genom sin modell olika ramfaktorer
(”constraints and opportunities”) och bidrar till förståelsen av
relationerna mellan den syn på undervisning och lärande som läraren
själv omfattar och den undervisning som i praktiken äger rum. Ett
tillägg till modellen som kan bidra till en större förståelse, vilket bl.a.
Askling (1983) och Gustafsson (1999) klarlagt, är att inte fokusera på

ENACTED
MODEL OF
LEARNING
MATHEMATICS

ENACTED
MODEL OF
TEACHING
MATHEMATICS

USE OF
MATHEMATICS
TEXTS
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de ”faktiska” ramarna utan istället på de faktorer som läraren upplever
som ramar för sin verksamhet.

Lärares föreställningar om matematik påverkar vad som händer i
klassrummet, föreställningarna bidrar till att ”filtrera” tolkningen av
erfarenheter (Thompson, 1992). Men föreställningarna är inte statiska:
samtidigt som lärarens föreställningar om matematik påverkar klass-
rumspraktiken påverkas de av erfarenheter i klassrummet.

But, at the same time, many of a teacher’s beliefs and views seem to
originate in and be shaped by experiences in the classroom. By interacting
with their environment, with its demands and problems, the teachers
appear to evaluate and reorganize their beliefs through reflective acts,
some more than others. (Thompson, 1992, p. 139)

Sambandet mellan lärarens föreställningar och vad som faktiskt sker i
klassrummet är alltså komplext. Särskilt den nyblivna läraren, novisen,
kan uppleva att hon eller han inte förmår att undervisa i överens-
stämmelse med sina föreställningar om matematik och målen med
matematikundervisningen. Den nyblivna läraren påverkas av krav på
att ”hinna med kursen” och att behålla kontrollen över vad som händer
i klassrummet (Thompson, 1992), den nyblivna läraren kan känna sig
osäker vad gäller de egna ämneskunskaperna och hur undervisning av
ett visst innehåll ska genomföras (Ball, D. L. & McDiarmid, 1990;
Grouws & Schultz, 1996; Wilson, Floden & Ferrini-Mundy, 2001).
Under de första åren i yrket saknar läraren rutiner och planering av
varje lektion är därför omfattande och tidskrävande (Borko & Putnam,
1996; Brown, C. A. & Borko, 1992; Calderhead, 1996). Medan den
erfarna läraren kan planera med utgångspunkt från tidigare använda
modeller behöver den nyblivna läraren utveckla modeller inför varje
ny matematiklektion.

Whereas experts’ schemata include stores of powerful explanations,
demonstrations, and examples for representing the subject matter to
students, novices must develop these representations as part of the
planning process for each lesson. (Brown, C. A. & Borko, 1992, p. 213)

För den nyblivna läraren spelar eleverna en central roll i vad som
upplevs vara möjligt att genomföra i klassrummet. Elevernas för-
väntningar på vad som ska hända under matematiklektionerna, deras
tankar om vad som är viktigt att lära sig i matematik, kan få läraren att
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undervisa på ett sätt som inte alls överensstämmer med den egna över-
tygelsen (Brown, S. I. et al., 1990). Ett belysande exempel ger Skott
(2001) som beskriver hur en nybliven lärare (Christopher) i sin
undervisning agerar dels med utgångspunkt från sin syn på matematik
och matematikundervisning, dels utifrån ett vidare perspektiv än
skolmatematikens. Läraren kan därför ha en positiv värdering av
händelser i klassrummet som tycks strida mot hennes/hans före-
ställningar om matematik, eftersom andra hänsyn väger tyngre.

Rather, this interpretation suggests that there are multiple and sometimes
conflicting educational priorities, and that in this case the priorities to
Christopher's SMIs [school mathematics images] were dominated by
others concerned with managing the classroom and with broader
educational issues. Consequently, the former lost some of their practical
significance. (Skott, 2001, s. 18)

Att läraren agerar på ett sätt som står i motsättning till hennes/hans
idéer om matematikundervisning behöver således inte innebära att
läraren har övergett eller förändrat sina idéer utan endast att idéerna i
en viss situation, gentemot en viss elev, inte är praktiskt signifikanta.
Läraren prioriterar helt enkelt andra utbildningsmål, t.ex. hänsyn till en
elevs självförtroende. Resultatet av analysen i Skott (2001) tyder på att
modellen av Ernest (1991), som presenterats tidigare i detta kapitel (se
Figur 2), behöver kompletteras med ett mikroperspektiv där klassrums-
atmosfär och interaktionen mellan läraren och specifika elever eller
elevgrupper beaktas.

I detta sammanhang är det didaktiska kontraktet, ett begrepp
introducerat av den franska matematikdidaktikern Guy Brousseau,
intressant att relatera till. Det didaktiska kontraktet handlar om de
uppfattningar och förväntningar lärare och elever har på varandra, på
lärarens undervisning och elevernas lärande, med avseende på det
matematiska innehållet (Artigue, 2002).

”In a teaching situation, prepared and delivered by a teacher, the student
generally has the task of solving the (mathematical) problem she is given,
but access to this task is made through interpretation of the questions
asked, the information provided and the constraints that have been
imposed, which are all constants in the teacher’s method of instruction.
These (specific) habits of the teacher are expected by the student and the
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behaviour of the student is expected by the teacher; this is the didactical
contract.” (Brousseau, 1997, s. 224, citat från Brousseau, 1980.)

Det didaktiska kontraktet ingår som ett centralt begrepp i Brousseaus
”teori om didaktiska situationer”. Ett didaktiskt kontrakt, som med
nödvändighet är starkt präglat av undervisningens ramar, är både en
förutsättning för undervisningen och en konsekvens av densamma. Det
didaktiska kontraktet tycks, explicit men i ännu större utsträckning
implicit, påverka vad som upplevs vara möjligt i den dagliga under-
visningssituationen, dvs. det påverkar aktörernas upplevelser av ramar.

For the persons involved, the contract is mainly implicit and it cannot be
negotiated. Hence teacher and pupil are all the time busy inventing ever
new forms of behaviour and interaction, which they hope to be in
accordance with the contract, being either interpretations of it, or tolerable
evasions. Neither of the two parties is able to completely control the
contract, nor may it be ignored. (Brousseau & Otte, 1991, s. 18)

Etablerandet av det didaktiska kontraktet påverkas av lärarens
föreställningar om matematik, om eleverna och om undervisning och
lärande i matematik, dvs. lärarens pedagogiska grundsyn vad avser
matematik, och av elevernas föreställningar om matematik och
lärande. När kontraktet väl har etablerats mellan läraren och hennes
elever påverkar det i långa loppet lärarens pedagogiska grundsyn vad
gäller matematikämnet och likaså elevers föreställningar om
matematik och lärande. I den dagliga kontakten påverkar kontraktet
både verksamheten i klassen som helhet och samspelet mellan läraren
och enskilda elever liksom mellan eleverna. Blomhøj (1994) beskriver
med utgångspunkt från en dansk utbildningskontext det didaktiska
kontraktets innehåll och konsekvenser. Traditionell matematik-
undervisning kan enligt Blomhøj beskrivas genom ett didaktiskt
kontrakt som innebär:

• att läraren går igenom de metoder och algoritmer som presenteras i
läroboken,

• att läraren bara ger eleverna uppgifter som de i förväg har fått
redskap för att lösa,

• att en uppgift är löst när den enklaste frågan som ingår är besvarad,
• att det önskade svaret kan avges kortfattat med t.ex. ett tal, en figur

eller i nödfall en kort mening,
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• att eleverna ställer krav på lärarens bedömning när en uppgift är
löst,

• att elevernas lärande kan bedömas enbart utifrån om de kan räkna
uppgifterna,

• att eleverna å sin sida gör sitt bästa för att lösa dessa uppgifter.
(efter Blomhøj, 1994, s. 37, min översättning från danska.)

I en undervisning som präglas av ett didaktiskt kontrakt med detta
innehåll känner sig både läraren och eleverna trygga och tillfreds. För
flertalet elever säkerställer ett sådant kontrakt att de är väl förberedda
inför de krav som ställs på dem, både i samband med undervisningen
och i provsituationer. Att hålla det didaktiska kontraktet blir ett
överordnat motiv – det är önskan att uppfylla sin del av kontraktet som
styr elevens lärande, inte önskan att lära matematik eller att lösa ett
visst matematiskt problem (Blomhøj, 1994).

Med hjälp av det didaktiska kontraktet kan mönster som
karaktäriserar en undervisningssituation i matematik analyseras och
tolkas, och – omvänt – utan kunskap om det kontrakt som existerar
mellan en lärare och hennes elever kan, enligt min tolkning av
Brousseau (1997), Brousseau och Otte (1991) samt Blomhøj (1994), en
utomstående betraktare rimligtvis inte förstå varför matematikunder-
visningen har en viss form och ett visst innehåll.

Sammanfattningsvis har olika forskare visat att socialisations-
effekten är kraftfull och att lärare på en skola som ger uttryck för att ha
olika föreställningar om matematik och matematikundervisning lika-
fullt kan lägga sig till med (eller anpassa sig till) en och samma praxis i
klassrummet. Mot detta står konstaterandet att lärares arbete på en och
samma skola kan vara så olika utformat att eleverna i de olika
klassrummen befinner sig i olika läroplaner (Carlgren & Marton,
2000). I den målstyrda och mindre ramstyrda skola som realiserats i
Sverige under 1990-talet har ramarna blivit vida, kanske otydliga.
Därmed har, vilket understryks av Gustafsson (1999), aktörernas
uppfattningar och upplevelse av ramarna blivit ännu viktigare att
belysa. Lärare tycks uppfatta betingelserna för sitt arbete på olika sätt.
Hur läraren som individ formar och förverkligar skolmatematiken på
en given skola behöver även relateras till den skolkod och de elever
som är en del av betingelserna. Den nyutbildade matematikläraren kan
enligt forskningsresultat påverkas av krav på att ”hinna med kursen”
(Thompson, 1992). Den nyutbildade läraren kan känna osäkerhet vad



- 83 -

avser egna ämneskunskaper (Wilson, Floden & Ferrini-Mundy 2001),
samtidigt som läraren saknar rutiner och modeller för undervisning om
ett visst matematiskt innehåll (Brown, C. A. & Borko, 1992). För den
nyutbildade läraren spelar eleverna en central roll för vad som upplevs
vara möjligt att genomföra i klassrummet (Brown, S. I. et al., 1990).
Lärarens upplevelse av ramar kan påverka innehållet i det didaktiska
kontraktet och samtidigt kan kontraktets innehåll komma att påverka
lärarens föreställningar om matematik som skolämne.
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5. Val av forskningsperspektiv, metodisk
grund, undersökningens uppläggning
och genomförande

Forskningsperspektiv
Val av perspektiv beror på med vilka ”glasögon” forskningsobjektet
lämpligen studeras. I grunden är valet också beroende av forskarens
syn på omvärlden och sin egen roll. Två helt skilda perspektiv bland de
som förekommer inom lärarforskning (Naeslund, 1997) är, som också
framhållits i kapitel 4, aktuella för den här avhandlingen:

Forskning med ett strukturalistiskt perspektiv
• har fokus på förutsättningar, historiskt bestämda förväntningar

och villkor,
• är inspirerad av organisationsteori och/eller ramfaktorteori.

Forskning med ett interaktionistiskt perspektiv
• har fokus på processer och dynamiska relationer mellan aktörer,
• anknyter till etnometodologi och/eller symbolisk interaktionism.

Ett skolämnes legitimitet kan studeras med ett strukturalistiskt
perspektiv. Ett grundantagande är då att det aktuella fenomenet bäst
kan förklaras och förstås mot bakgrund av dess institutionella och sam-
hälleliga kontext. I studiens fokus finns läroplansdokument, skolan
som institution, politiska beslut och sociala maktförhållanden.
Historiskt bestämda förväntningar, dvs. pedagogiska traditioner, kan
likaså inrymmas i synfältet. Detta synsätt bygger på antagandet att våra
handlingar i stor utsträckning är strukturerade av den sociala miljön.
Våra värderingar, attityder, aktiviteter och relationer är i första hand ett
resultat av samhällets organisation och struktur (Cuff & Payne, 1979).
Genom ett sådant strukturalistiskt perspektiv betraktas skolämnets
legitimitet som ett uttryck för och en följd av skolans funktioner i
samhället och de förändrade krav som skola och utbildning ställs inför
av samhället som strukturell helhet. Lärare och elever spelar roller som
är förutbestämda och formade av samhället.
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Ett skolämnes legitimitet kan alternativt studeras med ett interak-
tionistiskt perspektiv. Skolämnet betraktas då med utgångspunkt från
att det är i den konkreta vardagliga verksamheten som ämnet byggs
upp och utvecklas. Skolan liksom skolämnet byggs upp av lärares och
elevers perspektiv och strategier. Verksamheten är en följd av med-
vetet handlande människor. Den är på så sätt bestämd av lärares (och
elevers) intentioner och tankar om möjligheter att påverka rådande för-
hållanden. Ett sådant interaktionistiskt perspektiv utgår från antagandet
att fenomenet bäst förklaras och förstås med hjälp av aktörerna och
deras avsikter. Förhållandet mellan individerna och samhället är inte
deterministiskt. Individen är inte en gång för alla formad av yttre
faktorer utan skapar och förändrar själv det samhälle hon lever i.
Gemensamma drag för de interaktionistiska perspektiven är (Cuff &
Payne, 1979; Naeslund, 1997, s. 63) att de

- avvisar övergripande teorier och strukturer och i stället kon-
centrerar sig på miljöer och fenomen på mikronivån

- bygger på naturalistiskt ansats dvs. aktörerna studeras i sin
vardagliga miljö

- strävar efter att se verkligheten med de ’beforskades’ ögon
- intresserar sig för den sociala interaktionen mellan personer

och det ömsesidiga tolkningsarbetet i denna kommunikation
- räknar med att aktörernas sätt att definiera situationen

bestämmer den sociala verkligheten.

Vilken möjlighet finns att relatera struktur (och makronivå) till aktör
(och mikronivå)? Och, framför allt, vilken möjlighet finns att förklara
och förstå skolmatematikens villkor och verklighet genom individers
argument, som är forskningsobjektet i denna avhandling. Jag behöver
ett angreppssätt som kan hantera relationen mellan struktur och aktör
och som ger möjlighet att förklara variationer i individers handlingar
och intentioner när, som i denna avhandling, intresset fokuseras på vad
som händer i spannet mellan vision och verklighet och där officiella
och personliga argument för skolmatematik utnyttjas som brygga
mellan de två perspektiven.

Ett tänkande som förenar de båda perspektiven är von Wrights
händelselogik. Lärarforskning som utgår från detta perspektiv och
kombinerar makro- och mikronivå har i Sverige genomförts av bl.a.
Lindblad (1994) och Naeslund (1997). Lindblad, Linde och Naeslund
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(1999) understryker att när ambitionen är att förstå och förklara
undervisning är det inte tillräckligt att hänvisa till yttre villkor:

Vår poäng är att undervisning har en inre logik baserad på aktörernas
intentioner och praktiska förnuft under specifika och skiftande omständlig-
heter och det gäller i många sammanhang att förstå detta för att förklara
undervisningens genomförande och resultat. (Lindblad et al., 1999, s.101)

Lindblad et al. (1999) använder uttrycket praktiskt förnuft, efter titeln
på von Wright (1983), Practical Reason. Jag har valt att använda
uttrycket händelselogik som svarar mot von Wrights logic of events.
En styrka i von Wrights händelselogik som särskilt poängteras av
Lindblad et al. är att genom detta perspektiv framhålls komplexiteten i
lärararbetet och lärares avsikter och mer långsiktiga projekt mejslas ut.
Undervisning och lärararbete ses som en praktik grundad på praktiskt
förnuft. På motsvarande sätt kan von Wrights händelselogik hjälpa till
att förstå hur komplexiteten i skolmatematikens verklighet är grundad i
lärares och elevers praktiska förnuft, samtidigt som skillnader mellan
visioner och lokal verklighet blir möjliga att förklara.

von Wrights händelselogik
Som utgångspunkt för att analysera handlingar har von Wright valt att
knyta dem till intentioner inom ramen för en praktisk slutledning
(practical inference, von Wright, 1971, s. 96). Denna förklarings-
modell kan schematiskt beskrivas på följande sätt (Nordenfelt, 1982,
s.63):

A har för avsikt att uppnå ett tillstånd T
A anser att han är i situation typ S
A tror att han i S inte kan åstadkomma T om han inte utför hand-
lingen H.
A utför handlingen H.

Avsikten (intentionen) och uppfattningen om situationen, tillsammans
med de handlingsalternativ som står till buds, ger en tillräcklig och
logisk förklaring till varför A handlar som han gör. Dessa faktorer sägs
utgöra interna determinanter till handlandet. Förutom de interna
determinanterna finns externa determinanter som kommer från att man
deltar i en institutionaliserad praktik.
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Many actions are performed in response to a verbal (or other symbolic)
challenge. This challenge can be, for example, an order which I obey, or a
request with which I comply, or a question which I answer – or a traffic
light to which I respond. (von Wright, 1983, s. 37)
[ – – –]

Response to verbal and other symbolic challenges is participation in
various institutionalized forms of behaviour or practices. (von Wright,
1983, s. 38)

von Wright skiljer här mellan önskemål (wants) och plikter (duties) där
plikterna följer av vad vi förväntas göra i en bestämd roll, t.ex. i rollen
som lärare eller som förälder.

Ytterligare en faktor kan med logisk nödvändighet knytas till inten-
tionerna, nämligen aktörens förmåga (ability). Förmågan, som
begränsar möjligheterna, kan dels knytas till den personliga kompe-
tensen eller skickligheten som varierar under individens liv, dels till
sociala restriktioner och teknisk utveckling. Vad en individ kan göra i
en situation beror dock inte enbart på aktörens förmåga. En lika viktig
förutsättning ges av situationens möjligheter (opportunities). Dessa
kan vara ytterst stabila men kan också förändras snabbt. von Wright
(1971) skiljer mellan förändringar (situational change) som nöd-
vändiggör (t.ex. en ny lag eller förordning) respektive möjliggör (t.ex.
teknisk utveckling) ett ändrat handlande. Men av det förhållande att
situationer förändras följer inte att individen agerar annorlunda, och
von Wright (1971) understryker att normsystem, traditioner och
kulturer kan kräva lång tid för att förändras.

Händelselogiken är ett sätt att hantera bestämningar för mänskligt
handlande och att sätta in dem i ett historiskt sammanhang. von Wright
beskriver innebörden i begreppet händelselogik (logic of events):

This interplay between situational change, intentionality, ability, and a
motivational and normative background I shall call the logic of events. It
constitutes the cogwheels of the ”machinery” which keeps history moving.
(von Wright, 1983, s. 50)

von Wright räknar således med fyra faktorer som samverkar till att
vissa handlingar och händelser kommer till stånd. Naeslund (1997) har
sammanfattat dem i följande punkter:
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• möjligheterna, som är historiskt givna och påminner om
ramfaktorerna (opportunities)

• avsikterna, som tydligt markerar en av människans sär-
egenskaper, den fria viljan (intentionality)

• omgivningens förväntningar, som har att göra med regler,
normer etc. (motivational and normative background)

• kompetensen (förmågan) som bestäms av såväl personlig
skicklighet som sociala och historiska betingelser, t.ex.
arbetsdelning och teknisk utveckling (ability).
(efter Naeslund, 1997, s. 66)

Kan då von Wrights händelselogik vara relevant för att undersöka
argument för grundskolans matematik? Som jag tolkar teorin ger den
möjlighet att anlägga ett läroplansteoretiskt perspektiv samtidigt som
lärare betraktas som de aktörer, som med ett visst mått av autonomi
inom skolan som institution, realiserar skolmatematiken i klassrummet
och ger matematiken dess legitimitet inför eleverna. Individer har olika
ambitioner och intentioner och uppfattar betingelserna för sitt arbete på
olika sätt. De har en personlig kompetens och skicklighet som också
varierar under deras yrkesverksamma liv. Läraren deltar i en
institutionaliserad praktik som tar sig olika uttryck på olika skolor och
som påverkas av samhällsförändringar. Läraren, som är formad av och
förmedlare av traditioner och normsystem, är samtidigt den person
som genom sitt handlande formar och förändrar skolmatematiken.
Genom von Wrights händelselogik lyfts också uppfattningarnas
betydelse fram. Det är lärarens uppfattning och upplevelse av ramar
som i en given situation påverkar vilka möjligheter hon/han upplever.
Lindblad (1994) menar att uppfattningarna därmed fungerar som en
länk mellan en inre och yttre logik i handlingar och händelser.

Med utgångspunkt från att handlingar kan analyseras genom att de
knyts till intentioner och händelselogik vill jag kort belysa två begrepp
som hör samman med händelselogiken: rationalitet som hänger ihop
med hur vi kan förklara och förstå individers handlingar som rationella
och förnuftiga, och livslopp som i sin tur hänger ihop med vilka
handlingar som är rationella, beroende på när i livet vi utför dem.
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Rationalitet
Ändamålsförklaringar (eller intentionella förklaringar) är viktiga inom
samhällsvetenskaperna för att förklara individuella handlingar och val.
En särskild typ av ändamålsförklaringar är när vi förklarar handlingar
som ett resultat av rationella val (Elster, 1986). Utgångspunkten är att
individen befinner sig i en situation där hon eller han kan välja mellan
flera handlingsalternativ. Att handla rationellt betyder att välja det
bästa av föreliggande alternativ. Sådana förklaringar bygger på
antagandet att det bästa alternativet är det som den handlande själv tror
är bäst. Begreppet rationalitet (efter Gilje & Grimen, 1992, s. 261-262)
är relevant bland annat för att:

- det är en bättre utgångspunkt för förståelse av enskilda
individers handlingar och yttranden att anta att de är
förnuftiga än att anta det motsatta, och det är en bättre
strategi att tolka deras handlingar och yttranden så att de
framstår som så förnuftiga som möjligt. Rationalitet hänger
därmed ihop med förståelse.

- en viktig typ av ändamålsförklaringar bygger på att
individerna väljer de bästa medlen för att nå sina mål. Vi
förklarar deras handlingar genom att visa att de är resultat av
rationella val. Detta är ett mycket slagkraftigt argument som
visar hur rationalitet hänger samman med förklaringar.

Vikten av att inom samhällsvetenskaplig forskning som en metodologisk
princip försöka finna en förklaring som framställer beteenden (och
handlingar) som så förnuftiga som möjligt understryks av Føllesdal,
Walløe och Elster (1993).

I praktiken innebär detta att åtskillig tid och sinnrikhet bör tas i anspråk
innan man bestämmer sig för att påstå att ett givet beteendemönster är
irrationellt. (Føllesdal, Walløe & Elster, 1993, s. 225)

mellan att ett resonemang är rationellt i bemärkelsen logiskt,
följdriktigt och att det är rationellt i bemärkelsen att dess premisser
och slutsatser är förnuftiga, vettiga. Till skillnad från det ”enbart

Rationalitet med innebörden ”det i värderande mening förnuftiga”
diskuteras även av von Wright (1986) som belyser skillnaden
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rationella” som har att göra med korrekt bevisföring, så har det
rationella i mening förnuftiga med värderingar att göra.

Det har att göra med rätta sättet att leva, med målsättningarna inte med
medlen, med det som är bra eller illa för människan. Det i denna mening
förnuftiga, kunde man säga, är också rationellt, men det enbart rationella
är inte alltid förnuftigt eller vettigt. (von Wright, 1986, s. 22)

Med utgångspunkt från rationalitetsbegreppets olika innebörder
diskuterar Englund (1995c) skilda synsätt på skola och utbildning till
vilka olika rationaliteter kan knytas. Han betonar det i klassrummet
ständigt närvarande momentet av undervisningens överordnade
rationalitet: ”Med vilket syfte utformas undervisningen på ett specifikt
sätt, vilken mening erbjuder undervisningen de studerande – varför skall
jag lära mig detta” (Englund, 1995c, s. 59). Englund betonar närvaron
av denna värderationalitet och dess meningsskapande funktion i
förhållande till de förutsättningar som skapar valsituationer för läraren.
Man kan säga att Englund framhåller betydelsen av den fråga om inne-
hållets legitimitet som är i fokus för denna text.

Elevers två huvudsakliga rationaliteter för att lära matematik har
kortfattat beskrivits i kapitel 1. Mellin-Olsen (1984, 1987) benämner
dessa rationaliteter instrumentell respektive social rationalitet. Elevers
rationalitet kan vad avser skolmatematiken också relateras till kön, och
beroende på om eleven är en pojke eller flicka kan kunskaper i
matematik betraktas som mer eller mindre meningsfulla. Den
uppdelning inom utbildning och arbetsmarknad som finns i Sverige (se
t.ex. Ahrne et al., 1996; Erikson & Jonsson, 1993; Staberg, 1992;
Wernersson, 1992), kan tänkas leda till att flickor värderar just
matematikämnet i skolan lägre än vad pojkar gör (Wernersson, 1977,
1993). Den instrumentella rationaliteten, som knyter skolmatematiken
till skolan som ett instrument för eleven, skulle därmed vara beroende
också av elevens kön.

En lång och komplicerad socialisationsprocess leder till att kvinnor
och män utvecklar olika handlingsmönster, föreställningar och förhåll-
ningssätt. Med ett rationalitets- eller kulturperspektiv kan denna
socialisationsprocess tolkas som att den traditionella arbetsfördelningen
mellan kvinnor och män leder till att respektive kön gjort olika
erfarenheter och haft behov av att utveckla olika sociala mönster.
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Olika erfarenheter och behov leder också till olika sätt att uppfatta, förstå
och värdera världen. Kvinnor och män sätter alltså upp olika mål och ger
olika mening för sina handlingar. Kvinnor och män utvecklar olika
rationaliteter och förhållningssätt som har sin grund i att de lever i olika
situationer som ger olika erfarenheter och olika typer av problem att lösa.
(Wernersson, 1992, s. 106)

De olika rationaliteterna innebär att det som betraktas som menings-
fullt t.ex. vad gäller val av utbildning och yrke kan se olika ut för
flickor och för pojkar. Med utgångspunkt från denna rationalitets-
modell synes det mig vara meningsfullt att betrakta lärare och elever
som kvinnor/flickor respektive män/pojkar även när det är argument
för skolmatematiken som står i fokus.

Ett livsloppsperspektiv
En av de faktorer som enligt von Wrights händelselogik knyts till
intentionerna är aktörens förmåga (ability). Förmågan kan knytas till
den personliga kompetensen eller skickligheten, som varierar under
individens liv. Ett perspektiv som tar hänsyn till individens liv och som
kan fånga upp intentionerna och förmågan i relation till ”livet” är
livsloppsperspektivet med vars hjälp det är möjligt att beskriva
människors handlingsvillkor på ett annat sätt än utifrån ett vardags-
perspektiv:

Om vardagsperspektivet präglas av upprepningar tar ett livslopps-
perspektiv fasta på förändringar i människors situation från uppväxt till
åldrande. Det typiska i detta sammanhang är förändring i fråga om
organisatorisk tillhörighet. Barn växer upp i familjen, går på dagis, börjar
skolan. Ungdomar söker jobb, utbildning och även en ny familj. Att växa
upp och åldras hänger samman med byten av tillhörighet. (Ahrne et al.,
1996, s. 52)

I föreliggande arbete följs tio individer under närapå ett decennium.
Det är inte individerna som står i centrum för mitt intresse, utan
individerna som bärare av argument för matematik. För att kunna
förstå de argument som förs fram av olika individer vid olika
tidpunkter, behöver likväl individernas berättelser tolkas mot bakgrund
av deras personliga upplevelser och erfarenheter. Inom forskning om
lärare och undervisning har särskilt Ivor Goodson understrukit att data
från lärares liv är nödvändiga om vi vill kunna förstå lärares praktik
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och handlingar i klassrummet (Ball, S. J. & Goodson 1985; Goodson
1996, 1997b; Goodson & Hargreaves 1996; Goodson & Sikes 2001).
Också ambitioner och bedömningsgrunder blir begripliga om
undervisningen och arbetet betraktas som en del av lärarens liv. De
argument Goodson (1996) för fram i sammanhanget, argument som
primärt har sin grund i hans egen omfattade erfarenhet av forskning om
lärare, är följande:

1. Lärare hänvisar till sina egna erfarenheter: När lärare förklarar
olika inslag i sin egen praktik och sin undervisning hänvisar de
oftast till fakta och episoder i sina egna liv.

2. En lärares bakgrund är av betydelse: I lärares berättelser före-
kommer ofta personer, t.ex. ”favoritläraren”, som med stor
sannolikhet påverkar kommande uppfattningar om hur under-
visningen lämpligen kan bedrivas, kanske i ett visst skolämne.
Andra bakgrundsfaktorer som också är viktiga i en lärares liv och
praktik är uppväxt och kön.

3. Lärarlivets ”avgörande händelser”: Enligt Goodson har nyare
forskning kring lärares yrkesutveckling pekat ut det faktum att det
finns kritiska eller avgörande händelser i lärares yrkesliv som på ett
avgörande sätt kan påverka deras uppfattningar och därmed även
deras praktik. Särskilt för nyblivna lärare har undersökningar visat
på betydelsen av bestämda händelser för hur deras lärarstil och
praktik formas och utvecklas.

4. Lärarens livsstil, livscykel och yrkesbana: Det är inte möjligt att
förstå eller bedöma människors professionella position och
inriktning om man inte sätter sig in i vars och ens aktuella
livssituation/livscykel. Lärarens livscykel är en viktig aspekt på
yrkesliv och utveckling och ett unikt drag för lärarens arbete är att
hon/han möter ”ålderslösa” elevgrupper: åren går men elevernas
ålder är densamma. Detta förstärker livscykelns och den egna
ålderns betydelse för synsätt och praktik.

(efter Goodson, 1996, s. 27-33 och s. 87-88)

Forskare med ett generellt intresse för utbildning och yrkeskarriärer
har också visat på behovet av att använda ett livsloppsperspektiv.
Genom att använda livsberättelser och en speciellt utvecklad livslinje-
metodik har de kunnat tydliggöra kvinnors och mäns olika mönster vad
avser utbildning och yrkesbana (Bjerén & Elgqvist-Saltzman, 1994).
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Livsloppsperspektivet innebär att inte bara den yrkesverksamma delen
av livet, utan livet som helhet, är föremål för forskarens intresse. Att
uppmärksamma kombinationen av yrke och familj har visat sig vara
särskilt betydelsefullt vid kartläggning av kvinnors yrkesbana, t.ex.
som lärare (Ben-Peretz, 1996; Elgqvist-Saltzman, 1993).

Det forskningsperspektiv jag valt utgår således från von Wrights
händelselogik och därtill ägnas särskild uppmärksamhet åt att kön och
livslopp kan påverka samspelet mellan de fyra faktorer som enligt
händelselogiken utgör grund för individens handlande: möjligheterna,
som är historiskt givna; de avsikter (intentioner) hon eller han har;
omgivningens förväntningar och krav, och slutligen individens egen
förmåga.

Metodisk grund
I denna avhandling beskrivs och analyseras de argument och de villkor
som finns för matematik i grundskolan med hjälp av de personer som
kan antas ha en nyckelroll i realiserandet av skolans matematik-
undervisning, nämligen lärarna. Det är således matematik i skolan som
är i fokus för forskningsintresset. I syfte att få en ingång till
matematiken i grundskolan följs individer under lärarutbildningen och
under de första åren som matematiklärare i grundskolan. Syftet med
undersökningen är ju, som framgått av kapitel 3, att beskriva hur
matematiken tar form i grundskolan och hur villkoren för skol-
matematiken upplevs av informanterna i slutet av lärarutbildningen
och under de första åren i yrket, och att samtidigt belysa vilka
argument för matematik som ”överlever” i de olika klassrummen.

Inledningsvis diskuteras kortfattat hur det valda forsknings-
perspektivet varit vägledande för mitt val av metodiskt angreppssätt i
olika situationer och för analys och tolkning av data.

Skolmatematiken genom lärares röster
Det forskningsperspektiv som presenterats tidigare i detta kapitel tar
sin utgångspunkt i individens uppfattning om vad som är möjligt i en
viss situation. Det är individen, med sina kunskaper och erfarenheter,
som utifrån en bedömning av situationen fattar beslutet att agera på ett
eller annat sätt. Hur kan en undersökning som överensstämmer med
detta perspektiv lämpligen genomföras? Möjligheterna är flera, och ett
exempel är Löthman (1992) som genom observationsstudier och
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videoinspelningar av undervisningssituationer, kompletterade med
intervjuer och bakgrundsinformation om elever, använder den intervju-
teknik som kallas stimulated recall för att belysa matematik-
undervisning ur ett elev- och lärarperspektiv. Ett annat exempel är
Jaworski (1994) som med utgångspunkt från ett etnografisk perspektiv
under två läsår följer tre lärare som deltagande observatör i ett lärar-
forskarsamarbete om matematikundervisning. Gemensamt för
Löthman (1992) och Jaworski (1994) är att de genom nära samarbete
med några få omsorgsfullt utvalda lärare studerar matematik-
undervisning och att lärarna som deltar i studierna har många års
erfarenhet i yrket. Forskning om blivande lärares föreställningar om
lärarrollen och om lärarnas utveckling i yrket har genomförts av Säll
(2000). Hennes undersökning är longitudinell och datainsamlingen
sträcker sig över ca sju år. Säll använder i huvudsak intervjuer för att
följa fjorton individer som representerar olika inriktningar och
specialiseringar inom grundskollärarutbildningen i Sverige.

I mitt forskningsprojekt är det grundskolans matematik som
studeras, med hjälp av lärarstudenter under utbildningen och nyblivna
lärare i olika skolor. Jag har valt att liksom Säll (2000) i huvudsak
använda intervjun som metod för insamling av data. Det finns flera
skäl till detta val, det primära skälet är att den kvalitativa intervjun som
forskningsmetod korresponderar med forskningsperspektivet. Genom
valet av kvalitativ intervju som metod för insamling av data under-
stryks att det är individens beskrivningar och bedömningar av sina
egna och skolmatematikens villkor som är stommen i berättelsen, det
är individens egen tolkning som utgör grund för min analys och
tolkning. Det är aktörens egen uppfattning och upplevelse av ramar
som härigenom blir belyst.

Ett annat skäl till valet av intervju som undersökningsmetod, som
inte på samma sätt är direkt relaterat till det valda forsknings-
perspektivet, är den utsatta position läraren har i klassrummet, något
som särskilt framhålls av Ivor Goodson.

Jag tror att vi hela tiden måste påminna oss, hur djupt osäkra och oroliga
de flesta av oss är då det gäller vårt arbete som lärare, antingen det
genomförs i klassrum eller i (långt mindre utsatta) föreläsningssalar. Det
är faktiskt fråga om arenor som utmärks av stor ängslan och osäkerhet –
och ibland också av glädjefyllda framgångar, då och då kanske t.o.m. av
stordåd. (Goodson, 1996, s. 25)
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Goodson (1996) hävdar att man genom att utgå från klassrums-
praktiken ”placerar den mest utsatta och problematiska delen av
lärarens värld i centrum för granskning och bedömning” (s. 25) och
han förespråkar istället ett forskningssamarbete som utgår från lärarens
egna beskrivningar, tolkningar och bedömningar av sitt arbete. I min
studie handlar det dessutom om individer som är i slutet av sin lärar-
utbildning och i början av sin lärarkarriär, perioder då osäkerheten och
sårbarheten är särskilt påtaglig (se bl.a. Ball, D. L. & McDiarmid,
1990; Grouws & Schultz, 1996; Lacey, 1977). Hur forsknings-
samarbetet kommit till uttryck i den här aktuella undersökningen
beskrivs mer utförligt senare i detta kapitel.

Longitudinella studier och frågan om stabilitet
Att beskriva en undersökning som pågått under lång tid riskerar att bli
en synnerligen förenklad efterhandskonstruktion. Under forsknings-
processen förändras forskarens kunskap och föreställningar om
forskningsområdet. Undersökningens uppläggning, genomförande och
resultat påverkas både av forskarens förändrade kunskap och av de
beslut om t.ex. tidpunkter för datainsamling som tas under den period
undersökningen genomförs. Undersökningen påverkas samtidigt av de
förändringar som sker i samhället under den tid då data samlas in. Det
kan handla både om ramfaktorer, som förändringar i utbildning för
lärare, läroplanen, kursplaner, skolans styrning och ekonomiska
situation, och om förändringar som snarare kan relateras till rådande
zeitgeist, till de värderingar och formuleringar som dominerar under en
given tidsperiod. I detta kapitel redovisas undersökningens upp-
läggning och genomförande på ett sådant sätt att de avvikelser som
gjorts från en ursprunglig tidsplan framgår och förklaras. Även andra
beslut ”på vägen” som påverkat undersökningens resultat redovisas.
Ett avsnitt med syfte att beskriva förändringar av den kontext under-
sökningens informatörer ingår i, som lärarstuderande och matematik-
lärare, inleder nästa kapitel (kapitel 6).
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Undersökningens uppläggning och genom-
förande
Utgångspunkten för den här aktuella empiriska studien är den tidigare
genomförda undersökningen om argument för matematik i grund-
skolan. Den har kortfattat beskrivits i kapitel 2 och finns utförligt redo-
visad i Bjerneby Häll (2002). Ett resultat av undersökningen var en
kartläggning och beskrivning av vilka argument lärarstudenter för fram
under de två första åren av sin utbildning. Detta resultat har utgjort
grund även för urval av informanter till den undersökning som här
avhandlas, vilket redovisas nedan.

Urval
Hösten 1998 var analysen av de texter som samlats in under läsåren
1993/94–1997/98 genomförd. Dessa texter utgör data till projektets
första del och därmed var de argument som fyra olika grupper lärar-
studenter fört fram under sina två första år i utbildningen kartlagda.
Tiden var mogen att påbörja datainsamlingen till projektets andra del,
den som redovisas i denna avhandling. En tidplan över genomförd
datainsamling redovisas i Bilaga 1. Det är övergången från att vara
student på en och samma lärarutbildning till att vara lärare på olika
skolor som nu står i fokus.

Den studerandegrupp som påbörjat sin utbildning hösten 1994
befann sig i slutet av utbildningen och skulle ta examen efter höst-
terminen 1998. Genom att utgå från de texter innehållande argument
för matematik som studenterna i denna grupp skrivit under utbild-
ningens första och andra år gjorde jag ett första urval bestående av 21
texter med olika ”profiler”. Urvalet gjordes så att de tio huvud-
argumenten för undervisning i matematik i grundskolan, ett resultat av
den tidigare genomförda undersökningen (Bjerneby Häll, 2002), fanns
representerade (se kapitel 2). Vid en identifiering av de 21 individer
som skrivit texterna framkom att några av studenterna hade studie-
uppehåll, andra hade bytt utbildning och någon hade ”spurtat” genom
utbildningen och redan tagit ut sin examen. Ytterligare några andra
studenter hade ännu inte gjort sin slutpraktik eller hade så pass många
kurser kvar att det inte var troligt att de skulle avsluta utbildningen
efter höstterminen 1998. I urvalet fanns efter denna identifiering elva
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studenter kvar, nio av dem hade gjort sin avslutande praktik under
vårterminen 1998 och två av dem hade genomfört slutpraktiken under
första delen av höstterminen 1998. Det verkade rimligt att antaga att
dessa elva studenter skulle ta examen efter hösten 1998 och
förhoppningsvis planerade flertalet av dem en yrkesverksamhet som
lärare efter avslutad utbildning.

Av Tabell 1 nedan framgår förekomsten av olika argument i de
texter som skrivits under utbildningens första år av hela studerande-
gruppen respektive av de elva studenterna i urvalet (informanterna).

Tabell 1
Fördelningen av argument på olika kategorier. Termin 1, ht 1994
(antal individer = 54)

Argument:
Hela studentgruppen

(54)
Informanterna

(11)
a: ”klara vardagslivet”
b: utbildning & yrke
c: tillvarata egna intressen
d: samhällets behov och krav
e: utveckla tänkandet
f: roligt, stärker självförtroendet
g: andra skolämnen
k: allmänbildning
h: viktigt kunskapsområde
p: kommer på provet

Totalt antal argument:

50
32
30
7
19
8
16
16
3
1

182

11
9
6
2
3
3
4
2
1
0

41

Vi ser av Tabell 1 att samtliga tio huvudargument – utom (p) – finns
med bland de 41 argumenten i informantgruppens elva texter. Av
Tabell 1 framgår att de argument som är vanliga i hela studentgruppen
också är vanliga i informantgruppen och att de mindre vanliga
argumenten är mindre vanliga i båda grupperna. Den största skillnaden
mellan informantgruppen och hela studentgruppen gäller argument (b)
”utbildning och yrke” som återfinns i 9 av 11 av de utvalda texterna
respektive i 32 av 54 av samtliga texter. Skillnaden är stor men ändå
inte större än vad som normalt skulle väntas uppstå om man
slumpmässigt valt de 11 informanterna ur gruppen om 54. (Skillnaden
är inte statistiskt signifikant på 5% risknivå.)



- 98 -

Av urvalets elva informanter är sex kvinnor och fem män vilket
motsvarar fördelningen bland de studerande som fanns kvar inom
utbildningen höstterminen 1998. Åldersmässigt är gruppen informanter
väl samlad: de yngsta är födda 1975 och kommer därmed att vara 23 år
när de börjar arbeta som lärare, de äldsta är födda 1971 och alltså 27 år
vid debuten som utbildade lärare.

Genomförande
Här beskrivs de olika tillfällen, tidpunkter och situationer då intervju-
data samlats in. Samtidigt ges exempel på reflektioner och på den
analys och det tolkningsarbete som är en integrerad del av under-
sökningens genomförande. Jag belyser också oväntade komplikationer
som påverkat tidsschemat och datainsamlingsprocessen för denna
avhandling.

I slutet av utbildningen – Den första intervjun

Kontakt med de elva individerna i urvalet togs genom ett introdu-
cerande brev och därefter ett telefonsamtal. Av brevet framgår att det
vänder sig till den student som går sista terminen på utbildningen och
att det är informantens erfarenheter av matematik under utbildningens
praktikperioder en intervju i första hand är avsedd att handla om. I
samband med telefonkontakten tillfrågades informanten om hon/han
planerade att börja arbeta som lärare när utbildningen var avslutad.
Samtliga elva informanter sade sig ha för avsikt att söka lärartjänst
efter utbildningen. Av brevet, och senare under intervjun, framgår att
den inspelade intervjun endast kommer att användas i detta forsknings-
projekt och att resultatet kommer att skrivas så att informanten inte kan
identifieras av någon utomstående (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga
tillfrågade studenter förklarade sig vara intresserade av att deltaga i
undersökningen. Tio av intervjuerna, som tog mellan en och två
timmar, genomfördes i ett lugnt och trivsamt möblerat grupprum. En
intervju genomfördes i lärarrummet på den skola där informanten
vikarierade som lärare.

Utgångspunkt för intervjun var som redan nämnts informantens
erfarenheter av matematikundervisning under utbildningens olika
praktikperioder. De olika praktikperioderna låg i slutet av utbild-
ningens andra termin, i slutet av den femte terminen samt under den
åttonde alternativt nionde och sista terminen. Min kunskap om de olika
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praktikperiodernas innehåll och uppläggning och vilka förväntningar
som finns på studenten var begränsad. Det var därför naturligt att
inleda intervjun med att be informanten berätta om slutpraktiken och
att utifrån den berättelsen komma in på frågor om tidigare erfarenheter
av matematikundervisning, tankar och idéer om undervisning i
matematik inför den egna yrkesdebuten, och om vad elever ska kunna
(i matematik) när de lämnar grundskolan.

De elva informanterna uttryckte sig positivt till fortsatt kontakt för
eventuell komplettering av intervjun och till en ny intervju när de
hunnit arbeta som lärare i ungefär ett år. Vi utbytte e-postadresser,
privata telefonnummer och adresser till föräldrar, för att säkert kunna
hålla kontakten.

De elva intervjuerna genomfördes oktober – december 1998. I
samband med varje intervju fördes anteckningar om hur intervjun och
frågorna hade fungerat och om oväntade kommentarer och sido-
information. Efter de två första intervjuerna ströks en fråga i intervju-
guiden som upplevdes perifer och svår att på ett naturligt sätt få in i
samtalet (se Bilaga 2, Intervjuguide). Intervjuerna var väl fokuserade
på matematik och resulterade i ett omfattande och rikt datamaterial.
Informanterna berättade om sina erfarenheter av matematik och
matematikundervisning under utbildningen och tidigare, om förebilder
och avskräckande exempel. De berättade om sin egen utveckling, om
hur de tänker sig att deras egen matematikundervisning kommer att
gestaltas och om vad de betraktar som viktigast att elever lär sig i
matematik.

Intervjuerna visade att det bland de elva informanterna, som ”på
papperet” hade sett lika ut vad gäller förväntad avslutning på utbild-
ningen och yrkesdebut som lärare, fanns olika planer för den närmaste
framtiden. Informanternas planer stämde inte med min preliminära
tidsplan för undersökningens uppläggning. Fyra av informanterna hade
börjat söka tjänster och avsåg att arbeta som lärare under vårterminen
1999. Fem av informanterna hade inte för avsikt att söka lärartjänst
förrän till höstterminen 1999. Två av informanterna hade å andra sidan
redan börjat vikariera som lärare under sin sista termin på
utbildningen, höstterminen 1998. Det skulle alltså komma att skilja ett
år i tiden mellan de första och de sista informanternas yrkesdebut. Med
tanke på att syftet med undersökningen är att genom informanterna
studera matematik i grundskolan bestämdes att nästa intervju skulle
genomföras tre terminer efter avslutad utbildning. Då skulle rimligtvis
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samtliga informanter ha arbetat som lärare i minst ett läsår och ha nya
erfarenheter av matematikundervisning att berätta om.

Tre terminer senare – Telefonintervju 1

I slutet av vårterminen år 2000 kontaktades informanterna med ett brev
där det framgick att jag skulle komma att ringa någon av de närmaste
kvällarna. Telefonsamtalet inleddes med frågorna ”Har du tid att prata
en stund?, Hur är det?”. De svar och reaktioner som följde gav sam-
talet en riktning som bara undantagsvis handlade om matematik-
undervisning. Samtalet handlade om informantens skola, hur det hade
fungerat att arbeta som lärare under de första terminerna, vilka års-
kurser och ämnen hon/han undervisade i. Två av informanterna var
”mammalediga”, två andra skulle inför det kommande läsåret byta
skola och arbetsplats, en informant arbetade inte längre som lärare. Vi
kom överens om fortsatt kontakt och informanterna påmindes om min
önskan att besöka informantens skola/arbetsplats för en ny intervju.

En av de elva informanterna var särskilt svår att få kontakt med.
Han hade efter examen och en utlandsvistelse börjat arbeta på ett
företag. I och med att informanten inte har någon erfarenhet av lärar-
yrket efter sin utbildning och inte heller sade sig ha för avsikt att arbeta
som lärare avslutades vår kontakt. Det är alltså intervjudata från tio
informanter resultatet i denna avhandling grundar sig på.

Telefonintervjuerna påverkade genom informanternas berättelser
den fortsatta tidsplanen för datainsamling. Intervjuerna tre terminer
efter avslutad utbildning kom inte att ha matematik och matematik-
undervisning i fokus på det sätt som varit fallet vid den första intervjun
i slutet av lärarutbildningen. För informanterna var det så många andra
problem och erfarenheter som överskuggade matematiken att det i
intervjusituationen inte var möjligt att enbart koncentrera frågorna på
matematik och matematikundervisning. Genom telefonintervjun fick
jag samtidigt intryck av att det fanns stora skillnader i informanternas
arbetsförhållanden på de olika skolorna. Närmare kännedom om de
faktiska betingelserna på den specifika skolan var därför nödvändig för
att genom informantens berättelse kunna förstå matematikens villkor
och verklighet.
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Ytterligare ett år senare – Telefonintervju 2

Ganska exakt ett år senare, i maj 2001, kontaktades informanterna med
ett brev om att jag skulle komma att ringa någon av de närmaste
kvällarna. Med brevet bifogades anteckningarna från den tidigare
telefonintervjun. Samtalet inleddes på samma sätt som vid den första
telefonintervjun och informanten beskrev i stora drag vad som hade
hänt under det år som gått. Innehållet i anteckningarna från telefon-
intervju 1 användes för att kontrollera att fakta om skolan, elever,
undervisningsämnen, etc. var korrekt uppfattade. Anteckningarna gav
samtidigt informanten en möjlighet att minnas hur hon/han hade
upplevt och beskrivit sin arbetssituation ett år tidigare. Under samtalet
kom vi överens om att en intervju och ett besök på informantens
arbetsplats skulle göras under det kommande läsåret.

Den här gången var jag förberedd på att intervjuerna inte i första
hand skulle komma att handla om matematik. Flera av informanterna
kom dock under samtalet själva in på sina erfarenheter av matematik-
undervisning och innehållet i intervjuerna handlade i betydligt större
utsträckning än vid den första telefonintervjun om informanternas
erfarenheter av att undervisa i matematik. Det var särskilt de
informanter som hade arbetat på en och samma skola i minst två år
som spontant tog upp frågor om undervisning i matematik under
intervjun.

I undersökningens inledning hade ett urval på elva informanter
verkat väl tilltaget, nästan onödigt stort. Efter den första telefon-
intervjun hade en informant försvunnit ur undersökningen i och med
att han inte började arbeta som lärare. Efter den andra telefonintervjun,
i maj 2001, kunde jag konstatera att av de fem männen som ursprung-
ligen fanns i urvalet arbetade tre som lärare. En av männen hade, vilket
framgick redan vid den första telefonintervjun, sagt upp sig från sin
tjänst som lärare och arbetade nu på kontor med administrativa
uppgifter. Tre av informanterna som hade arbetat som lärare under
minst två år på en skola avsåg att vara kvar på den skolan. Tre andra
informanter hade bytt arbetsplats, från en skola till en annan, under de
två första åren efter avslutad utbildning. Av de sex kvinnorna i det
ursprungliga urvalet hade tre varit föräldralediga under hela eller delar
av läsåret mellan de båda telefonintervjuerna. En kvinna hade inför det
kommande läsåret sagt upp sig från sin lärartjänst. Detta framgår av
Bilaga 3.
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Under det år som gått mellan de två telefonintervjuerna hade jag
genom bl.a. litteraturstudier (särskilt Jaworski, 1994) kommit fram till
att informanterna skulle få tillgång till anteckningar från telefon-
intervjuer och så småningom även tillgång till utskrifter av de band-
inspelade intervjuerna. Ställningstagandet grundar sig på två skilda
utgångspunkter. Den ena utgångspunkten var den öppna och
förtroendefulla relation som utvecklats mellan informanterna och mig.
Den andra var att undersökningens resultat skulle gagnas av att varje
informant fick möjlighet att förklara och argumentera för sina stånd-
punkter och samtidigt möjlighet att reflektera över sin egen utveckling.

Beslutet att informanterna skulle få tillgång till anteckningar och
intervjuutskrifter påverkade samtidigt intervjusituationerna som i och
med den andra telefonintervjun till viss del fick karaktären av
resonerande och reflekterade samtal. Dahland (1998) använder
uttrycket ”argumenterande samtal” för att beskriva de intervjuer med
lärare som han genomfört:

Intervjuarens uppgift vid denna typ av datainsamling är att med stöd av
sina egna kunskaper agera i en dialog med den intervjuade så att denne får
utförligt argumentera för sina synpunkter. Detta innebär att intervjuaren
utgående från egna insikter i det aktuella ämnesområdet, i den aktuella
studien motsvarande gymnasielärarens arbetsförhållande i matematik-
undervisning, till exempel insisterar på förtydliganden och ber om motiv
för den intervjuades ställningstaganden. (Dahland, 1998, s. 218)

Som intervjuare har jag utgått från mina kunskaper inom det aktuella
området, kunskaper och insikter som under tidsperioden för den
longitudinella studien och genom själva studien förändras och
utvecklas. Dahlands beskrivning av det argumenterande samtalet, att
informanten får argumentera för sina synpunkter, kan relateras till
von Wrights händelselogik och till syftet med denna avhandling.
Genom att informanten beskriver och argumenterar för sina ställnings-
taganden och handlingar lyfts rationaliteten, det som i en viss situation
upplevs vara förnuftigt, i handlingarna fram.

Tre år efter den första intervjun – En ny intervju

Under hösten och vintern 2001 kontaktades de tio informanterna för en
ny intervju. Denna intervju har fokus på lärarerfarenheter av
matematik och matematikundervisning efter utbildningen. Den handlar
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också om de skolor där erfarenheterna gjorts och om de första åren i
yrket. Som intervjuguide användes en anpassad version av de frågor
som använts vid den tre år tidigare genomförda intervjun (se Bilaga 2).

Avsikten var att i samband med intervjun besöka informantens
skola/arbetsplats för att bli bekant med den lokala miljön och bättre
förstå informantens berättelse. Intervjuerna kom att äga rum i olika
miljöer; sju intervjuer genomfördes i samband med ett besök på infor-
mantens arbetsplats, vid två intervjuer användes samma grupprum som
vid intervjun i slutet av utbildningen tre år tidigare, en informant
intervjuades i sitt hem.

Som förberedelse inför varje intervju lästes intervjuutskrifter och
anteckningar. Även de tre år gamla intervjubanden genomlyssnades
ännu en gång. Förutom ”nya frågor” reflekterade jag inför intervjun
över hur informanten resonerat under utbildningens sista termin och
över informantens beskrivningar av de första årens erfarenheter. Vid
mötet med informanten i en ny intervju, tre år efter den första
intervjun, är dessa reflektioner en del av min förförståelse.

Några dagar före besöket har informanten fått ett brev tillsammans
med utskriften av den första intervjun och utskrifter av anteckningarna
från de två telefonintervjuerna. Den nya intervjun kom därmed att
delvis få karaktären av ett analyserande och argumenterande samtal
med kompletteringar, tolkningar, reflektioner och reaktioner på inne-
hållet i de tidigare intervjuerna. Vi för en dialog där informanten även
konfronteras med sådant jag upplever vara konflikter eller motsägelser
i hennes/hans resonemang. Samtidigt som sprickor och motsägelser i
informantens berättelse lyfts fram för att diskuteras har jag försökt att
efter bästa förmåga vara självkritisk och ifrågasätta också de kritiska
tolkningarna. I intervjuerna med kvinnorna, främst men inte enbart, har
samtalet kommit att beröra personliga relationer och livet utanför
skolan. Frågorna och uppmärksamheten kan omedvetet ha riktats mer
mot yrkes- respektive privatliv beroende på om informanten är man
eller kvinna. Att flera av kvinnorna intervjuats i samband med att de
varit föräldralediga har naturligtvis påverkat samtalens fokus och
innehåll.

I och med att intervjuerna tre år efter avslutad utbildning genom-
förts är datainsamlingen avslutad. Sammantaget kan den beskrivas med
hjälp av den modell för avhandlingens problemställning som
presenterades i kapitel 3.
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      matematik i universitets-
lärarutbildning lärare

att vara        att      vara       att vara
 elev      lärarstudent       lärare

skol-  lärare skol- elever och skol-          elever
matematik matematik handledare matematik

                   text 1   text 2  Intervju 1     Telefon-
             intervju 1          Telefon-
                    Telefon-     kontakt
                 intervju 2

      Intervju 2

Figur 3. Tidpunkter för olika steg i datainsamlingen projicerade på
arbetsmodellen.

• Text 1: under utbildningens första termin, hösten 1994 (*)
• Text 2: under utbildningens tredje termin, hösten 1995 (*)
• Intervju 1: under utbildningens sista termin, hösten 1998
• Telefonintervju 1: tre terminer efter avslutad utbildning, maj – juni 2000
• Telefonintervju 2: fem terminer efter avslutad utbildning, maj – juni 2001
• Intervju 2: tre år efter den första intervjun, höst/vinter 2001

(en av intervjuerna kom att genomföras senare, i maj 2002)
• Telefonkontakt: validering av ”porträtt”, november – december 2002.

(*) se licentiatavhandling, Bjerneby Häll (2002)
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Tolkning och analys av data
Som framgått tidigare i detta kapitel har tolkning och analys i viss
utsträckning integrerats med datainsamlingsprocessen. Den totala
mängden data skulle sedan, när datainsamlingen avslutats, analyseras
med hänsyn tagen till ett livsloppsperspektiv och ett grundantagande
att individens handlingar behöver tolkas utifrån de villkor som finns
och upplevs i en given situation, på en viss skola. Processen med att
bearbeta, tolka och analysera data och att beskriva resultatet av
undersökningen har kommit att genomgå flera olika faser. Den första
fasen innebar att individuella porträtt/berättelser tecknades av var och
en av de tio informanterna.

Fas 1: porträtt av de tio individerna

Under sommaren och hösten 2002 tecknades porträtt/berättelser av de
tio informanterna, en individ i taget. I samband med skrivandet
genomlyssnades banden från den första intervjun och när det i
porträttet/berättelsen var dags att beskriva ”nutid” genomlyssnades och
transkriberades bandinspelningarna från den sista intervjun. Varje
porträtt innebar läsning och många omläsningar av intervjuutskrifter
och anteckningar.

Den första intervjun utgjorde underlag för en beskrivning av
individens erfarenheter och tankar om matematikundervisning, idéer,
ambitioner och reflektioner inför yrkesdebuten, som de uttrycktes i
slutet av utbildningen. De två telefonintervjuerna tillsammans med
intervjun tre år efter avslutad utbildning formade de delar av
berättelsen som beskriver individens erfarenheter som lärare under de
första åren och den eller de skolor som utgör kontext för dessa
erfarenheter. Som underlag för en beskrivning av individens erfaren-
heter och tankar om matematikundervisning tre år efter avslutad
utbildning användes i första hand den sista intervjun. I de fall denna
intervju genomförts på individens skola/arbetsplats bygger beskriv-
ningen av skolan delvis på mina observationer. Genom att intervjun tre
år efter att utbildningen avslutades varit utformad som ett reflekterande
och argumenterande samtal då informanten hade tillgång till utskrifter
och anteckningar från tidigare intervjuer kunde i berättelsen också
infogas informantens reflektioner över sin egen utveckling och över
förändringar i synen på argument för matematik. I intervjuutskrifterna
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har samtalen återgetts ordagrant, inklusive upprepningar och dialektala
uttryck. De citat som ingår i porträtten har redigerats i ett senare skede,
anpassats till skriftspråk samtidigt som individens sätt att uttrycka sig
bevarats (Kvale, 1997; Svenska Språknämnden, 2000).

De tio porträtten följer, helt naturligt, i stort sett samma mönster, de
teman som behandlas är konsekvenser av fokus och innehåll i inter-
vjuerna. Men det finns också betydande variationer – en implikation av
det valda forskningsperspektivet – genom individernas olika berättelser
om arbetet på en specifik skola, om byte av skola eller avhopp från
läraryrket, och om livet utanför skolan.

Att bearbeta data och presentera undersökningens resultat med hjälp
av porträtt betraktar jag som en naturligt följd av och konsistent med
forskningsperspektivet. För att förstå individens resonemang och
handlingar behövde de dels tolkas i relation till den skolmiljö som gett
upphov till upplevelser av möjligheter och begränsningar, dels i
relation till livet utanför skolan. Efter fyra skrivna porträtt insåg jag det
omöjliga i att använda porträtten som resultatkapitel i avhandlingen.
Varje porträtt omfattar 18–20 sidor. De tio informanterna som under en
period av undersökningen, som urval betraktat, varit riskabelt få, var
nu när det handlade om att beskriva resultatet istället ”alltför många”.
Det fanns också en risk att individerna, mina informanter, skulle få för
stort utrymme som individer, på bekostnad av den information om
matematik som de var bärare av. Jag fortsatte trots detta att teckna
porträtt av individerna, det sätt att analysera data på som jag ansåg vara
nödvändigt med tanke på forskningsperspektivet och avhandlingens
frågeställningar.

I november – december 2002 kontaktades informanterna åter genom
brev och telefonsamtal. Jag vände mig denna gång till informanterna
för validering av porträtten och för att få reaktioner på respektive
berättelse. Avsikten var att samtidigt förankra beslut om vilka detaljer
som behövde ändras för att skydda informantens identitet. Samtliga
informanter gav också sitt samtycke till att respektive berättelse/
porträtt får användas i andra sammanhang än det ursprungligen
avsedda, dvs. i andra texter än denna avhandling (Vetenskapsrådet,
2002).
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Fas 2: analys på tvären

Tecknandet av porträtt erbjöd rika möjligheter att upptäcka mönster
och avvikelser, likheter och skillnader, mellan de olika individerna på
de olika skolorna. Samtidigt som jag fokuserade på individerna i
tecknandet av porträtten och i anteckningar om tolkningar och
reflektioner, fördes en dagbok med jämförande tentativa analyser.
Tolkning och analys innebar därigenom ett pendlade mellan del och
helhet, mellan närhet och distans (Alvesson & Sköldberg, 1994;
Ödman, 1979). Jag ställde frågor till data som gick på tvären i relation
till individporträtten, om mönster som verkade vara specifika för
individen på en viss skola och mönster som återkom och tycktes finnas
oberoende av den specifika skolans villkor/organisation och oberoende
av individ.

Den andra fasen i bearbetning, tolkning och analys av data innebar
att de teman, som kommer att presenteras som undersökningens
resultat, identifierades med utgångspunkt från de mönster som ut-
kristalliserats ”på tvären” genom det samlade datamaterialet. För att
validera resultatet och exemplifiera innehållet i dessa teman har jag
sedan gått tillbaka till anteckningar, intervjuutskrifter och porträtten av
de tio individerna.

Fas 3: resultat som kronologiskt ordnade teman

De teman som utgör undersökningens resultat är relaterade till dels de
argument för matematik som informanterna för fram vid olika tid-
punkter, dels var i sin utveckling till matematiklärare informanterna
befinner sig, de positioner de intar, de perspektiv de beskriver och de
erfarenheter de skaffar sig. Jag har valt att presentera temana i krono-
logisk ordning. Startpunkt är de argument för matematik i grundskolan
informanterna formulerade läsåren 1994 respektive 1995, och slut-
punkt är de beskrivningar av vilka kunskaper i matematik elever
behöver ha med sig från grundskolan som informanterna ger ca tre år
efter att utbildningen avslutats, dvs. vintern 2001/02.
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Undersökningens resultat – en översikt
Avhandlingens resultat presenteras i tre kapitel, vart och ett med ett
fokus som kan beskrivas i relation till modellen i Figur 4:

 att vara        att    vara       att vara
    elev     lärar student      lärare

 
                Kapitel 7    Kapitel 8   Kapitel 9

Figur 4. Avhandlingens tre resultatkapitel projicerade på arbets-
modellen.

I det första resultatkapitlet, Kapitel 7, presenteras de tio informanterna
och det första resultattemat med fokus på perspektivbyte under
utbildningens första år. Som data används de intervjuer som
genomfördes under utbildningens sista termin samt de texter som
utgjorde data vid den tidigare undersökningen om lärarstudenters
argument för matematikundervisning i grundskolan.

Kapitel 8 handlar om informanternas erfarenheter under utbild-
ningens praktikperioder och synen på matematik i grundskolan inför
yrkesdebuten. Som data används de intervjuer som genomfördes under
utbildningens sista termin.

I Kapitel 9 beskrivs inledningsvis de tio informanternas yrkesdebut
och första år som lärare på olika skolor. De resultatteman som sedan
presenteras behandlar informanternas erfarenheter av matematik-
undervisning och skolmatematikens villkor. Som data används
samtliga fyra intervjuer som genomförts.
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Resultatet presenteras genom följande kronologiskt ordnade teman:

Kapitel 7: Lärarstudenterna och utbildningens första år
Utbildningens första år och förändring av perspektiv
Tema 1: Matematikdidaktik och praktik som agenter för

positionsbyte – från elev till blivande lärare

Kapitel 8: Utbildningen som grund för ideal
Erfarenheter från utbildningens praktik
Tema 2: Att få ta ansvar och testa idéer – möjligheter och hinder
Tema 3: Möte med något nytt och annorlunda
Inför yrkesdebuten
Tema 4: Idéer om matematikundervisning
Tema 5: Lärarstudenternas personliga argument för matematik i

slutet av utbildningen

Kapitel 9: Lärarna, skolorna och matematiken – läroplans-
och lärarutbildningsideal kontra lokal verklighet
Erfarenheter av matematikundervisning
Tema 6: Matematikundervisning på olika skolor
Tema 7: En bra lektion
Tema 8: Upplevelser av möjligheter och hinder
Tre år efter yrkesdebuten
Tema 9: Lärarnas personliga argument för matematik tre år efter

yrkesdebuten

Som upptakt till resultatkapitlen redogörs i Kapitel 6 för den
kontext som är aktuell med avseende på lärarutbildning, grundskola
och matematikundervisning under tidsperioden, dvs. 1990-talet. Här
beskrivs också kortfattat den lärarutbildning som informanterna deltar
i, särskilt de matematikkurser och praktikperioder som ingår.
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6. Lärarstudenternas utbildning

Informanterna i denna avhandling påbörjar sin utbildning till lärare
höstterminen 1994 och avslutar den i januari 1999. Undersökningens
datainsamling har främst genomförts under senare delen av 1990-talet
och de första åren av 2000-talet. Informanterna har själva gått i grund-
skolan under 1980-talet och i gymnasieskolan under slutet av 1980-
talet och/eller början av 1990-talet. De yngsta informanterna avslutar
sina gymnasiestudier våren 1994. Under lärarutbildningens praktik-
perioder möter informanterna under åren 1994–1998 de förändringar
som genomförs i grundskolan. Som bakgrund och tolkningsram
beskrivs den kontext som är relevant för denna kategori lärarstudenter,
och de förändringar med avseende på lärarutbildning, grundskola och
matematikundervisning som är aktuella under tidsperioden. Därefter
presenteras innehållet i den utbildning informanterna deltar i.

Lärarutbildning, grundskola och matematik-
undervisning under 1990-talet
Perioden 1994–1998 kan för de studenter som deltog i en lärar-
utbildning beskrivas som relativt stabil vad gäller den universitets-
förlagda delen av utbildningen. Den nya lärarutbildning som startat i
Sverige läsåret 1988/89 hade hunnit få några år på nacken och
dessutom reviderats en gång, i samband med högskolereformen 1993. I
sak berördes inte den utbildning som är aktuell här, grundskollärare
med inriktning mot årskurserna 4–9, av högskolereformen förutom att
studenter kunde välja en alternativ studieväg. Det blev möjligt att läsa
ämneskurser som fristående kurser och därefter genomgå en ettårig
praktisk-pedagogisk utbildning. Genom den utbildning informanterna
deltar i utbildas de till grundskollärare med inriktning mot årskurserna
4–9 i matematik och samtliga NO-ämnen inklusive teknik. Under den
aktuella perioden inleder departementet en diskussion om en förändrad
utbildning (se Ds 1996:16) och när informanterna närmar sig slutet av
sin utbildning vet de att en ny lärarutbildning är på väg. Denna
utbildning kommer för lärare med inriktning mot undervisning i senare
delen av grundskolan att innebära mer omfattande ämnesstudier i färre
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undervisningsämnen och större valfrihet vad avser möjliga kombi-
nationer av undervisningsämnen.

Grundskolan och lärares arbete
I slutet av 1980-talet förordade regeringen genom en proposition ökad
decentralisering och en strävan från regelstyrning mot ökad mål-
styrning. Riksdag och regering skulle ha det övergripande ansvaret och
kommunerna skulle ansvara för skolans organisation och genom-
förande, något som förutsatte dels ett annat huvudmannaskap för dem
som arbetar i skolan, dels ett annat finansieringssystem (Lindensjö &
Lundgren, 2000). Frågan om en kommunalisering aktualiserades i
samband med avtalsrörelsen år 1989 och rönte enligt G. Richardson
(1999) motstånd från lärarnas sida. Kommunerna fick från och med
1991 ett helt och odelat arbetsgivaransvar för all personal i skolan.
Med kommunaliseringen följde individuell lönesättning och förändring
av arbetstidsavtalet, för lärare infördes s.k. arbetsplatsförlagd tid.

Valfrihet är ett av de teman som dominerar 1990-talets utbildnings-
politik:

Det är likvärdig utbildning och valfrihet, fristående skolor och utvärdering
samt kommunernas frihet och ansvar som blir starkt framträdande teman i
utbildningspolitiken under 90-talet. (Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 100)

En större valfrihet för både föräldrar och kommuner var också motivet
bakom satsningen på fristående skolor. Genom riksdagsbeslut år 1992
garanteras fristående skolor som är godkända av Skolverket medel av
den kommun där de är verksamma.

Den mål- och resultatstyrning som genomfördes ställde nya och
andra krav på hur läroplanerna skulle utformas. Den nya läroplanen för
de obligatoriska skolformerna, Lpo 94, skiljer sig från de tidigare bl.a.
genom att den endast omfattar mål och riktlinjer men ingenting om hur
målen ska nås, t.ex. val av stoff och arbetsmetoder. Målen anges vara
av två slag: dels mål att arbeta mot eller sträva efter (s.k. strävansmål),
dels mål skolan har ett ansvar för att ge alla elever möjligheter att nå,
dvs. mål som utgör utbildningens krav (s.k. uppnåendemål). Samtidigt
med Lpo 94 fastställdes kursplaner för ett antal skolämnen, däribland
matematik (Lpo 94. Kursplaner för grundskolan). I kursplanerna anges
dels de mål undervisningen i respektive ämne ska sträva mot, dels de
mål (den miniminivå av kunskaper) alla elever ska ha uppnått i slutet
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av det femte respektive nionde skolåret. Till kursplanerna knyts
särskilda betygskriterier som ligger till grund för betygssättningen vid
slutet av det nionde skolåret (Lpo 94). Det nya mål- och kunskaps-
relaterade betygssystemet, med för grundskolans del betygsstegen
godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd, beslutas av riksdagen i
december 1994 och införs successivt för att från och med hösten 1997
gälla alla elever i grundskolan. Betygen ska sättas från och med
årskurs 8 och slutbetyget ska vara nationellt jämförbart. Skolverket får
i uppdrag att ge ut betygskriterier och ansvara för nationella ämnes-
prov i svenska, engelska och matematik. Nationella ämnesprov finns
för skolår 5, där de kan  användas som ett stöd för läraren vid
bedömning av elevers kunskap i relation till uppnåendemålen, och för
skolår 9 där de skall användas vid bedömning av elevers kunskap
(Davidsson, Sjögren & Werner, 1995). Kriterierna för betyget godkänd
ska ansluta till kursplanens uppnåendemål. Ursprungligen fanns inte
några kriterier för betyget mycket väl godkänd (MVG) men år 2000
infördes reviderade kursplaner och betygskriterier för både
grundskolan och gymnasieskolan och i dessa ingår nationella kriterier
även för betyget MVG (Skolverket, 2001). I enlighet med riksdagens
beslut 1993 gäller godkända betyg i svenska, engelska och matematik
från grundskolan som behörighetskrav till gymnasieskolans nationella
program och de specialutformade programmen från och med läsåret
1998/99. En elev som inte uppfyller kraven på godkänt i ett ämne
erhåller inte något betyg i slutet av skolår 9 men har rätt att få ett
skriftligt omdöme. Bakgrunden till detta är skolans resultatansvar.

Det är grundskolans viktigaste ansvar att alla elever som lämnar grund-
skolan skall ha kunskaper, som når upp till minst den kravnivå som anges i
kursplanerna för de olika ämnena. Det är kommunens ansvar enligt skol-
lagen att elever, som har svårt att nå denna nivå, får särskilt stöd. När en
elev lämnar grundskolan med ofullständiga betyg, så är detta alltså i första
hand ett misslyckande för skolan. Detta misslyckande får självfallet stora
konsekvenser för den enskilde eleven. (Davidsson et al., 1995, s. 20)

Genom kravet på godkända betyg i svenska, engelska och matematik
för behörighet till gymnasieskolans nationella program får dessa tre
skolämnen ett slags huvudansvar för huruvida grundskolan lyckats
eller ej.
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G. Richardson (1999) konstaterar att reformeringen av grundskolan
i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet har varit genomgripande.
Ytterligare organisatoriska förändringar av grundskolan genomförs
med början läsåret 1995/96, en reform som skulle vara helt genomförd
läsåret 1997/98. Stadieindelning försvinner, fördelning av under-
visningstiden inom de av riksdagen beslutade ramarna för timplanen
sker lokalt och eleverna får ett ökat utrymme för individuella val. Vad
reformerna innebär i form av förändring för lärares arbete diskuteras i
departementsrapporten Lärarutbildning i Förändring (Ds 1996:16).
Här understryks de krav den målstyrda skolan ställer på lärares
professionalitet:

Den målstyrda skolan ställer andra krav på lärares professionalitet än vad
tidigare läroplaner och kursplaner gjorde. Måldokumenten lämnar ett stort
utrymme för lärarnas egna val och ställningstaganden. Eleverna måste
själva ta ansvar för sin inlärning och skall därför betraktas som med-
arbetare i skolarbetet och inte som passiva mottagare av information.
(Ds 1996:16, s. 14)
– – –
Den förändrade styrningen ger lärarna både större frihet och större ansvar,
vilket förutsätter en i vissa avseenden vidgad och i andra avseenden för-
djupad professionalitet. (Ds 1996:16, s. 15)

Den nya lärarrollen, anpassad till de förändrade kraven på lärares
yrkeskunnande, beskrivs i termer av ”den reflekterande praktikern”,
och därigenom markeras nödvändigheten av reflektion knuten till
praktisk verksamhet (Ds 1996:16). Under andra halvan av 1990-talet,
då informanterna utbildar sig till lärare, används uttrycken reflektion
(Alexandersson, 1994) och professionella lärare (Maltén, 1995) flitigt
inom lärarutbildningen av såväl lärarutbildare som studenter. Konkreta
förslag på förändringar av lärarutbildningen – konsekvenser av de
förändrade krav den målstyrda skolan ställer på lärare – är att de
studerande förutom en vidgad didaktisk kompetens bör få erfarenheter
av lokalt utvecklingsarbete samt bedömning av elevers kunskaper och
utveckling (Ds 1996:16, s. 75). En beskrivning av de förändringar som
skett med avseende på lärarens ansvar görs av Askling, Almén &
Zetterholm Ankarstrand (1997) som understryker att ansvaret inte bara
har ökat utan också förändrats till sitt innehåll:
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1. Som en följd av avregleringen har lärarnas ansvar för de skol-
gemensamma frågorna ökat. I det gemensamma ansvaret för skolan
ingår ett större generellt läroplans- och utvecklingsarbete och
ansvar för att tolka och reagera på utvärderingar.

2. Som en följd av de mer explicita målformuleringarna i kunskaps-
termer och Skolverkets utvärderande verksamhet har förut-
sättningarna förändrats för planeringen av undervisningen och krav
ställs på mer sofistikerat ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete.

3. En stegvis utveckling har skett från ett i huvudsak individuellt
arbete nära undervisningssituationerna till ett kollektivt lärararbete
som gäller hela skolans verksamhet.
(efter Askling et al., 1997, s. 87)

De förändringar som skett av innehållet i lärarens arbete åskådliggörs
av Askling et al. genom följande matris:

Lärarinsatser avseende:

Eleven/klassen/     Skolans policy/
Undervisningen     läroplansarbete/

       utvärdering

Lärar- Individuellt             I           II
arbetet
utfört: Kollektivt          III              IV

Figur 5. Olika läraruppgifter och -kompetensområden (efter Askling et
al., 1997, s. 88).

Av Figur 5 framgår att det individuellt utförda lärararbetet i fält I sedan
mitten av 1970-talet har kompletterats med individuellt och kollektivt
arbete i fält II och fält III genom reformer om skolans inre arbete (SIA-
reformen) och en ny läroplan för grundskolan 1980, Lgr 80. Under
1990-talet tillkommer genom den förändrade ansvarsfördelningen i
skolan arbetsuppgifter i fält IV.
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Matematikläraren och grundskolans matematik-
undervisning
En förändring som under den aktuella tidsperioden påverkar
matematikundervisningen och lärarens arbetssituation i skolår 7–9 är
avskaffandet av allmän och särskild kurs i matematik. Värt att nämna
är att alternativkurserna upphört att existera redan i och med Lgr 80
(Skolverket, 1997). I kursplanen för matematik finns i Lgr 80 inte
något skrivet om alternativa kurser men enligt föreskrifter för tim-
planer i samma Lgr 80 existerar alternativa kurser i ämnena matematik
och engelska.

Kurser existerade av praxis, allmän kurs var något mindre och lättare än
särskild kurs. Föräldrar och elever valde allmän eller särskild kurs,
eleverna skrev standardprov och fick betyg på dessa kurser trots att de
egentligen inte fanns. (Wallby et al., 2001, s. 31)

Med Lpo 94 upphör alltså alternativkurserna definitivt att existera
samtidigt som krav och förväntningar på individualisering, dvs. att
hänsyn tas till elevers olikheter, ett av skolans främsta honnörsord allt
sedan grundskolans införande (Wallby et al., 2001), står högt på dag-
ordningen. Det tycks sedan Lpo 94 infördes ha blivit vanligt att
matematiklärare i grundskolan organiserar undervisningen så att
individualisering möjliggörs (Bentley, 2000, 2003; Löwing, 2004;
Wyndhamn et al., 2000). En modell för individualisering är s.k. eget
arbete, en arbetsform som enligt Carlgren (1994) blev allt vanligare på
mellanstadiet under första delen av 1990-talet, och som innebär en
påtaglig förändring av verksamheten i många klassrum. Fenomenet
”eget arbete” uppmärksammas inför revideringen av grundskolans
kursplan i matematik. I citatet nedan uttrycks farhågor för den
påverkan arbetsformen kan ha på matematikämnet.

Vi har fått rapporter från flera håll om att ”eget arbete” är det som för
närvarande värderas mycket högt. Det bygger på den goda tanken att
eleverna själva ska ta ansvar för sina studier, kunna arbeta med det de
behöver och känna delaktighet. Samtidigt kan det innebära att den
schemalagda tiden för matematikundervisning begränsas, tid måste ju
finnas till ”eget arbete”. Vad händer på den tiden? Är det säkert att
eleverna ägnar sig åt matematik? Vad består arbetet av – att räkna framåt i
böckerna? Att beta av betinget? Finns det överhuvudtaget någon
matematiklärare att vända sig till och diskutera med? De elever som klarar
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sig, blir de stimulerade att spänna bågen och satsa mer eller nöjer de sig
med Godkänd? Vilka elever är det som får stöd och uppmuntran att
utvecklas vidare? Det finns mycket som tyder på att det är de tysta
flickorna och elever från hem utan studievana som blir drabbade.
(Emanuelsson et al., Ledare: Var finns matematiken?, Nämnaren, nr 2,
1999, s. 2.)

En annan förändring under den aktuella tidsperioden, som påverkar
särskilt den matematiklärare som undervisar i årskurs 7–9, är det nya
mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet och skolans ansvar för att
alla elever ska ha kunskaper i matematik som når upp till minst
kravnivån för betyget godkänd. Enligt den bild av grundskolan som
bygger på underlag från åren 1998–1999 har kravet på godkänt betyg i
svenska, engelska och matematik för att få börja på gymnasieskolans
nationella program fått till konsekvens att många skolor satsar i princip
alla stödresurser på dessa ämnen för att hjälpa så många elever som
möjligt in på ett nationellt program (Skolverket, 1999). Att kravet på
godkänt betyg påverkar både matematiklärare och elever under senare
delen av grundskolan understryks i Skolverket (2003) där förändringar
av elevers motivation främst betraktas som ett resultat av det system
elever och lärare befinner i.

Majoriteten av matematiklärarna vid de besökta grundskolorna med år 7–9
samt gymnasieenheterna lägger sin undervisning nära läroboken. De ser
som sin huvuduppgift att strukturera och gå igenom ett omfattande under-
visningsinnehåll för eleverna så att de klarar betygskrav och nationella
prov. Under kravet att bidra till att alla elever uppnår minst betyget
Godkänd i de nationella proven och målen att uppnå i år 9 förefaller det
lättare att falla tillbaka på traditionen än att ta tid till att utforma en annan
undervisningspraktik. (Skolverket, 2003, s. 45)

Att lärare är osäkra på hur stort friutrymmet är påverkas enligt
Skolverket (2003) också av att matematikämnet i kursplanen har långt
fler mål och betygskriterier än ämnena engelska och svenska.
Kroksmark (2002) har genomfört en analys av beskrivningen av
kunskapsnivåer i läroplansdokument och redovisar hur denna analys
slår vid en granskning av kursplanerna i ämnena matematik, svenska
och engelska. Vid en jämförelse avseende krav i mål att uppnå i
skolår 9 framkommer att antalet krav i matematik är 109, i svenska 47
och i engelska 34. Även vid en jämförelse mellan de tre ämnena av-
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seende krav i mål att uppnå i skolår 5 visar sig matematik ha långt fler
krav än svenska och engelska. Antalet krav i matematik (49) är nästan
tre gånger så många som i svenska (17) och fyra gånger så många som
i engelska (13) (Kroksmark, 2002, s. 67).

I Skolverket (2003) uppmärksammas samtidigt den motsättning
som finns inbyggd i kursplanens målformuleringar för grundskolan:
mål att uppnå specificerar kraftigt innehållet i matematikkunskaperna
(t.ex. i slutet av det femte skolåret: ”eleven skall kunna jämföra,
uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider
samt kunna använda ritningar och kartor”, och i slutet av det nionde
skolåret: ”eleven skall kunna använda begreppet sannolikhet i enkla
slumpsituationer”) medan mål att sträva mot visar på allmänna kompe-
tenser (t.ex. ”att eleven inser värdet av och kan använda matematikens
språk, symboler och uttrycksformer”). De många, konkreta och
specificerade uppnåendemålen påverkar vad som sker under
matematiklektionerna medan, enligt Skolverkets observationer,
strävansmålen sällan är synliga i undervisningspraktiken.

Matematikläraren berörs självklart inte bara av mål och betygs-
kriterier utan också av förändringar av innehållet i kursplanerna i
matematik. Detta innehåll möter lärarstudenten under sin utbildning,
både under de universitetsförlagda delarna där kursplanerna diskuteras
och under perioder av skolpraktik där de nya kursplanerna successivt
införs och påverkar vad som händer i klassrummet under matematik-
lektionerna. Den stora nyheten för matematikämnets vidkommande är
nedtonandet av ”räknandet” samtidigt som en intellektuellt utveck-
lande aspekt framhålls (Wyndhamn, 1997). Att matematik är ett
kommunikationsämne (Emanuelsson et al. (red.), 1996) och att elever
lär sig matematik genom problemlösning betonas, liksom att
utbildningen i matematik ska leda till att elevernas problemlösnings-
förmåga utvecklas. Problemlösning får därigenom en framskjuten
position vad avser matematikämnets legitimitet: å ena sidan främjar
matematikämnet enligt läroplanskommitténs betänkande, Skola för
bildning (SOU 1992:94) bl.a. elevers problemlösningsförmåga; å andra
sidan ska enligt kursplanen i Lpo 94 utbildningen i matematik utveckla
elevernas problemlösningsförmåga (Lpo 94. Kursplaner för grund-
skolan). Begreppet (matematisk) problemlösning framstår som centralt
i diskussioner om matematikundervisningens mål och metoder under
1990-talet (se bl.a. Emanuelsson et al., 1996; Riesbeck, 2000;
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Skolverket, 1997; Taflin, 2003; Wyndhamn, 1993; Wyndhamn et al.,
2000).

I vilken utsträckning beslut på ”formuleringsarenan” genomförs på
”realiseringsarenan”, dvs. i vilken utsträckning kursplanen i matematik
enligt Lpo 94 förverkligas under de första åren efter ikraftträdandet, är
osäkert. Inför revideringen av kursplanen år 2000 antyds att föränd-
ringarna enligt Lpo 94 inte har implementerats. Som framgår av citatet
nedan är lärare inför revideringen nöjda med den nya kursplanen. De
anser inte att det behövs några ändringar på grund av samhälls-
förändringar och de anser att kursplanen ger gott om utrymme för att
tillgodose elevernas behov och intressen.

De tillfrågade [lärarna] är i stort sett nöjda med kursplanen i matematik.
Det är svårt att veta vad denna uppfattning egentligen betyder. Tolkas
kursplanen så att man kan fortsätta göra som man har gjort eller ser man
positivt på de stora förändringarna av matematikämnet som formulerades i
1994 års kursplan. (B. Johansson & Emanuelsson, 1999, s. 40.)

Läromedlets ställning i matematikundervisningen har redan behand-
lats i kapitel 4. De undersökningar och utvärderingar som genomförts
efter att Lpo 94 börjat gälla tyder på att läromedlets ställning är
oförändrat stark vad gäller matematikundervisning i grundskolan från
och med årskurserna 4–5 (M. Johansson, 2003; Skolverket, 2003,
Wyndhamn et al., 2000). Det är enligt den nationella kvalitetsgransk-
ning som genomfördes åren 2001–2002 ”frapperande vilken domine-
rande roll läroboken har i undervisningen” (Skolverket, 2003, s. 39).

Såväl innehåll, uppläggning som undervisningens organisering styrs av
boken i påfallande hög grad. Matematik är för både elever och lärare kort
och gott det som står i läroboken. (Skolverket, 2003, s. 39)

Det tycks alltså i stor utsträckning vara läromedlet som står för
tolkning av mål, val av arbetsmetoder och val av uppgifter.

Jag har i detta avsnitt försökt beskriva den kontext och de för-
ändringar av kontexten de lärarstudenter som påbörjar sin utbildning
hösten 1994 och avslutar den i januari 1999 berörs av. Radikala
förändringar har beslutats genom Lpo 94 men, som framgått av
beskrivningen ovan, det är osäkert vilka förändringar som återfinns på
de skolor och i de klassrum där informanterna under utbildningen gör
sin praktik och senare kommer att arbeta som matematiklärare.
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I följande avsnitt beskrivs den utbildning informanterna deltar i.
Särskild uppmärksamhet ägnas de praktisk-pedagogiska kurserna och
de matematikkurser som ingår i utbildningen då dessa utgör bakgrund
och tolkningsram till de resultatteman som senare presenteras.

Utbildning av grundskollärare
Grundskollärarlinjen som startade 1988 reviderades inför antagningen
av nya studenter hösten 1994, den termin informanterna påbörjar sin
utbildning. Den centrala regleringen av lärarutbildningen hade upphört
i samband med högskolereformen 1993 och ersatts med en examens-
ordning. Ett flertal undersökningar hade då genomförts i syfte att
utvärdera utbildningen i förhållande till reformintentionerna, både på
nationell nivå (t.ex. Gran, 1994) och på lokal nivå (Hedenquist, 1995).

Utbildningens utformning och uppläggning
I utbildningsplanen för utbildning av grundskollärare med inriktning
mot undervisning i åk 4–9 beskrivs studiegången för studerande med
”startingång med specialisering i matematik och naturorienterande
ämnen”. Här framgår att den studerande följer en planerad studiegång
med normalstudietid 4,5 år.

De olika kurserna i en studiegång planeras så att de tillsammans utgör en
genomtänkt helhet och på olika sätt bidrar till att successivt utveckla den
studerandes förståelse av och förtrogenhet med läraruppgiften i grund-
skolan och fördjupa den studerandes lärarkunskap. (Utbildningsplan för
utbildning av grundskollärare med inriktning mot undervisning i åk 4–9,
s. 2)

En konsekvens av att studiegången är planerad som en genomtänkt
helhet är att studentens möjligheter att välja kurser är starkt begrän-
sade. De möjligheter till individuella val som finns är dels tio poäng
tematiska kurser, dels ämnesfördjupning under en termin, och slutligen
val av ämne för examensarbetet. Utbildningens innehåll definieras i
huvudsak genom de kurser som ingår och som är av tre olika slag:

• kurser som läses av alla blivande grundskollärare, obligatoriska
eller valbara;
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• kurser som läses av studenter med samma specialisering, i detta
fall matematik och NO, men olika inriktning, dvs. mot under-
visning i årskurs 1–7 respektive årskurs 4–9;

• kurser som är unika för en viss inriktning och specialisering.

Under de praktisk-pedagogiska kurserna, gemensamma för alla
blivande grundskollärare, tillhör studenten en basgrupp bestående av
studenter med olika inriktningar och specialiseringar. De praktisk-
pedagogiska kurserna omfattar sammanlagt 45 poäng, dvs. drygt ett års
heltidsstudier, praktikperioder inräknade. Basgruppen, den första grupp
studenten kommer att tillhöra när utbildningen påbörjas, hålls vid liv
även under de delar av utbildningen då studenten läser kurser unika för
en viss inriktning eller specialisering. Ett antal stråk som syftar till att
studenten skall uppnå allmänna kunskaps- färdighets- och attitydmål
bearbetas helt eller delvis i basgruppen. De stråk som beskrivs i
utbildningsplanen är lärarkunskapsstråket, kommunikationsstråket,
internationaliseringsstråket och miljöstråket. Till kategorin kurser som
läses av alla blivande grundskollärare hör även de valbara tema-
kurserna som omfattar tio poäng. Exempel på temakurser informan-
terna valt att läsa är Utomhuspedagogik, Datorn som hjälpmedel,
Specialpedagogik och Vår nya världsbild.

För den aktuella specialiseringen, matematik och naturorienterande
ämnen, var samläsningen med studenter med inriktning mot under-
visning i åk 1–7 och motsvarande specialisering begränsad till en kurs,
Barn och naturvetenskap, 5 poäng. Av ämnesstudierna som omfattar
95 poäng obligatoriska kurser, dvs. cirka två och ett halvt års heltids-
studier, läses alltså 90 poäng i form av kurser unika för denna
inriktning och specialisering. Dessa kurser, där även ämnesdidaktik
inkluderas, består av 25 poäng matematik, 15 poäng fysik, 15 poäng
kemi, 20 poäng biologi samt 15 poäng teknik. Studenterna använder
själva uttrycket att de läser med sin klass för att beskriva att kurser
läses av de som går samma inriktning och specialisering (Hammar
Chiriac, 1996).

Under den termin som består av ämnesfördjupning har de tio infor-
manterna i första hand valt att läsa kurser i biologi, t.ex. Praktisk
biologi, samt NO-didaktik. Ämnesfördjupningen har ibland inneburit
samläsning med studenter inom andra utbildningsprogram. Botanik,
Mikrobiologi och Datateknik är exempel på kurser som ingår i andra
utbildningar och som informanter valt att läsa.
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Praktik – omfattning och innehåll

De praktisk-pedagogiska kurserna beskrivs i utbildningsplanen på
följande sätt:

De praktisk-pedagogiska kurserna planeras som helheter där pedagogik,
metodik och praktik samverkar och där denna samverkan stöds av moment
som drama, röst- och talvård och läromedelskunskap. (Utbildningsplan för
utbildning av grundskollärare med inriktning mot undervisning i åk 4–9,
s. 2)

Undervisningen sker med utgångspunkt från en basgrupp som är
knuten till en eller flera grundskolor där studenterna genomför sina
praktikperioder. De praktisk-pedagogiska kurserna, omfattande
sammanlagt 45 poäng, är utspridda under fem av utbildningens nio
terminer:

• Termin 1: Läraren, kunskapen och kommunikationen, 10
poäng, inleder utbildningen till grundskollärare. I kursen ingår
två veckor ”miljöpraktik” som genomförs i blandade grupper
med studerande från både inriktning 1–7 och 4–9 och med
olika ämneskombinationer. Syftet med miljöpraktiken är att
den studerande skall få insyn i hela skolmiljön, skall komma i
kontakt med barn och ungdomar i hela grundskolan samt få en
bild av grundskollärarens olika arbetsuppgifter.

• Termin 2: Läraren och kunskapsutvecklingen, 10 poäng,
innefattar sex veckor praktik. Informanterna ska göra tre veckor
praktik på mellanstadiet (årskurs 5 eller 6) och tre veckor på
högstadiet. Praktiken genomför de studerande i par och varje
par har under sin praktik två handledare, en mellanstadielärare
och en högstadielärare. Under veckorna på mellanstadiet
eftersträvas att studenten går i par med en student som har en
annan ämneskombination. Studenten förväntas genomföra ca
60 lektioner eller delar av lektioner under de sex veckorna i de
ämnen som tillhör specialiseringen. I Praktik PM (1993)
framhålls vikten av att studenterna också får auskultera inom
ämnen de ännu inte läst, t.ex. fysik och teknik.

• Termin 5: Läraren och färdighetsträningen, 10 poäng, inne-
fattar för informanterna fyra veckor praktik i årskurs 4. Syftet
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med denna praktik är att de studerande skall få en helhetsbild
av arbetet i årskurs 4 och få erfarenhet av undervisning i de
ämnen som ingår i specialiseringen. Enligt Praktik PM skall
särskild uppmärksamhet ägnas åt färdighetsträning. Lärar-
studenten skall följa arbetet i praktikklassen på heltid och ta del
av en lärares olika uppgifter, både arbetet i klass och det
kollektiva lärararbetet, t.ex. konferenser och studiedagar.
Studenten skall ta ansvar för så många lektioner som möjligt
inom sina ämnen.

• Termin 6: Läraren och skolorganisationen, 5 poäng, är organi-
serad med utgångspunkt från basgruppen. Kursen innehåller
inte någon praktik.

• Termin 8/9: Att vara lärare i grundskolan, 10 poäng, 9 av de
10 veckorna består av slutpraktik (praktikanttjänstgöring).
Beroende på vilka kurser studenten väljer som ämnes-
fördjupning genomförs denna kurs under utbildningens näst
sista eller sista termin. Fördelningen av de nio veckorna bör
motsvara en tid av 3 veckor på mellanstadiet och 6 veckor på
högstadiet, om möjligt genomförs praktiken på mellanstadiet
parallellt med den på högstadiet. Varje studerande har två
handledare, en från varje stadium inom grundskolan. Under
denna slutpraktik skall den studerande utveckla sin förmåga att
arbeta med alla de olika arbetsuppgifter som åvilar en grund-
skollärare. I Praktik PM understryks att de studerande skall ta
mer och mer ansvar, skall delta i planering, konferenser,
föräldrakontakter och övriga läraruppgifter samt ingå i de
arbetslag och arbetsenheter där deras handledare ingår.

När lärarstudenten fullgjort sin praktikutbildning sätts betyg i lärar-
skicklighet. Betyget grundas enligt utbildningsplanen på en bedömning
under den senare delen av utbildningen och som betyg används något
av uttrycken Godkänd eller Underkänd. Studenterna inom den här
aktuella inriktningen har då sammanlagt 20 veckor praktik, ca 10
veckor från vardera årskurs 4–6 och årskurs 7–9.
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Utbildningens kurser i matematik

I utbildningen ingår tre kurser i matematik på sammanlagt 25 poäng.
Den första kursen, Matematik 1, som beskrivs mer utförligt nedan,
ligger under andra halvan av termin 1 och är därmed den första kurs
studenter med samma inriktning och specialisering läser tillsammans,
dvs. i sin klass. Matematik 1 innehåller Aritmetik och algebra,
7 poäng, och Geometri, 3 poäng. Av de tio veckorna avsätts tre veckor
till matematikdidaktik. För undervisning och examination av ämnes-
innehåll i matematik ansvarar lärare på matematikinstitutionen medan
undervisning och examination i matematikdidaktik genomförs av
lärare på f.d. lärarhögskolan. Ett år senare, under sin tredje termin,
läser studenterna Matematik 2 som innehåller Vektoralgebra, 3 poäng,
Analys, 5 poäng, och Didaktiska moment, 2 poäng. Även denna kurs är
uppdelad så att lärare på matematikinstitutionen har ansvar för
ämnesinnehållet medan lärare på f.d. lärarhögskolan har ansvar för de
didaktiska momenten. Den tredje och sista kursen i matematik,
Matematik 3, läser studenterna under utbildningens femte termin.
Kursen består av Statistik, 3 poäng och Matematikens historia,
2 poäng. Ansvar för kursens uppläggning och genomförande ligger
helt och hållet på matematikinstitutionen.

De matematikkurser som ingår i utbildningen läses således under de
fem första terminerna och de matematikdidaktiska moment som ingår
under de tre första terminerna. Den universitetsförlagda delen av ut-
bildningen i matematik och lärarstudenternas kontakt med matematik-
institutionen är därigenom avslutad när nästan halva utbildningstiden
återstår.

Matematik 1, 10 poäng
Den första matematikkursen har som mål att den studerande skall
bredda och fördjupa sina egna ämneskunskaper och utveckla en
medvetenhet om sitt eget matematiska tänkande. Av kursprogrammets
målbeskrivning framgår att den studerande också ska kunna hantera
och göra översättningar mellan olika matematiska uttrycksformer och
kunna kommunicera idéer med matematiskt innehåll på ett levande och
välstrukturerat språk. Under den del av kursen då ämnesinnehållet
behandlas består undervisningen av föreläsningar och lektioner. Kurs-
innehållet beskrivs med hjälp av de matematiska begrepp som ingår, i
algebra t.ex. logiska grundbegrepp, mängdlära, heltalen, positions-
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systemet, induktion och rekursion, kombinatorik, osv. Kurslitteratur är
Vretblad (1989) Algebra och kombinatorik, och Häggmark (1989)
Laborativ Geometri. Didaktiska inslag förekommer men ingår inte i
examinationen som sker genom skriftliga tentamina (s.k. salstentor).

Denna första kurs innehåller också tre veckor matematikdidaktik då
studenternas föreställningar om matematik i grundskolan diskuteras.
Av kursplanen för Matematik 1 framgår att syftet är att ”bygga en
didaktisk medvetenhet om vad matematik är, vilka former av
matematisk kunskap skolelever borde utveckla, samt vilka typer av
möjliga undervisningsverksamheter som är lämpliga för att utveckla
denna elevkunskap”. Istället för ett kursprogram ges en program-
förklaring. Behovet av förnyelse och förändring av matematik-
undervisningen understryks och två aspekter som rör lärarstudenternas
förhållningssätt och personliga egenskaper framhålls särskilt:

• Att byta från elevperspektiv till lärarperspektiv, från spelare i laget
till tränare och lagledare, innebär ett mentalt ”lappkast”.

• Förändringsbenägenhet, nyfikenhet och mod att våga ta risker, är
egenskaper som behövs för att som lärare i matematik förändra
arbetssätt och arbetsformer.

Innehållet i didaktiken är starkt fokuserat på användning av
laborativt material och på en matematikundervisning som inte enbart
utgår från ett läromedel. Motiv till detta val av fokus är att de blivande
lärarna genom sina egna erfarenheter som elever, och genom de
erfarenheter de får under praktikperioderna, är väl insatta i hur den
traditionella matematikundervisningen bedrivs. Den undervisning som
finns på praktikskolorna och som de känner igen från sin egen skoltid
behöver ifrågasättas och granskas kritiskt utifrån kursplanen i Lpo 94.
Att visa på alternativ till traditionell matematikundervisning ses som
ett viktigt inslag i matematikdidaktiken. Ett laborativt och under-
sökande arbetssätt som kan bidra till att elevernas problemlösnings-
förmåga utvecklas framhålls som särskilt relevant med tanke på
kursplanen i Lpo 94.

Undervisningen i matematikdidaktik består av seminarier då lärar-
studenterna själva får prova på att arbeta laborativt. Tid ges också för
att bearbeta, diskutera och reflektera över ”det du ser, läser, lär,
upplever och tänker”. Som kurslitteratur används Anderberg (1992)
Matematikmetodik i grundskolan  samt Unenge, Sandahl och
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Wyndhamn (1994) Lära matematik. Examinationen består av grupp-
arbeten som redovisas inför klassen, individuella skriftliga reflektioner,
och aktiv närvaro vid samtliga seminarietillfällen.
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7. Lärarstudenterna och utbildningens
första år

I detta första resultatkapitel presenteras de tio informanterna. Ett
resultattema relaterat till innehållet i utbildningens första år samt till
informanternas argument för matematik i grundskolan behandlas:
informanternas förändrade syn på undervisning och lärande i
matematik och vad det innebär att vara matematiklärare. Men först
skall de tio informanter, vars argument, upplevelser och erfarenheter
jag utnyttjat, introduceras.

Presentation av de tio lärarstudenterna
De tio informanterna, sex kvinnor och fyra män, utgör på flera sätt en
homogen grupp samtidigt som var och en av dem på olika sätt avviker
från de mönster som dominerar. Åldersmässigt är informanterna väl
samlade, samtliga är födda mellan år 1971 och 1975 dvs. de är 19–23
år när utbildningen påbörjas. Även vad gäller civilstånd är gruppen
homogen, ingen av informanterna är gift eller har egna barn när
utbildningen påbörjas och avslutas.

Som utbildningsbakgrund dominerar naturvetenskapligt och tek-
niskt gymnasium. Fem av de sex kvinnorna har läst naturvetenskaplig
linje på gymnasiet. Av de fyra männen har två läst naturvetenskaplig
linje och två teknisk linje. Samtliga informanter, med ett undantag,
beskriver sig ha positiva erfarenheter av matematik från sin egen
skolgång. För flertalet är matematik och naturvetenskap ”lätta ämnen”.

Jag har alltid haft lätt för matte men väldigt svårt för svenska och språk. Så
det har alltid varit min grej att segla vidare på matten. (Karin)

Den informant som inte läst naturvetenskapligt eller tekniskt
gymnasium har negativa upplevelser av matematik från gymnasie-
skolan. Hon har gått en annorlunda och något längre väg, ekonomisk
linje på gymnasiet och därefter ett basår med matematik och natur-
vetenskap.

Jag var inte intresserad av matte. Språk och psykologi var mina
favoritämnen. Genom hela grundskolan var jag en medelelev men när jag
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kom till gymnasiet och läste ekonomisk linje tyckte jag att matte var
jättesvårt. Jag tyckte allt var helt obegripligt. […] Det var ju inte för att jag
var osmart utan det var någon annan slags blockering. Det måste det ha
varit. Sen läste jag naturvetenskapligt basår och tyckte att matte är jätte-
roligt och inte alls svårt. Nu förstår jag inte hur jag tidigare kunde tycka att
det var svårt. Jag har ju klarat matten utan problem här på universitetet.
(Ingrid)

Efter avslutade gymnasiestudier har de fyra männen gjort värn-
plikten, tre av dem har sedan påbörjat sina universitetsstudier på den
aktuella utbildningen till lärare. Bland de sex kvinnorna har fyra gått
vidare till universitetsstudierna direkt efter naturvetenskapligt gym-
nasium eller, för Ingrids del, annan behörighetsgivande utbildning. Två
av kvinnorna (Eva och Karin) har under ett år efter gymnasiestudierna
skaffat sig arbetslivserfarenhet som aupair eller lärare. Endast en av
informanterna (Jonas) har flera års uppehåll mellan gymnasiestudierna
och universitetsstudierna. Han är också den ende som innan utbild-
ningen påbörjas har flera års erfarenhet av att arbeta som lärare. Efter
praktik som idrottslärare vikarierade Jonas under ca två år som lärare i
bl.a. idrott och naturorienterande ämnen i årskurs 7–9 och som
matematik- och NO-lärare i årskurs 4–6.

Det var otroligt lärorikt. Jag hade en klass i ett halvår och jobbade
tillsammans med en erfaren lärare som hade svenska och SO. Det var
åldersintegrerat i år 4, 5, 6 och lärarna jobbade två och två. Där lärde jag
mig fantastiskt mycket. Och sedan började jag på lärarutbildningen och
hade otroligt mycket nytta av att jag hade jobbat som lärare nästan två år
innan. (Jonas)

Att utbilda sig till lärare är ett studieval med hög prioritet för
flertalet informanter. För någon är gymnasielärarutbildning ett högre
prioriterat alternativ än den aktuella utbildningen till grundskollärare
(Karin). Andra utbildningar med högre prioritet är utbildning till
veterinär (Eva) och sjukgymnast (Carolina). En av informanterna
påbörjar utbildningen ”mest av en slump”.

Jag hade tänkt bli sjukgymnast men det är svårt att komma in på. Sen, när
jag satt med ansökningshandlingarna och skulle fundera på vad jag skulle
söka till, så skulle jag skriva nåt mer än sjukgymnast och då skrev jag
lärare också. Jag hade inte tänkt att bli lärare, utan det var när jag satt där
som jag mest av en slump skrev lärare. (Carolina)
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Informanterna anger som motiv för valet av utbildning dels intresse
för ämnena matematik och naturvetenskap, dels intresse för och
erfarenhet av att leda grupper och att arbeta med barn och ungdomar.
För kvinnorna har intresset för matematik och naturvetenskap i
kombination med en önskan att bli lärare bidragit till att de söker den
aktuella utbildningen. En av kvinnorna framhåller klassrummet som en
miljö hon har trivts i och vill arbeta i som motiv för valet av utbildning
(Hanna). Hon vill arbeta som lärare i skolår 4–6 och skulle söka en
mellanstadielärarutbildning om möjligheten funnits. För tre av männen
(Daniel, Fredrik och Jonas) är intresse och erfarenhet av att leda
ungdomsgrupper ett starkt motiv för val av lärarutbildning som
alternativ till utbildning inom naturvetenskaplig eller teknisk sektor.

Förutom de egna erfarenheterna av skolan och av lärares arbete ur
elevperspektiv, och för två informanter (Eva och Jonas) erfarenheter
även ur ett lärarperspektiv, har fem informanter kunskap om läraryrket
genom nära släktingar. Särskilt en kvinna vars pappa är gymnasielärare
(Astrid) och två män vilkas mammor är lågstadielärare (Daniel och
Fredrik) kan när de påbörjar utbildningen tänkas ha en mer mång-
facetterad uppfattning om vad det innebär att vara lärare än de
informanter som har kunskap om lärarens arbete enbart genom egna
erfarenheter som elever.

Gemensamt för de tio informanterna är en uttalat positiv inställning
till skola och utbildning. Även de informanter som inte har kunskap
om skolan och lärares arbete genom nära släktingar beskriver sin egen
och omgivningens positiva inställning till skola och lärare. Skolan har
av föräldrarna betraktats som viktig, ”mamma och pappa missade väl
aldrig ett föräldramöte. Man hade respekt för lärarna och skolan”.
(Ingrid).

På sin fritid ägnar sig informanterna åt sport- och idrottsaktiviteter
(Bengt, Eva, Fredrik, Jonas och Karin). En kvinna är engagerad i för-
samlingsarbete (Astrid) och två av männen är ungdomsledare (Daniel
och Fredrik). Parallellt med heltidsstudierna läser fem av informan-
terna extra kurser med anknytning till läraryrket; idrottsdidaktik (Eva
och Karin), musikdidaktik (Astrid), IT, teknik och datorer i under-
visningen (Bengt och Daniel).
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Utbildningens första år och förändring av
perspektiv
Under utbildningens första och tredje termin genomfördes den
datainsamling vars resultat är de argument för matematik som redo-
visats i Bjerneby Häll (2002) och kort sammanfattats i kapitel 2. Av
Tabell 2 nedan framgår förekomsten av olika argument i texter som
skrivits under utbildningens första respektive tredje termin av de tio
informanterna. Argumenten har beskrivits i kapitel 2.

Tabell 2
Fördelning av argument på olika kategorier, termin 1 respektive
termin 3 (antal informanter = 10)

Informanternas argument: Termin 1 Termin 3
a: ”klara vardagslivet” 10 8
b: utbildning & yrke 8 7
c: tillvarata egna intressen 5 4
d: samhällets behov och krav 2 1
e: utveckla tänkandet 3 6
f: roligt, stärker självförtroendet 3 2
g: andra skolämnen 4 2
k: allmänbildning 2 2
h: viktigt kunskapsområde 1 0
p: kommer på provet 0 0

Totalt antal argument: 38 32

Vi ser av Tabell 2 att de två argument som flertalet informanter
framför är (a) att kunskaper i matematik behövs för att klara det
vardagliga livet, både som ung och som vuxen, och (b) att kunskaper i
matematik behövs för fortsatta studier och för flertalet yrken. Vid en
jämförelse mellan de argument informanterna för fram under
utbildningens första respektive tredje termin framgår att samtidigt som
antalet argument minskar något (från i genomsnitt fyra till tre
argument per informant) ökar förekomsten av argumentet ”utveckla
tänkandet” (e), att matematik bidrar till att utveckla en förmåga att
tänka logiskt, abstrakt och att lösa problem.
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De texter från termin 3 som innehåller informanternas argument för
matematik i grundskolan är resonerande och kontextualiserade på ett
sätt som inte mer än undantagsvis förekommer i texterna från termin 1.
I texterna från termin 3 betonas lärarens ansvar för att matematiken i
”de tråkiga matematikböckerna” kopplas till den matematik elever
kommer att läsa senare och den som förekommer i vardagslivet
(Bengt), att matematikundervisningen vardagsanknyts för att elevernas
intresse ska ökas och för att konkretisera det matematiska innehållet
(Carolina och Daniel) och för att undervisningen är upplagd på ett
sådant sätt att problemlösning är ett viktigt inslag (Hanna). Några
informanter för i sina texter från termin 3 resonemang om organisa-
toriska frågor och politiska beslut. De ifrågasätter beslutet att avskaffa
allmän och särskild kurs (Astrid) och formulerar tankar om att som
lärare under vårterminen i årskurs 9 dela in klassen i olika grupper
beroende på viken gymnasielinje eleverna valt (Fredrik).

Utbildningens första år innehåller bl.a. den första matematikkursen,
som beskrivits i föregående kapitel, samt en sex veckor lång praktik-
period. Den påverkan matematikdidaktik inom Matematik 1 och
praktikperioden som ingår i kursen Läraren och kunskapsutvecklingen
har haft på informanterna framgår av det resultattema som nu ska
presenteras, Tema 1.

Den del av arbetsmodellen över elev-, lärarstudent- och lärar-
perspektiv på skolämnet matematik (Figur 1, kapitel 3) som fokuseras i
denna rekapitulation och vidareutveckling av vad som redovisats i
Bjerneby Häll (2002) är övergången från att vara elev i skolan till att
vara blivande lärare, och de perspektivförskjutningar som äger rum då
informanterna med erfarenheter av skolmatematik och matematiklärare
ur ett elevperspektiv påbörjar utbildningen och möter dels matematik
och matematikdidaktik i form av kurser på universitetet, dels
matematik och elever i skolan under utbildningens första längre
praktikperiod.
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  på universitetet

 att vara att               vara       att vara
                elev lärar        student       lärare

i skolan på praktikskolor     i skolan

Figur 6. Arbetsmodellen: Fokus på positionsbytet från att vara elev till
att vara blivande lärare.

Tema 1: Matematikdidaktik och praktik som agenter för
positionsbyte – från elev till blivande lärare
Den påverkan undervisningen i matematikdidaktik har på informan-
terna vad avser deras syn på undervisning och lärande i matematik
framgår av de argument och i de texter informanterna formulerat
skriftligt under utbildningens första respektive tredje termin och
genom de intervjuer (Intervju 1) som genomfördes under utbildningens
sista termin, alltså flera år efter att informanterna läst kurser i
matematik och matematikdidaktik.

Det är särskilt tre aspekter av undervisning och lärande i matematik
informanterna mött under utbildningens kurser i matematikdidaktik
som har påverkat deras syn på matematik i skolan: att matematik-
undervisning kan vara laborativ, att matematiklärande stärks av verbal
kommunikation, ”att tala matematik och beskriva vad man gör, det
ökar förståelsen” (Fredrik), och att det finns olika sätt att lösa ett
matematiskt problem.

Jag har också fått upp ögonen för att det finns alternativa lösningar till
problem, att det inte bara finns en lösning som är rätt eller fel. Att det inte
är fel att tänka på olika sätt, att det inte är lärarens lösning som är den enda
rätta utan det kan vara lika matematiskt rätt att lösa ett tal på ett sätt som
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jag kanske själv aldrig skulle göra. Till och med att gissa sig fram, det är
ju matematiskt kreativt. Så tror jag inte att jag tänkte när jag började
utbildningen. Då var det antingen rätt eller fel, nu vet man att det kan bli
rätt på flera olika sätt. (Carolina)

Laborativ matematik har vi haft väldigt mycket på lärarhögskolan och vi
har fått väldigt många bra idéer och tankar som jag tror skulle kunna
fungera väldigt väl i klasserna. Det är lite mer handgriplig matematik, så
man kan få in praktikerna på ett helt annat sätt än när man räknar i boken.
(Fredrik)

Dessa tre aspekter av undervisning och lärande i matematik
beskrivs som nya och obekanta i bemärkelsen att informanterna aldrig
som elever upplevt t.ex. laborationer i matematik eller diskuterat olika
metoder för att lösa ett matematiskt problem.

Utbildningens första år avslutas med sex veckor praktik, inom
kursen Läraren och kunskapsutvecklingen, som ytterligare bidrar till
att lärarstudenternas tankar om vad det innebär att undervisa i
matematik förändras. Perspektivbytet på matematikundervisning
påverkas av att informanter som själva upplevt matematik som ett lätt
och roligt skolämne under sin lärarpraktik konfronteras med elever
med annan erfarenhet och inställning. Här framträder en medvetenhet
om att de krav som ställs på en matematiklärare är andra och större än
vad informanterna ur ett elevperspektiv varit medvetna om.

Matematiklektionerna i skolan innebar för informanterna ”sida efter
sida med uppgifter att räkna” (Astrid). Denna rutin gav en känsla av
trygghet och informanterna som har positiva erfarenheter av matematik
i skolan uppskattade att få kunskapen bekräftad genom läromedlets
facit.

Jag förstod, och då är det roligt. Och det kanske är så, jag antar det, att är
det någonting som man förstår och klarar av, då kan det ju vara väldigt
roligt att jobba med matten framåt i boken. För man får bekräftelse på att
man har rätt genom facit och då känner man sig duktig. (Hanna)

Den ”duktiga” elevens syn på undervisning i matematik präglar fler-
talet informanters tankar om vilken roll matematikläraren har i klass-
rummet. Informanterna beskriver sig, med ett undantag, som typiska
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blivande matematiklärare vad avser synen på vad det innebär att
undervisa i matematik:

Jag trodde att matte var att man räknade framåt i en bok och att läraren
gick igenom olika tal. Sen var det klart liksom, och alla hade förstått. För
mig gick det bra, så det var den synen jag hade på läraren och lärarrollen i
matte. (Hanna)

Jag tror inte att jag hade så stor förståelse för de som inte tyckte att matte
var lika lätt. Och sen när man går natur på gymnasiet, då sitter man där
med alla som tycker det är kul med matte. Men allt eftersom jag har gått
utbildningen, så har jag förstått mer hur de svaga eleverna tänker och på
vilket sätt man kan hjälpa dem. Innan hade jag ju aldrig tänkt utifrån
lärarens perspektiv. Utan man tänkte så här att ’mattelärare, ja men det är
bra, det är ju bara att gå in och säga att nu kan ni börja räkna’. För man
hade aldrig behövt gå runt eller sitta med någon elev som inte fattar eller
så där. Man själv har ju bara räknat på. (Astrid)

Att som lärare ha trettio elever i klassrummet, alla lika intresserade
som den blivande matematikläraren, har framstått som en självklarhet.
Mot den bakgrunden har det också framstått som självklart att det är
enkelt och bekvämt att undervisa i matematik. Genom den praktik-
period som avslutar utbildningens första år blir de informanter som
inte har egen tidigare erfarenhet av att undervisa i matematik medvetna
om de krav som ställs på läraren. Särskilt har behovet av att som
matematiklärare kunna använda många olika förklaringsmodeller för
att kunna stödja alla elever uppmärksammats i samband med denna
första längre praktikperiod.

En informant har redan när hon påbörjar utbildningen en annan
inställning till vad det innebär att vara matematiklärare. Det är den
kvinna som har egna erfarenheter av hur det känns att uppleva mate-
matik som ett svårt skolämne.

När jag kom till gymnasiet och läste ekonomisk linje tyckte jag att matte
var jättesvårt. Jag tyckte att allt var helt obegripligt. Verkligen, alltså. Jag
hade lågt betyg, en tvåa för det mesta, någon gång en trea. Jag tror det är
en fördel att man inte har varit bäst på allt. Man vet hur det känns att få
tillbaka prov som gått dåligt och att sen få ett dåligt betyg. (Ingrid)
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De här erfarenheterna påverkar informanten under hela lärar-
utbildningen. Hon väljer specialpedagogik som en temakurs och för-
djupar sina kunskaper genom ett examensarbete inom samma område.

Sammanfattning
Av informanternas berättelser framgår att de tagit till sig de centrala
budskapen i Lpo 94, kursplanen i matematik och lärarutbildningens
kurser i matematikdidaktik. Beskrivningen av ämnets uppbyggnad och
karaktär i grundskolans kursplan i matematik sammanfattar många av
de tankar informanterna ger uttryck för:

Matematik är en levande mänsklig konstruktion och en kreativ och under-
sökande aktivitet som omfattar skapande, utforskande verksamhet och
intuition. Undervisningen i matematik skall ge eleverna möjlighet att utöva
och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett
aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på
olika problem. (SKOLFS 1994:3, enligt bilaga 1 i Emanuelsson et al.,
1996, Matematik – ett kommunikationsämne, s. 206)

Det fokus på laborativ matematik som didaktikläraren har i sin under-
visning är också markant framträdande i informanternas berättelser.
Synen på matematik ur ett självupplevt elevperspektiv, bekant från
Löthman (1992), Sandahl (1997) och Skolverket (2003), har utmanats
och ersatts av nya insikter och kunskap ur ett lärarperspektiv. Man kan
nog säga att informanternas pedagogiska grundsyn utvecklats och för-
ändrats på ett genomgripande sätt.

De argument för matematik i grundskolan som informanterna
formulerat i korta texter under utbildningens första respektive tredje
termin jämförs nedan med de argument som förs fram i aktuella styr-
dokument. I kursplanen för matematik i grundskolan beskrivs
inledningsvis ämnets syfte och roll. I den nedan citerade kursplane-
texten har de bokstavsbeteckningar för respektive argument som
återfinns i Tabell 2 tidigare i detta kapitel infogats.

Grundskolan har till uppgift att ge eleverna sådana kunskaper i matematik
som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets många
valsituationer (a), för att kunna tolka och använda det ökade flödet av
information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället
(c). Utbildningen skall utformas så att eleverna förstår värdet av att
behärska grundläggande matematik och får tilltro till sin förmåga att lära
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sig och använda matematik (f). Den skall ge en god grund för studier i
andra ämnen, fortsatt utbildning och lärande. (b) och (g)
   Utbildningen i matematik skall utveckla elevernas problemlösnings-
förmåga (e). Många problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta
situationer utan att man behöver använda matematikens språk, symboler
och uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas ut ur sitt sammanhang,
ges en matematisk tolkning och lösas med hjälp av matematiska begrepp
och metoder. Resultatet kan sedan tolkas och värderas i förhållande till det
ursprungliga sammanhanget. Problem kan också vara relaterade till
matematik som saknar direkt samband med den konkreta verkligheten.
   De flesta matematiska begrepp och metoder som används i vårt
vardagsliv har varit i bruk i många hundra år. Detta har bidragit till att
många människor felaktigt uppfattar matematik som ett färdigutvecklat
ämne. Mot denna bakgrund är det viktigt att utbildningen ger eleverna en
grundläggande insikt i ämnets historiska utveckling samt i dess karaktär,
betydelse och roll i vårt samhälle. (k) och (h)
   Informationsteknologin och spridningen av kraftfulla miniräknare och
datorer har vidgat våra möjligheter att snabbt få bättre underlag för att fatta
beslut. Användningen av denna teknologi ställer nya krav på
matematikkunskaper (d). Det är skolans uppgift att lägga grunden till
sådana kunskaper. (Lpo 94, Kursplaner för grundskolan, s. 33)

Att informanterna och de andra lärarstudenterna som deltog i under-
sökningen (Bjerneby Häll, 2002) för fram argument för matematik som
stämmer väl överens med kursplanens framgår av jämförelsen. Lärar-
studenternas högst prioriterade argument, att kunskaper i matematik
behövs för att klara det vardagliga livet och för att kunna ta tillvara
sina egna intressen i ett demokratiskt samhälle (a & c), tillsammans
med de argument som gäller utbildning och yrke (b & g), dvs. de
argument som svarar mot socialisation och kvalificering, är också de
som behandlas först i kursplanetexten. Av citatet framgår att problem-
lösning (e) spelar en central roll – ett helt stycke används för att
förtydliga vad som kan innefattas i begreppet problemlösning – och att
elevens självförtroende (f) visavi sin matematiska förmåga är en faktor
som särskilt behöver uppmärksammas i undervisningen.

Samtidigt som informanterna under utbildningen utvecklar en ny
syn på matematik och lärande i matematik reflekterar de över att de
som elever själva inte mött den undervisning som nu framstår som den
självklart rätta. De har aldrig diskuterat alternativa lösningar med
klasskamrater eller lärare, de har aldrig upplevt undersökande eller
laborativ matematik. De har istället minnen av att matematik handlar
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om rätt eller fel och om att räkna efter formler snarare än att förstå
innebörden i matematiska begrepp. På det hela taget ger informan-
ternas berättelser, hämtade från de intervjuer som genomfördes under
utbildningens sista termin, intryck av djupgående förändringar vad
gäller synen på vad matematik är, vilka kompetenser och förmågor
som eftersträvas, hur elever lär och hur undervisningen behöver
utformas för att kursplanens mål skall nås.

Perspektivförskjutningen från elev till blivande lärare har också
inneburit en medvetenhet om att många elever i grundskolan inte har
samma positiva inställning till matematik som informanterna minns att
de själva hade. Att undervisa i matematik är inte alls enkelt eller
bekvämt, det handlar istället om att kunna organisera undervisningen
så att alla elever känner sig delaktiga och att som lärare kunna förklara
på många olika sätt.

Finns det då inte någon spricka i denna entydiga bild? Jo, en
informant (Ingrid) berättar att hon inte kommer ihåg något från
kurserna i matematikdidaktik. Kurserna låg tidigt i utbildningen och
Ingrid säger att hon inte var mottaglig då. Min tolkning, med utgångs-
punkt från den modell av C. A. Brown och Borko (1992) över lärar-
studentens utveckling till lärare som presenterats i kapitel 4, är att
informanten, som saknade egen erfarenhet av att undervisa, befann sig
i det första stadiet (preteaching concern) då lärarstudenten ännu inte
riktar uppmärksamheten mot sig själv som lärare utan istället är
fokuserad på sig själv som student.

I utbildningens matematikkurser framträder en spricka av helt annan
karaktär: som framgått av redovisningen i kapitel 6 över utbildningens
utformning och uppläggning är ämnesinnehållet separerat från
ämnesdidaktiken. Lärare på universitetets ämnesinstitution respektive
på ”lärarhögskolan” har ansvar för de olika delarna. Denna brist på
integration uppmärksammades i utvärderingar av den grundskollärar-
utbildning som startade 1988 (Gran, 1994; Hedenquist, 1995). De två
”huvudtraditionerna”, ämnestraditionen respektive seminarie-
traditionen, lever kvar även i den utbildning som startade efter hög-
skolereformen 1993 och studenterna möts av dubbla budskap.
Matematikstudierna på ”universitetet” följer i princip den tradition
studenterna är bekanta med från skolan, dvs. undervisning i matematik
innebär att läraren, med utgångspunkt från en lärobok, går igenom
centrala begrepp, förklarar och visar på exempel. Studenterna övar
därefter genom att lösa uppgifter och kunskaperna kontrolleras med
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hjälp av skriftliga prov (Kanslersämbetet, 1995). Under didaktik-
studierna på ”lärarhögskolan” ifrågasätts den täta kopplingen mellan
undervisning i matematik och ett läromedel, en undervisning som är
undersökande och laborativ lyfts fram som ett bättre alternativ. Man
kan nog påstå att medan matematikundervisningen på ”universitetet”
är traditionell, så är didaktikundervisningen på ”lärarhögskolan” före-
bildlig (Englund, 1996) och överensstämmer väl med Lpo 94 och den
syn på matematik som en levande, mänsklig konstruktion som där förs
fram.



- 138 -

8. Utbildningen som grund för ideal

Under lärarutbildningens första år förändras informanternas syn på
undervisning och lärande i matematik. De tio informanterna har som
framgått av kapitel 7 gett uttryck för en syn på matematik som väl
överensstämmer med Lpo 94 och den undervisning i matematik-
didaktik de mött. Det innebär i grova drag att matematik betraktas som
ett kommunikationsämne, att matematikundervisningen i grundskolan
skall utveckla elevers förmåga att lösa problem, och att läraren har
ansvar för att organisera undervisningen så att alla elever når de mål
som anges i kursplanen. Vikten av ett laborativt och undersökande
arbetssätt för att utveckla elevers problemlösningsförmåga har betonats
under utbildningens kurser i matematikdidaktik.

Den del av arbetsmodellen som nu fokuseras är lärarutbildningen
och de perspektivförskjutningar som sker då erfarenheter från praktik-
perioder i grundskolan varvas med erfarenheter från utbildningens
teoretiska delar (se Figur 7).

på universitet

att vara   att              vara        att vara
               elev  lärar         student         lärare

          i skolan   på praktikskolor   i skolan

Figur 7. Arbetsmodellen: Fokus på perspektivförskjutningar under
lärarutbildningen – att vara lärarstudent på universitet och på praktik-
skolor.
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De tio blivande matematiklärarna i grundskolans årskurs 4–9
påbörjar sin utbildning hösten 1994 och har sin första längre praktik-
period våren 1995. En praktikperiod i grundskolans årskurs 4 finns
under utbildningens femte termin, dvs. hösten 1996, och den av-
slutande praktiken görs under utbildningens åttonde eller nionde
termin, dvs. under vår- eller höstterminen 1998. Den nya kursplanen i
matematik gäller i årskurserna 1–7 från läsåret 1995/96, i årskurs 8
från läsåret 1996/97 och i årskurs 9 från läsåret 1997/98 (Emanuelsson
et al., 1994). Därmed har informanterna möjlighet att under de praktik-
perioder som ingår i termin 5 respektive i termin 8 eller 9 uppleva hur
grundskolans matematik implementeras enligt Lpo 94.

De resultatteman som presenteras i detta kapitel har till syfte att ge
bakgrund och möjlighet att förstå både de argument för matematik
informanterna för fram i slutet av sin utbildning, och de erfarenheter
och idéer de bär med sig till de skolor där de kommer att börja arbeta
som matematiklärare. Resultatet presenteras under två rubriker:
Erfarenheter från utbildningens praktik och Inför yrkesdebuten.

Erfarenheter från utbildningens praktik
Genom lärarstudenternas berättelser framkommer vilka faktorer som
påverkar upplevelserna under de längre praktikperioderna senare i
utbildningen. Ett återkommande inslag handlar om i vilken utsträck-
ning informanten upplevt sig ha möjlighet att ta ansvar för matematik-
undervisningen och att testa idéer bl.a. från utbildningens kurser i
matematikdidaktik. Ett annat återkommande inslag handlar om i vilken
utsträckning informanten genom handledare och aktuella praktikskolor
upplevt en matematikundervisning som skiljer sig från deras egen
erfarenhet som elev i grundskolan. Dessa berättelser utgör grunden för
de två resultatteman som fokuserar utbildningens praktik, Tema 2: Att
få ta ansvar och testa idéer – möjligheter och hinder, och Tema 3: Möte
med något nytt och annorlunda.

Tema 2: Att få ta ansvar och testa idéer – möjligheter
och hinder
Avgörande för hur tillfreds med praktiken informanterna känner sig
tycks vara i vilken utsträckning de beretts möjlighet att ta ansvar för att
självständigt planera och genomföra undervisningen. Det är matema-
tikundervisning från slutpraktiken som är i fokus när informanterna
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berättar om sina upplevelser och erfarenheter. Lärarstudenterna har
genomfört sex veckor av sin slutpraktik i årskurs 7–9 och tre veckor i
årskurs 4–6.

Faktorer som enligt informanternas berättelser påverkar antalet
frihetsgrader är aktuella skolår dvs. årskurs 4–6 respektive årskurs 7–9,
handledare, elevgrupper och elevers förväntningar på matematik-
undervisning samt hur matematikundervisningen organiseras. Dessa
faktorer är inte oberoende av varandra utan tätt sammanlänkade. Det
dominerande mönstret i informanternas berättelser är att upplevelser av
möjligheter relateras till informanternas handledare, medan upplevelser
av hinder relateras antingen till informanternas handledare, eller till
skolår, elevgrupper och undervisningens organisation.

Upplevelser av möjligheter

När informanterna beskriver upplevelser av möjligheter hänvisar de i
första hand till erfarenheter från praktik i årskurs 4–6. Handledaren har
gett lärarstudenten ”fria händer” att ta ansvar för undervisningen och
informanter berättar om ett positivt gensvar från eleverna. Lärar-
studenterna har kunnat omsätta kunskap från utbildningens kurser i
matematikdidaktik i undervisningspraktik. Ett exempel på detta ger
informanten Daniel.

Jag hade väldigt fria händer i alla ämnen och det kändes väldigt skönt. Och
jag var faktiskt ofta ensam i klassrummet. Största delen av tiden var jag
själv, och det kändes enbart som en fördel. Man blir accepterad som
läraren på ett annat sätt än om man har sin handledare med i klassrummet.
Jag har känt att jag har utvecklats och jag har kunnat pröva det jag velat.
(Daniel)

Daniel har gjort sin slutpraktik på en 1–9 skola. Han har trivts på
skolan och berättar att alla varit så tillmötesgående. Slutpraktiken har
gett informanten många möjligheter att prova sig fram. En starkt
positiv upplevelse kommer från veckorna i en sjätteklass. Eleverna
hade tidigare arbetat med volym och då byggt en modell av en
kubikmeter med hjälp av rör. Det snöade kraftigt under Daniels praktik
och klassen fick bygga en kubikmeter snö med hjälp av modellen.
Eleverna var engagerade och aktiva och höll på med något som de
kanske inte tänkt sig kunde vara matte, säger Daniel. Det fungerade bra
och kubikmetern stod kvar ganska länge på skolgården. ”Jag hörde att
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de pratade om att det var väldigt mycket snö. Det är skillnad mot att
bara höra ’en kubikmeter’.” (Daniel)

Att lärarstudenterna ges möjlighet att ta ansvar och genomföra
undervisning i skolår 4–6 kan enligt informanter bero på att hand-
ledaren har en negativ inställning till matematik och matematik-
undervisning. En förklaring till att handledaren överlåter ansvar för
undervisning på informanten skulle i så fall vara handledarens
bristande intresse för matematik.

Det är ju ganska stor skillnad på hur lärarna är inställda till matten.
Handledaren på mellanstadiet tyckte inte att det var så kul med matte.
Hade de en liten stund över så gjorde de aldrig matte. Gick en mattelektion
bort så försökte de inte ta igen den, utan hon körde svenska eller engelska.
Hon var inte intresserad helt enkelt. Hon sade det själv också. Matten var
tråkig tyckte hon, ’vi räknar ju bara’, sade hon. Eleverna märkte det,
eftersom hon sade ’jaha, vi måste väl ha litet matte också’, till dem. Och
om hon skulle gå igenom någonting, till exempel liggande stolen, så bad
hon mig att göra det. Hon sa att hon inte visste riktigt hur man skulle göra.
(Ingrid)

Ingrid och handledaren delar klassen så att lärarstudenten självständigt
tar ansvar för undervisningen i en grupp med cirka 10 elever som är i
behov av särskilt stöd. Informanten upplever sig ha goda möjligheter
att stödja att inspirera eleverna.

Lärarstudenten kan alltså användas som extra resurs vilket gör det
möjligt att dela klassen i flera mindre grupper. En av de tio informan-
terna (Astrid) har erfarenheter av att handledare använder denna extra
resurs till att låta eleverna arbeta på ett undersökande sätt. När Astrid
kom till skolan hade handledaren en idé om hur eleverna skulle arbeta
med statistik. Handledaren hade inte jobbat så här tidigare, säger
Astrid. ”Man vågar kanske prova mer när man har en lärarkandidat i
klassrummet, och så kan man dela klassen.” Astrid kunde ta med sig
halva klassen till datasalen medan handledaren stannade i klass-
rummet. Eleverna var väldigt engagerade i sina undersökningar och
tyckte att det var jätteroligt, berättar informanten.

De jobbade i grupper och fick undersöka vad de ville, t.ex. vad tittar
ettorna på för tv-program. De gick ut i olika klasser och samlade in data.
Sen var vi i datasalen och jobbade med Excel och gjorde presentationer av
statistiken, i form av olika diagram. Sen tryckte vi det på overhead och de
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fick gå fram och redovisa sin undersökning. Vi diskuterade också hur man
kan bli lurad av diagram, och vad är lättast att se, cirkeldiagram eller
stapeldiagram. De fick också klippa ut ur tidningar och sitta och förklara
för varandra. (Astrid)

Även slutpraktiken i årskurs 7–9 har för några informanter inneburit
upplevelser av möjligheter. Det är särskilt en informant (Daniel) som
upplevt att han utvecklats mycket genom att få ta ansvar för under-
visningen i handledarens åttondeklass.

Daniel beskriver handledarens klass som ”en av de långsamma
grupperna”, en stor grupp elever med låg motivation för matematik.
Handledaren var trött på lärarjobbet och orkade inte lägga ner den
energi som skulle ha behövts, säger Daniel. ”Han kom dit och öppnade
lektionssalen, eleverna gick in, satte sig, pratade, gjorde vad de ville.
Några räknade matte andra bara pratade hela tiden. När det var dags att
gå, då bara gick de. Läraren sade ingenting.” Informanten hade tid på
sig att fundera över vad han ville och kunde förändra innan han själv
skulle ta över ansvaret för lektionerna.

Jag funderade på hur jag skulle kunna arbeta här. Och jag såg som den
enda lösningen att göra om ordentligt. När jag började, så pratade jag med
eleverna och vi kom överens om att börja och sluta med samling i
klassrummet. Alla började ju samtidigt med det nya arbetsområdet och då
införde jag små korta genomgångar. Och så införde jag mål, först mål för
en lektion och sen gick det över till veckomål. Och så hade de en
veckoläxa som jag samlade in och tittade på. (Daniel)

Daniel upplevde att eleverna blev mer motiverade när de hade mål att
gå efter. Undervisningen i gruppen fungerade bättre och bättre och
informanten berättar att han fick mycket beröm av handledaren för sitt
arbete med gruppen. Daniel fick själv lägga upp och ta ansvar för det
nya arbetsområdet, algebra och ekvationer. Han har här fått möjlighet
att använda sina kunskaper från utbildningens matematikkurser, bl.a.
matematikens historia. Daniel inledde med att berätta lite matematik-
historia och fick den reaktion han så smått hade hoppats på – vi ska ha
matte, vi ska inte ha historia, sade någon elev. Daniel kunde därmed ta
upp en diskussion om att matematik är så mycket mer än att sitta och
räkna i boken. Eleverna uppskattade att vi lämnade läromedlet, säger
Daniel. Det kunde vara ”mattegåtor” eller att eleverna fick agera
”levande ekvationer”. Jag ville visa att matte kan vara roligt också,
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säger han. Daniel tyckte att läromedlet som skolan använder i årskurs
7–9 var tråkigt. Samtidigt utgjorde läromedlet ramen för hans
planering och genomgångar, och de mål Daniel gav eleverna var att
räkna uppgifter i boken.

Upplevelser av hinder

När informanterna beskriver upplevelser av hinder hänvisar de i första
hand till erfarenheterna från den avslutande praktikperioden i årskurs
7–9. De uttrycker besvikelse över att de inte fått möjlighet att prova på
ett laborativt eller undersökande arbetssätt. Handledarens sätt att
organisera undervisningen kan också ha gjort det svårt för lärar-
studenten att ha genomgång i klassen.

Den här klassen verkade tycka att matte var kul. Och det kan man nog
tacka den läraren för som har dem i vanliga fall, för han verkar ha fått
ordning på klassen. De tyckte att det var kul med matte fastän han hade det
där systemet att de fick slå upp boken och fortsätta räkna där de befann
sig. Han hade inga genomgångar alls. Det ville jag gärna ha men det är ju
svårt när de är på så många olika ställen i boken. Jag hade en del
genomgångar. Jag försökte samla ihop lite saker som jag upptäckte att
även de som ligger först hade misslyckats med. Så då hade ju de också
nytta av genomgångarna. (Bengt)

De följde boken, rakt upp och ner, kapitel för kapitel. Min handledare ville
ha det så. Så jag gjorde ungefär så i de grupper jag hade. Ett par gånger
försökte jag lägga in lite mera öppna uppgifter i 7an. För att det inte skulle
bli så hemskt tråkigt. Det blev egentligen inte så mycket som jag ville.
Man ska inte bry sig egentligen men man känner ju att man måste göra
som handledaren vill. (Hanna)

Informanterna är alltså besvikna över att de inte fått tillfälle att prova
på några av de alternativa arbetssätt de blivit bekanta med under
utbildningens kurser i matematikdidaktik. Samtidigt konstaterar de att
eleverna verkar nöjda med handledarens uppläggning av matematik-
lektionerna. När informanterna får möjlighet att agera och testa idéer
från kurser i matematikdidaktik erfar de att eleverna inte är vana vid att
arbeta i grupp. En av informanterna (Hanna) berättar att eleverna i
årskurs 7 var positiva till att arbeta i grupp men ovana vid arbetssättet.
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Eleverna var också främmande för att arbeta med öppna uppgifter där
det inte finns ett rätt svar.

Det märktes att de inte var vana. De blev lite låsta och ibland hade jag
inget exakt svar och det var frustrerande för dem. Vi gjorde så att alla fick
säga vilket svar de kommit fram till, det handlade om att uppskatta en
area, och så tog vi medelvärdet på det. För alla ville ändå ha något slags
facit. Alla blev nöjda för de kunde se hur nära medelvärdet de själva hade
kommit. (Hanna)

Elever i årskurs 7 har varit ovana vid men ändå intresserade av att
arbeta med annan matematik än den som läromedlet behandlar. Elever
i årskurs 9 har enligt flera informanter varit negativt inställda till
problemlösning i grupp och andra arbetsformer som inneburit avbrott
från att ”jobba i boken”.

Niorna tyckte inte alls att det var kul att klura ut någonting. Jag skulle ha
lite matematikproblem i grupp. Det fungerade inte alls, de tyckte att det
var jättetråkigt. De brydde sig liksom inte om att försöka lösa uppgiften
utan gav upp och började med nästa problem på en gång. Sen vågade de
inte gå fram och redovisa och jag fick stå och försöka övertala dem. Jag
pratade med dem efteråt och då sade de att det är bättre att fortsätta jobba i
boken. De gillar det. (Ingrid)

Handledarna i årskurs 7–9 tycks i stor utsträckning använda sig av
veckobeting vilket innebär att eleverna vet vilka uppgifter de ska räkna
under en vecka. De uppgifter elever inte hinner räkna under
lektionerna får de i läxa. En konsekvens av veckobetingen är att hand-
ledarens elever kan vara negativt inställda till att lärarstudenten
använder lektionstid till genomgång eller gruppaktiviteter.

De vill räkna på, och slippa läxa. De var mer inställda på att beta av
matten. De var inne i det där att räkna i boken. Det var som att jag skulle
inte prata, inte gå igenom, inte förklara på tavlan. En del tyckte så, för att
då tog det tid från deras räknande, att hinna med betinget. (Hanna)

Jag märkte att om jag inte hade någon genomgång så blev de pratiga de
sista tio minuterna eller lade ihop och orkade inte mer. Men om jag först
hade en genomgång så fungerade det mycket bättre. Ibland sade de ’kan vi
inte hoppa över genomgången, vi behöver räkna’. Och då gjorde vi så,
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speciellt inför provet. De jobbade bra och bad inte så mycket om hjälp
heller. (Ingrid)

Elevernas inriktning på att hinna med sitt beting tycks här hamna i
konflikt med informanternas önskan att använda olika arbetssätt.
Lärarstudenterna har behov av att under praktiken få erfarenhet av att
leda undervisningen och att prova på olika arbetsformer. Det sätt på
vilket matematikundervisningen, enligt informanternas berättelser, ofta
organiseras i årskurs 7–9 upplevs som hinder för att skaffa dessa
erfarenheter.

Tema 3: Möte med något nytt och annorlunda
När lärarstudenterna beskriver sina erfarenheter av den matematik-
undervisning de mött under utbildningens praktikperioder är det med
formuleringar som ”handledaren var mycket för det här att jobba i
boken” (Fredrik). Matematikundervisningen på högstadiet har för de
flesta informanterna inneburit att ”de hade genomgångar och räknade i
boken, något annat såg inte jag” (Jonas). Flera berättar att de inte
kunnat se någon skillnad mellan de läromedel som används på
praktikskolorna och de läromedel de själva haft som elever på hög-
stadiet. Det dominerande intrycket är att informanterna möter en
undervisning som varken är ny eller annorlunda än den de har erfaren-
het av sedan de själva var elever i grundskolan. Men det finns några
undantag från det dominerande mönstret: en informant (Astrid) har
upplevt undervisning i årskurs 7–9 som ny och annorlunda jämfört
med de egna erfarenheterna som elev; tre informanter (Carolina, Karin
och Eva) har upplevt ”eget arbete” som ett nytt och annorlunda sätt att
organisera undervisningen i årskurs 2–6.

Nytt och annorlunda – matematikundervisning i årskurs 7–9

Som något nytt och annorlunda, en kontrast till den gamla och väl-
bekanta matematikundervisningen i årskurs 7–9, beskrivs den under-
visning som Astrid upplevt under slutpraktiken i årskurs 7–9.
Informanten berättar att hon genom erfarenheterna från sin praktik fått
en helt annan syn på hur matematikundervisning kan läggas upp
jämfört med vad hon själv upplevt som elev.
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De handledare jag har haft de har varit så att, de har sagt att nu hoppar vi
över det här och det här och provar litet annat. Det tycker jag har varit bra.
För när jag själv gick i skolan, i grundskolan, då var det alltid så att jaha,
nästa kapitel, nästa kapitel, prov, nästa kapitel, nästa kapitel, prov, och så
vidare. (Astrid)

Matematikgrupperna i årskurs 9 på skolan hade olika läromedel och
olika lärare men de hade samma ”godkändprov”, berättar Astrid.
Lärarna turades om att göra provet som var gemensamt för alla elever i
9an. En specifik händelse påverkar Astrids syn på prov i matematik.

Den här gången var det ingen av mina handledare som hade gjort det
gemensamma provet. Min handledare var sån att han ville testa lite olika
saker, så där pedagogiskt. Så när eleverna suttit och gjort provet så sa han
att ’ja, nu samlar jag in provet men ni som inte hann klart ni får fortsätta
nästa gång’. För han hade upptäckt att eleverna talar aldrig så mycket
matematik med varandra som efter ett prov. (Astrid)

Som väntat blev det många intensiva matematikdiskussioner mellan
eleverna i Astrids grupp efter provet. Det blev samtidigt diskussioner
och en antydan till konflikt mellan lärarna som undervisade de olika
grupperna på skolan. Informanten tycker att det var en väldigt bra idé
att provet blev ett inlärningstillfälle.

Astrid berättar att hon verkligen har fått se olika sätt att undervisa i
matematik när hon varit ute på praktik. Handledarna har varit inriktade
på att eleverna ska förstå.

 Undervisningen går inte ut på att eleverna ska räkna på, utan läraren
måste ta in olika sätt för att hjälpa eleverna att förstå det matematiska
innehållet. (Astrid)

Av de tio informanterna är Astrid den enda som beskriver upplevelser
av en matematikundervisning i årskurs 7–9 som är annorlunda än den
undervisning de själva har erfarenhet av som elever.

Nytt och annorlunda – eget arbete i skolår 2–6

Från praktikperioder i grundskolans tidigare år har flera informanter
upplevt ett nytt och annorlunda sätt att organisera undervisningen. Det
”nya och annorlunda” innebär här något som informanterna inte
tidigare mött, varken som elever i grundskolan eller som lärarstudenter
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under utbildningens universitetsförlagda delar. Tre av informanterna
(Carolina, Karin och Eva) stiftar bekantskap med fenomenet ”eget
arbete”. De beskriver hur undervisningen organiseras på olika skolor,
samt de fördelar och nackdelar de upplevt med detta arbetssätt.

När det var eget arbete fick eleverna välja om de skulle ha matte eller NO
eller svenska eller SO. Och jag var alltid i min handledares klassrum, det
var matematik- och NO-klassrummet. Och alla elever som valde att jobba
med matte eller NO på eget arbete de satte sig i det klassrummet.
(Carolina)

Att som lärarstudent komma till en skola eller klass som använder sig
av ”eget arbete” upplevs av flera informanter som krävande. För
Carolina upplevs det som särskilt krävande eftersom det är en ålders-
integrerad klass. Eleverna arbetar med olika områden i matematik och
under samma lektion möter informanten frågor om den matematik som
ingår i läromedel för årskurs 4–6. Det tog tid för lärarstudenten att sätta
sig in i de olika böcker och arbetsområden elever arbetade med. ”Jag
blev ofta ställd eftersom det var så många olika frågor varje dag på allt
som ingår i matten under årskurs 4–6.” (Carolina) För en lärarstudent
kan det också upplevas frustrerande att inte ha kontroll över vilka
elever som kommer att finnas i klassrummet under ett lektionspass.

Det jag saknat nu är att man inte har de här gemensamma passen när man
kan ha genomgång. Nu var det så splittrat när de hade matte. De kunde
sitta och räkna matte en halvtimme och sedan gå och ha SO i det andra
klassrummet en halvtimme. Man visste aldrig vilka elever som var i
klassrummet samtidigt. Att samla alla elever under ett pass och ha
genomgång, till exempel att samla fyrorna, det saknade jag. (Carolina)

Lärarna på praktikskolan, som själva tagit fram modellen, är väldigt
nöjda med arbetssättet och eleverna verkade också trivas, berättar
Carolina. Hon tycker att det varit nyttigt och intressant att få den här
erfarenheten, att få se ett annorlunda sätt att arbeta och att få prova på
en lärarroll som innebär att läraren i första hand är handledare. Att
eleverna själva planerar gör det extra viktigt att man kollar upp att de
verkligen jobbar, säger Carolina. Hon märkte att elever kunde sitta och
prata bort en hel dag. Det kunde också bli väldigt pratigt i grupp-
rummen, berättar hon. ”Då får man sätta sig där och prata med dem om
vad det innebär att ta eget ansvar. Och om det leder till att de lär sig ta
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det och jobbar, då är det ju positivt.” En risk är enligt informanten att
vissa elever tar det väldigt lugnt, att de i sin egen planering sänker
ribban. Läraren behöver då sätta sig med eleven och göra planeringen.

Jag skulle nog kunna tänka mig att ha det så här. Jag var ju inte där så
länge men jag fick uppfattningen att eleverna var på god väg att lära sig ta
eget ansvar. Men, jag skulle nog vilja ha lite mer samlade genomgångar.
Om jag kunde välja så skulle jag hellre vilja ha rena klasser i matten, så att
man vet att det är till exempel geometri som gäller. Då kan man kanske
också jobba tematiskt. Eleverna kan ju jobba individuellt ändå, de behöver
inte vara på samma ställe. (Carolina)

En fördel med den åldersintegrerade matematikundervisningen var
enligt informanten att eleverna tog hjälp av varandra. De satt runt bord
i mindre grupper och vände sig ofta till varandra när de hade kört fast.
En nackdel var att matematik nästan bara blev ”tyst räkning i boken”.
Läromedlet fungerade som ersättare för genomgångar och andra
gemensamma aktiviteter. Exempel, förklaringar och övningar hämtade
eleverna i läromedlet. Det blir så, säger Carolina, eftersom varje elev
jobbar individuellt i sin egen takt.

En annan av informanterna (Karin) har erfarenhet av ”eget arbete”
från en praktikperiod i en åldersintegrerad klass, årskurs 2–5, med
sammanlagt åtta elever. Lärarstudenten beskriver sin praktik som rolig
och nyttig. ”Skolan har ett spännande och modernt sätt att undervisa
på.” (Karin) Informanten fick uppleva hur lärare kan arbeta med
elevernas egna planeringar. Under den aktuella tidsperioden skulle
eleverna arbeta med bråk och procent.

Jag gjorde ett eget häfte med bråk och procent. Eleverna var mellan 8 år
och 11 år så de var ganska spridda kunskapsmässigt. Jag gick igenom
deras olika läromedel i förväg för att se vad och hur bråk och procent togs
upp i deras böcker. Och så gjorde jag egna uppgifter som de kunde jobba
med tillsammans, som ett tema. Då kunde jag ha genomgångar och de
kunde göra praktiska uppgifter. En del av dem hade ju hållit på med bråk
och procent tidigare så för dem gick uppgifterna fort att göra så då lotsade
jag dem in i deras egna böcker. För de yngre eleverna var det fullt
tillräckligt att arbeta med uppgifterna som de fick i häftet av mig. (Karin)

Karin har genom praktikerfarenheten fått en mycket positiv bild av hur
elevernas egen planering kan fungera. Hon vet att en del elever under
mellanstadiet blir vana vid att arbeta efter en egen veckoplanering och
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vana vid den flexibilitet detta ger. Man kan sitta en stund med ett ämne
och när man är trött så byter man ämne och man vet precis vad man
ska göra under en vecka, säger Karin. Det blir en djup klyfta mellan
mellanstadiet och högstadiet för de elever som vant sig att arbeta på
det sättet.

Jag kommer ihåg från den 7an på slutpraktiken att de tyckte att matten var
väldigt styrd. Att just nu ska vi ha matte och vi ska sitta tysta och stilla och
räkna det här i 60 minuter. På högstadiet är det stängda dörrar och
placeringslistor och varje timme är väldigt inrutad. Det var väldigt jobbigt
för dem som hade haft det här mer fria systemet. (Karin)

Den tredje informanten (Eva) som under praktikperioder fått er-
farenhet av ”eget arbete” är kritisk till arbetssättet.

Jag har sett mycket sånt där eget arbete och det har jag blivit lite emot. Jag
har sett så himla mycket, tycker jag, att de släpps helt fria. Tioåringarna
planerade hela sin vecka själva, vad de ska ha i läxa, vad de ska räkna på
matten, vad de ska klara av. Det ansvar en tioåring får ta idag får absolut
inte en femtonåring ta i åttan. Det är ju helt fel. (Eva)

Eva anser att de elever som inte är mogna att ta ansvar för den egna
planeringen förlorar på arbetssättet. Hon påpekar att lärare som kanske
inte är utbildade i matematik ”tycker att det här är jättesmidigt. Det är
bara att låta eleverna räkna vidare”. För lärarstudenten innebär elevens
egen planering att matematik reduceras till tyst räkning, ett skolämne
där var och en jobbar för sig själv. Det är en förändring sedan hon själv
var elev.

Ja en förändring sedan jag gick på mellanstadiet är det. Då var man i alla
fall på samma ställe. Men jag menar inte att man alltid måste vara det, för
det är nog bra om man kan individualisera, eller om man känner att man
behöver mer tid för ett visst område så tycker jag att man ska få det. Men
jag tycker också att det ska finnas genomgångar, att man ska prata
matematik på lektionerna och att man kan ha några praktiska övningar i
grupp. Nu är mattelektionerna liksom bara eget räknande. (Eva)

En nackdel med att eleverna får planera själva och räkna i sin egen takt
är enligt informanten att elever som tycker att matematik är tråkigt
aldrig kommer att bli intresserade. De får inte det stöd de skulle
behöva, av en lärare som visar dem olika sidor av matematiken.
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Dem tror jag att man tappar i det här systemet. Jag vet själv att jag tyckte
det var jättetråkigt med matte tills jag började på högstadiet. Då fick vi en
jättebra lärare och det var då jag tyckte att det blev kul. Så om läraren kan
motivera matten på fler sätt än att bara räkna själv i boken så kan man nog
få med sig elever som annars skulle ge upp matten. (Eva)

Sammanfattning
Lärarstudenternas möten med och reaktioner på matematikunder-
visningen i ett antal olika klassrum har belysts genom två resultat-
teman: Tema 2, Att få ta ansvar och testa idéer – möjligheter och
hinder och Tema 3, Möte med något nytt och annorlunda. Att förändra
en rådande praxis och att få med sig eleverna på ett annorlunda
didaktiskt kontrakt har beskrivits av en informant (Daniel). Andra
informanter berättar om undervisning i årskurs 7–9 där eleverna
arbetar efter en planering fastställd av läraren, ”ett beting”. Det är nästa
nivå i utbildningssystemet som här påverkar vad som upplevs vara
möjligt för läraren och värdefullt för eleverna. ”Det är ju så det
kommer att fungera på gymnasiet”. (Ingrid) De didaktiska kontrakt för
matematikundervisningen informanter möter under praktikperioden i
år 7–9 upplevs utgöra hinder för att organisera undervisningen på sätt
som överensstämmer med lärarstudenternas idéer om undervisning och
lärande i matematik. Samtidigt konstaterar de att eleverna verkar nöjda
med de rutiner som finns i de olika klassrummen.

Mötet med den nya och annorlunda matematikundervisningen i
form av ”eget arbete” och elevernas egen planering upplevs olika av de
tre informanterna. Carolina ger en i huvudsak positiv beskrivning.
Detta sätt att organisera arbetet i klassrummet innebär att läraren får en
handledande roll och att elever kan utveckla förmågan att ta ansvar för
sitt eget lärande. Informanten saknar dock möjligheten att ha genom-
gångar med hela klassen. Även Karin har upplevt stora fördelar med
undervisningsmodellen medan Eva ställer sig negativ till modellen och
för fram argument mot detta sätt att organisera undervisningen. En
nackdel som Carolina påpekar, och som även Eva tar upp, är att mate-
matiken riskerar att reduceras till ”tyst räkning i boken”. Karin visar
genom sin beskrivning att det inte med nödvändighet behöver vara så.
Hon planerar ett arbetsområde så att eleverna arbetar tillsammans och
även genomför praktiska uppgifter. Att detta ”nya och annorlunda” sätt
att organisera matematikundervisningen på förekommer på mellan-
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stadiet men inte på högstadiet förklaras av informanter bero på
traditioner och skillnader i ramfaktorer. Med högstadiet följer en ökad
arbetsdelning mellan lärare, en tydligare gränsdragning mellan olika
skolämnen och mindre möjlighet för den enskilde läraren att påverka
sin arbetssituation. ”Allting är styrt av att det är olika lärare i olika
ämnen och man är i olika delar av skolan när man har olika ämnen.”
(Eva)

Det finns inslag i berättelserna som gör det möjligt att ”tids-
bestämma” beskrivningarna av matematikundervisning i grundskolan.
Vi vet genom olika källor att ”eget arbete”, som informanter beskriver
som någonting nytt och annorlunda, fick stor spridning under 1990-
talet, särskilt i årskurs 4–6. Vi vet också att uppdelningen på allmän
och särskild kurs i matematik under högstadiet försvann med
införandet av Lpo 94. Av lärarstudenternas berättelser framgår att
elever i årskurs 7–9 undervisas antingen ”i klassen” eller i nivå-
grupperade grupper som ibland kallas röd och grön grupp. Detta skulle
kunna vara nya benämningar på allmän och särskild kurs. Men
samtidigt beskrivs matematik som ”ett kärnämne som man måste vara
godkänd i” (Ingrid). Informanter berättar också om ”det nya systemet
med godkändprov, som alla ska göra” (Bengt). Härigenom framgår att
det är Lpo 94 och det nya mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet
som utgör ramar för den matematikundervisning och de didaktiska
kontrakt de blivande lärarna mött under utbildningens praktik.

Inför yrkesdebuten
De två resultatteman som närmast skall avhandlas har grundskolans
matematik i fokus: Tema 4 handlar om de idéer om matematik-
undervisning de blivande lärarna har inför yrkesdebuten, Tema 5 tar
upp informanternas personliga argument för matematikundervisning i
grundskolan. För att förstå lärarstudenternas berättelser och resone-
mang sätts inledningsvis matematikundervisningen in i ett större
sammanhang: Informanterna kommer inte att undervisa i matematik
enbart. De kommer att som lärare ha en arbetssituation som innebär att
matematik är ett bland kanske fem undervisningsämnen.

Under utbildningens sista termin har två av de tio lärarstudenterna
(Jonas och Karin) börjat arbeta som lärare parallellt med att de
avslutar sina studier. Men ingen av dem har vikariat som löper längre
än under den aktuella höstterminen och för dem liksom för de andra
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informanterna är det aktuellt att sondera läget på arbetsmarknaden. I
slutet av utbildningen berättar informanterna om vilka tjänster de avser
att söka. De beskriver också vilka ämnen de helst vill undervisa i och
vilken åldersgrupp elever de vill arbeta med.

Tre av informanterna (Astrid, Fredrik och Karin) vill undervisa på
högstadiet. De andra informanterna, med ett undantag, utgår från att de
kommer att få tjänster på högstadiet men framhåller samtidigt att de
kan tänka sig årskurs 4–6. Lärarstudenterna berättar att det saknas
lärare i matematik och NO-ämnen på högstadiet. Det är sådana tjänster
de ser utannonseras under hösten 1998, och de antar därför att det är
som lärare i årskurs 7–9 de kommer att starta sin lärarbana.

Lärarstudenterna berättar om de fördelar och nackdelar med att vara
lärare i årskurs 7–9 respektive årskurs 4–6 de har upptäckt och delvis
upplevt. En nackdel med att arbeta som lärare i årskurs 4–6, enligt nio
av de tio informanterna, är att tjänsterna i årskurs 4–6 oftast är som
”klasslärare”, dvs. läraren undervisar själv i flertalet skolämnen.
Informanterna understryker att de inte kan tänka sig en tjänst i
årskurs 4–6 om det skulle innebära att de får undervisa i ämnen de inte
är utbildade för. En annan nackdel med att arbeta som lärare i
årskurs 4–6 är enligt flera informanter NO-ämnenas situation. De
blivande lärarna är tveksamma till om det är möjligt att genomföra
NO-undervisning på mellanstadiet efter vad de upplevt under sina
praktikperioder.

NO-sidan på mellanstadiet, det har varit ganska snålt, både material-
mässigt och antalet timmar. Men det har ju kommit mer och mer att man
ska ha NO. Fast om man jämför, när man är ute på mellanstadiet och har
praktik då hittar man ett litet skåp där det finns några magneter och
kompasser. Och sedan kommer man till högstadiet och där finns det en
stor sal med skåp, det finns hur mycket som helst. Så det är stor skillnad
på mellanstadiet och högstadiet. (Bengt)

Det är klart att om man skulle hamna i någon nybyggd skola som är
planerad för NO på mellanstadiet, då skulle jag nog kunna tänka mig att
jobba där. Men det känns tungt att komma till en mellanstadieskola där
det, om det finns något så är det biologi, och då står det några dammiga
små hasselmöss i något skåp. Det är allt. (Eva)
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Det finns också fördelar med att undervisa på ”mellanstadiet” enligt
informanterna. Den viktigaste fördelen är att eleverna är mer
entusiastiska, ”det är lättare att få dem att tända till” (Bengt), de är
”nyfikna på ett sätt som kanske inte finns kvar hos högstadieelever”
(Eva). En annan fördel med årskurs 4–6 är enligt informanternas
erfarenheter att schemat inte är låst på samma sätt som i årskurs 7–9
vilket medför en större flexibilitet. ”Man kan göra lite andra saker med
en mellanstadieklass. Man kan gå ut i skogen och man kan ha en
temadag”. (Ingrid).

En av de tio blivande lärarna beskriver sin syn på lärarens arbete
annorlunda än de andra. Informanten betraktar sig inte som en ”ämnes-
lärare” utan som en ”klasslärare” och berättar att valet att arbeta på
mellanstadiet är medvetet. Han vet att han då har större möjlighet att
påverka klassrumsmiljön och att han får arbeta med elevernas
personliga utveckling.

Jag kan påverka varje individ och miljön runt omkring mig i och med att
jag har ett eget klassrum. Och att jag vill jobba med helheten, med
individerna, har gjort att jag valt mellanstadiet. Jag tycker att, när man
jobbar på högstadiet så jobbar man bara med ämnena hela tiden. Eleverna
kommer en timme när man har ett ämne, men det är inte därför jag har
blivit lärare, för ämnets skull, matte och NO-ämnena. Jag har blivit lärare
för ledarskapet, för att jobba med barn och utveckla dem. Därför har jag
valt mellanstadiet. Men det finns ju en del högstadieskolor som har börjat
tänka om lite nu och jobbar mer likt mellanstadieskolor. Och det är ju inte
omöjligt att jag hamnar där någonstans så småningom. (Jonas)

För Jonas är alltså inte undervisning i ämnena matematik och NO det
primära. Att arbeta med att leda barns utveckling är istället det som
gjort att han valt att utbilda sig till lärare.

De informanter som tänker sig en tjänst i årskurs 7–9 berättar om
vilka ämnen de helst vill undervisa i. Matematik är ett favoritämne för
de flesta. Det finns flera skäl till att de blivande lärarna gärna vill
undervisa i matematik. En anledning är att de själva tycker om ämnet.
En annan anledning är att vid en jämförelse mellan matematik och NO-
ämnena upplever sig informanterna ha bättre kontroll över vad som
händer i klassrummet under matematiklektionerna. Enligt lärar-
studenternas erfarenheter är eleverna bekanta med hur matematik-
undervisningen går till, de vet vad de ska göra, vad som förväntas av
dem. På NO-lektionerna kan så mycket hända när eleverna ska
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laborera. Och när eleverna kommer till högstadiet saknar en del av
dem erfarenhet av laborationer. ”De vet inte riktigt hur de ska bete sig.
Då är det större risk att det spårar ur litet.” (Bengt)

Att NO-ämnena ”känns tyngre” har alltså delvis att göra med
elevernas ovana vid laborationer. Dessutom ställer ämnena större krav
på lärarens förberedelser av bl.a. laborationer. Men samtidigt som NO-
ämnena upplevs mer krävande att undervisa i än matematik är det just
laborationerna som gör att några av informanterna tycker de är roligare
att undervisa i. Här påverkar också det faktum att elever redan
utvecklat en inställning till matematik genom erfarenheter från mellan-
stadiet. Exempel på detta ger Fredrik som säger att han vet att elever
betraktar matematik som ett mycket viktigt ämne men att många elever
samtidigt tycker att det är tråkigt. Fredrik gillar själv matematik men
tycker det är roligare att undervisa i laborativa ämnen, kanske främst
kemi.

Man kan plocka fram lite häftiga experiment för att få ungarna
intresserade. Man får ofta enorm respons i NO-ämnena och man kan
diskutera mycket. Jag upplever att man diskuterar vardagliga saker inom
NO-ämnena men inte inom matematiken och det gör att man kanske får ett
större intresse för NO-ämnena. (Fredrik)

Matematik beskrivs vara svårare än NO-ämnena att göra intressant
samtidigt som det kan upplevas tryggare att undervisa i. Enligt
informanternas erfarenheter från utbildningens praktikperioder krävs
mycket tid för planering av laborationer i NO-ämnena. Både
informanterna och deras handledare har prioriterat NO-ämnena och
matematikundervisningen har därigenom kommit i andra hand.
Handledaren har lagt ned tid på att förbereda och demonstrera de
experiment lärarstudenten kan göra i t.ex. fysik. Men när det handlat
om att planera matematikundervisningen har läromedlet utgjort ram för
handledningen. Även om många av lärarna skulle vilja ha en mer
laborativt inriktad matematikundervisning så hinner de inte, säger Eva.

När man har fyra NO-ämnen som måste vara laborativa då hinner man inte
göra matten laborativ utan den får stryka lite på foten. Och då tänker man
att jag får gå igenom de här exemplen ur boken och sedan får eleverna
räkna. De ämnen som måste vara laborativa går före, man har inget val. Ja,
man orkar inte. Matematiken är möjlig att, ja man kan ge eleverna ett
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beting som räcker någon månad. Jag tror att många lärare gör så. Det går
inte i laborativa ämnen men det går i matte. Man måste prioritera. (Eva)

Citatet är representativt för de informanter som börjat söka tjänst på
”högstadiet”. Ingen av dem vill göra sin yrkesdebut på en lärartjänst
som innebär undervisning i samtliga NO-ämnen.

Tema 4: Idéer om matematikundervisning
När lärarstudenterna närmar sig slutet av utbildningen har det förflutit
ca två år sedan de läste kurser i matematik och matematikdidaktik. De
har genomfört samtliga praktikperioder och fått betyg i lärarskicklig-
het. Inför yrkesdebuten reflekterar de över matematik och matematik-
undervisning i grundskolan. Informanterna beskriver hur de tror att de
själva kommer att organisera matematikundervisningen när de börjar
arbeta.

Det finns en kärna av tankar och idéer om matematikundervisning
som är gemensam för informantgruppen. Det finns samtidigt
variationer i informanternas resonemang som kan hänföras till bl.a.
deras skilda erfarenheter från utbildningens praktikperioder. Även
minnen av matematiklärare och matematikundervisning då lärar-
studenterna själva var elever lyfts fram.

En gemensam kärna av idéer om matematikundervisning

Gemensamt för de tio blivande lärarna är att de tror att de kommer att
utgå från ett läromedel och att de betonar vikten av ett varierat
arbetssätt.

Samtidigt som informanterna tänker sig att deras matematik-
undervisning kommer att utgå från ett läromedel tar de avstånd från det
sätt att använda läromedlet de upplevt som elever eller lärarstudenter.
De tillägger därför att ”det ska inte vara den lättaste vägen”. Informan-
terna menar att deras matematiklektioner inte skall vara som flera av
dem erfarit under praktikperioder, inte enbart ”slå upp boken och börja
räkna”.

Variation skall enligt de blivande lärarna vara kännetecknande för
deras matematikundervisning. Det kan innebära att ”elever ibland
räknar i boken, andra gånger får de arbeta i grupp med problemlösning
och berätta för varandra vad de kommit fram till” (Bengt). Vikten av
att elever får se och höra andra lösningar än lärarens och läromedlets
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understryks av informanterna. Variation behövs bl.a. för att göra
eleverna intresserade och motiverade.

Det som gör att elever tycker att det är roligt, ofta, det är när det är
variation. Att man inte fastnar, inte gör på ett sätt hela tiden. Jag tror att
jag kommer att plocka ihop idéer och försöka göra så varierat som möjligt.
Att jag till exempel står där framme och har föreläsning eller de jobbar i
grupper eller de jobbar enskilt. Jag tror inte att det är fel att följa boken
ibland. Men man måste stoppa in litet andra saker också, så att det inte blir
så förutsägbart, att man alltid ska göra just så här. (Astrid)

Ett varierat arbetssätt betraktas också som en förutsättning för att
elever ska förstå att matematik inte enbart handlar om att lösa uppgifter
i ett läromedel.

En viktig del tror jag är att eleverna får agera själva framför tavlan, får
redovisa. Det ska vara lika naturligt i matte som det är att elever läser upp
sina arbeten på svenskan. Matte är ju lätt att integrera med andra ämnen
också. Man kan få in svenska, bild, slöjd och NO. Man kan göra massor av
olika grejer i matematiken. Men man måste tänka igenom så att det blir
meningsfullt. Jag vill få in vardagen så mycket som möjligt i matematiken.
Konkretisera genom vardagsuppgifter och få eleverna att förstå att matten
finns överallt omkring oss i vardagen. (Daniel)

De blivande lärarna uttrycker ambitionen att inte ”ta den lättaste
vägen”, dvs. de avser att inte enbart förlita sig på ett läromedel i under-
visningen. Samtidigt är läromedlet en trygghet som informanterna
utgår från att de kommer att behöva under den första tiden som lärare.

Jag skulle försöka ta ut det jag tycker är viktigast i varje kapitel, grunden
som man behöver förstå. Där skulle jag börja i stället för att hetsa iväg i
boken. Att man börjar med att bygga upp förståelse för de viktigaste
begreppen och senare kommer in på formler. Och så ska jag motivera
eleverna genom att vi gör roliga saker också, praktisk och laborativ
matematik. (Eva)

Lärarstudenten betonar behovet av laborativa inslag i matematik-
undervisningen. Hon motiverar detta behov med att laborativ
matematik visar att matematik är så mycket mer än läromedlet. Det
kan dessutom bidra till att öka elevernas förståelse för matematiska
begrepp och samband.
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De tankar och idéer om matematikundervisning som informanterna
uttrycker är bekanta från kursplanen i matematik enligt Lpo 94.
Betydelsen av laborativ matematikundervisning har, som framgått av
kapitel 6, diskuterats ingående under utbildningens kurser i matematik-
didaktik. De blivande lärarnas syn på matematikundervisning kan
också förstås med utgångspunkt från erfarenheter då de själva var
elever och erfarenheter av matematikundervisning under utbildningens
praktikperioder.

Idéer om matematikundervisning mot bakgrund av egna
erfarenheter som skolelev

De blivande lärarna har i huvudsak positiva minnen av matematik-
lektionerna sedan de själva gick i skolan. ”Det har säkert de flesta av
oss eftersom vi blivit intresserade av just de här ämnena”. (Bengt) Fem
av de tio informanterna säger sig inte ha någon matematiklärare som
förebild. Fem av informanterna kan peka ut och beskriva en lärare som
förebild för hur de själva vill undervisa i matematik. För två av
informanterna är det den egna gymnasieläraren som är förebilden för
undervisning i matematik.

Han gav oss en andra chans med omprov om vi hade missat, det gjorde
inte de andra lärarna. Så han var mån om att vi skulle klara oss. Han skrev
böcker om matematik för barn med inlärningssvårigheter. Så han var ju
väldigt intresserad av undervisning och inlärning i matematik. Han var
jättebra. Det var då jag tyckte att matten blev rolig igen. Det var verkligen
kul, inte bara lätt utan också intressant. Ja, det var spännande. (Karin)

Den matteläraren han var otroligt bra. Han gick i pension efter vår klass
och det var en stor förlust för skolan. Det som var så bra var att när någon
sade att ’jag kan inte tal 1104’ då sa han inte ’jamen så här ska man göra’
och räknade ut talet. Istället fick man läsa uppgiften högt, och ofta räckte
det. Då bad man om ursäkt och löste det själv. Annars fick man börja
räkna och då sa han till när man gjorde fel. Man tog det steg för steg alltså.
Han hade tålamod och väntade, utgick från där jag var istället för att
pracka på mig sin färdiga lösning. (Fredrik)

De lärare som beskrivs vara förebildliga är lugna, har tålamod, tar sig
tid med varje elev och behandlar eleverna som individer. Men dessa
karakteristika är inte specifikt relaterade till undervisning i matematik
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utan kan snarare betraktas som egenskaper hos ”goda lärare” i allmän-
het. Att en lärare är duktig på att förklara men inte ”prackar på”
eleverna sin färdiga lösning är mer nära relaterat till just undervisning i
matematik. Informanterna som citerats ovan framhåller båda två den
gynnsamma situation som rådde i de klassrum där deras förebild
gymnasieläraren undervisade. Kanske innebär det att de ser det som en
förutsättning för att vara en riktigt bra matematiklärare att eleverna är
intresserade, att ”klassen är bra”. Detta kan tolkas som att de blivande
lärarna inte vet om de kommer att kunna agera som sina förebilder. De
kommer själva att undervisa i grundskolan och därmed kanske inte ha
en lika gynnsam situation med intresserade elever i klassrummet.

Idéer om matematikundervisning mot bakgrund av egna
erfarenheter som lärarstudent

För en av de tio lärarstudenterna har handledare under utbildningens
praktikperioder påverkat synen på matematikundervisning på ett
genomgripande sätt. Betydelsefullt i sammanhanget är att informanten
inte hänvisar till läroplanstexter eller kurser i matematikdidaktik. Det
är istället konkreta erfarenheter och upplevelser av genomförd under-
visning i grundskolan som utgör grunden för informantens idéer om
matematikundervisning. Lärarstudenten (Astrid) är unik genom att hon
är den enda bland informanterna som upplevt en ny och annorlunda
matematikundervisning i åskurs 7–9 (se Tema 3). Hon är unik också
genom att ha handledare från utbildningens praktikperioder som före-
bilder för matematikundervisning.

Astrid tycker det är roligt att undervisa i matematik och hoppas att
hon får en tjänst som innehåller matematik i årskurs 7–9. Hon betraktar
praktikhandledarna som goda förebilder. Informanten berättar att hon
under sin praktik fått många nya tankar om matematikundervisning, till
exempel om proven som inlärningstillfällen. Att eleverna ska uppleva
ett varierat arbetssätt beskriver Astrid som centralt. Förutom variation
för att väcka elevers intresse och motivation framhåller informanten
också andra aspekter av variation i arbetssättet: Att utveckla elevers
rumsuppfattning, som är ett mål enligt läroplanen, låter sig knappast
göras genom att eleverna räknar uppgifter i läromedlet. Då kan man
behöva titta på kartor och ritningar och göra undervisningen mer
praktisk. Man kan till exempel ta kort från olika håll i ett rum och
sedan ska eleverna lista ut var personen stått när han tagit korten,
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berättar Astrid. Det är också viktigt att eleverna upptäcker att
matematik handlar om annat och mer än att räkna i boken, säger
Astrid. Hon ger exempel på hur en av handledarna integrerade
matematik och samhällskunskap.

En av mina handledare han använde mycket hemuppgifter som blandade
samhällskunskap och matematik. Det var saker de skulle ta ställning till, så
det gick inte att bara fråga kompisen och skriva av. Det var matematik-
uppgifter blandat med ’vad tror du om det här, personligen?’. De fick
jobba hemma och lämna in, och då kunde han se väldigt tydligt hur de
tänkte för de skulle hela tiden förklara hur de hade kommit fram till olika
saker. Och sen kunde han gå runt och dela ut deras lösningar och diskutera
med varje elev. (Astrid)

Flertalet informanter har, som tidigare framgått av Tema 3, andra
erfarenheter av matematikundervisning från utbildningens praktik-
perioder än de Astrid beskriver. Praktikperioderna har inte inneburit
några upplevelser av matematikundervisning som skiljer sig från den
undervisning lärarstudenterna själva är bekanta med sedan de var
elever i grundskolan. Ett exempel på detta ger Carolina som berättar
om hur hon tänker sig matematikundervisningen när hon kommer att
ha egna klasser. Hennes erfarenheter och upplevelser av matematik-
undervisning delas av flera informanter.

Hur Carolina tänker sig matematikundervisningen beror på om det
är mellanstadiet eller högstadiet, säger hon. På mellanstadiet känns det
friare, där kan man jobba mer laborativt. Informanten utgår från den
erfarenhet hon har av undervisning i matematik, både som elev och
lärarstudent. Carolina tycker att hon ser nästan samma mönster hos alla
matematiklärare. Det mesta har varit styrt av boken, säger hon. På
mellanstadiet har det funnits inslag av laborativ matematik men även
där har det mesta varit styrt av boken.

Man är så van vid hur det är i skolan, att högstadiet är en förberedelse för
gymnasiet. Och nu är det ju så att på både högstadiet och gymnasiet är det
böcker man räknar ur och det är vissa saker eleverna ska lära sig.
Gymnasiets matte blir ju en fortsättning på det man gjorde i nian. Så det
känns viktigt att man hinner igenom matteböckerna på högstadiet så att
eleverna ska klara av att räkna det som kommer på gymnasiet sedan.
(Carolina)
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Carolina tänker sig att hennes undervisning, särskilt om hon får en
tjänst på högstadiet, kommer att vara styrd av den bok som används på
skolan. Samtidigt tycker hon att det skulle vara roligt att få in
alternativa uppgifter i undervisningen, särskilt för de elever som är
skoltrötta och som tycker det är ”trist att traggla med en mattebok”.
Det är nog viktigt att försöka hitta alternativ så att de eleverna ser
någon mening med matematiken, tror Carolina. En svårighet för infor-
manten är att hon känner sig osäker på var hon kan hitta alternativ till
läromedlens uppgifter.

Mycket är ju vad man är van vid sedan man själv gick i skolan och när
man varit ute på praktik också. Och det är likadant som när jag själv gick i
skolan, att på mellanstadiet är det litet friare, litet mer laborationer. Men
på högstadiet, på varje ställe jag varit och där jag själv gick, så är det så att
man, ja, nästan bara sitter och räknar i boken. Det har ju varit så, jag har
inte sett något annat. Det är kanske därför det är svårt att tänka sig att det
kan vara annorlunda på högstadiet. Man får ju vara väldigt revolutionär
om man ska göra något som man inte har sett någonstans, även om man
kan tänka sig att det nog inte vore så dumt. (Carolina)

Det blir nog så, säger Carolina, att jag mest kommer att hålla mig till
boken men att jag också försöker ta in laborationer och övningar i
grupp, så att eleverna får lära sig att prata matematik.

En konflikt tycks uppstå för den blivande läraren genom att hon
känner krav på att ”hinna med kursen”. Genom att följa ett läromedel
upplever hon sig vara säker på att de elever som ska fortsätta till
matematikintensiva gymnasielinjer får en bra grund. Men samtidigt vet
informanten genom erfarenheter från praktikperioder att det finns
elever som skulle vara betjänta av en mer laborativt inriktad
matematikundervisning. För informanten försvårar det faktum att hon
inte har någon erfarenhet av matematikundervisning som överens-
stämmer med de tankar och idéer hon har utvecklat genom utbild-
ningens kurser i matematikdidaktik. All undervisning har följt samma
mönster, och det är det mönster hon känner igen från när hon själv var
elev i grundskolan.
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Tema 5: Lärarstudenternas personliga argument för
matematik i slutet av utbildningen
Under utbildningens sista termin berättar de blivande lärarna om vilka
mål de kommer att ha med sin matematikundervisning och vilka kun-
skaper i matematik de betraktar som viktigast att deras elever har med
sig när de slutar grundskolan. Resultatet av analysen beskrivs under
rubrikerna Kunskap som alla behöver och Kunskap som bara en del
behöver.

Kunskap som alla behöver

De blivande lärarna beskriver vad de betraktar som viktigast, dvs. vilka
mål de har med sin matematikundervisning. Gemensamt för informan-
terna är målet att alla elever ska kunna klara det vardagliga livet. Att
matematikundervisningen i grundskolan skall bidra till att fostra själv-
ständiga individer som vågar ifrågasätta uppgifter i bl.a. media
framhålls:

Det är inte något speciellt område, som procent, utan det viktigaste är att
de känner att de kan använda sig av matematiken i verkligheten. Och att de
är medvetna och vågar ifrågasätta när det står något i media som kanske
har med matte att göra. Har de matematikkunskaper så blir de medvetna.
Det viktigaste är att de känner trygghet, att de vet att de kan, och vågar
vara kritiska. (Daniel)

Att elever känner tilltro till sin förmåga att lära sig och att använda
matematik tar flertalet av informanterna upp som ett mål för dem
själva som lärare. För flera informanter är just elevernas själv-
förtroende fundamentalt:

Allra viktigast är kanske att jag som lärare inte gör någon rädd för matte.
Det är nog det viktigaste, att de inte börjar svettas när de ser ett mattetal.
För det vet jag många som gör, till exempel mina morföräldrar som säger
att så fort de ser ett mattetal så svettas de för att de tycker att det är så
otäckt. Och det har man ju hört från elever också, att det är vidrigt med
matte. Och det vore fruktansvärt om någon slutar grundskolan och har
sådan matteångest, för då blir det svårt för den personen att senare fortsätta
med matte, och det kanske är någon som bara behöver mogna litet.
(Carolina)



- 162 -

Att matematikundervisningen ska bidra till att elever utvecklar sin
problemlösningsförmåga är ett annat högt prioriterat mål för de
blivande lärarna. ”Att man kan angripa ett problem utan att det står
’bråk’ som rubrik.” (Hanna) Att elever utvecklar sin förmåga att tänka
logiskt betraktas även som ett allmänt utbildningsmål: ”Inte bara i
matten utan överhuvudtaget, att man tänker logiskt. Det är också när
man läser en text att man ser vad som viktigt och vad som är rimligt.”
(Jonas)

Elevers behov av matematikkunskaper med tanke på fortsatta
studier är ett mål som samtliga informanter för fram. Det är oftast fort-
satta studier i matematik på gymnasiet som de blivande lärarna syftar
på. ”Med matematik är det kanske så att man behöver kunna något för
att komma vidare till nästa steg i matematiken.” (Bengt)

Det matematiska innehåll alla elever med nödvändighet behöver ha
kunskap om efter grundskolan är enligt informanterna de fyra räkne-
sätten, multiplikationstabellen och andra tabeller, procenträkning och
enkla areaberäkningar. Att elever kan göra överslagsräkning, är säkra
på huvudräkning, och att de har utvecklat en god taluppfattning,
framhålls som viktiga innehållsliga mål.

Mitt mål är att alla ska ha tyckt att det varit roligt med matte i
grundskolan. Och sen att de ska ha grunderna. De ska kunna de fyra
räknesätten och multiplikationstabellen. Den kan de inte nu, inte utantill i
huvudet. Och så ska de kunna klara av enkla areaberäkningar och procent-
uppgifter. (Eva)

Taluppfattning och vardagsmatematik, säger Karin. Hon är en av de
två informanter som under utbildningens sista termin vikarierar som
lärare. Informanten tänker på de elever hon undervisar och tillägger att
hon ”skulle vilja stryka lite här och var i matteböckerna. Men gör man
det så kan det bli problem på gymnasiet”.

Kunskap som bara en del behöver

Av citaten i texten ovan framgår att de blivande lärarna upplever att
innehållet i läromedlet omfattar den kunskap i matematik elever
behöver ha tillägnat sig för fortsatta studier. Lärarstudenten skulle
”vilja stryka lite här och var i matteböckerna” men betraktar detta som
omöjligt med tanke på elevers fortsatta studier efter grundskolan.
Informanten är representativ för gruppen som beskriver att de upplever
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en konflikt just vad gäller målen för grundskolans matematik.
Informanterna anser att det finns en skillnad mellan kunskaper alla
elever behöver och kunskaper en del elever kommer att behöva.

Carolina uttrycker denna konflikt på följande sätt: det är viktigare
att eleverna kan lösa logiska problem formulerade i ord än att de kan
lösa ekvationer där det bara förekommer siffror och bokstäver. De
elever som tänker gå naturvetenskaplig eller teknisk linje på gymnasiet
behöver naturligtvis kunna ställa upp och lösa ekvationer. Men för
elever som inte ska fortsätta på studieförberedande gymnasielinjer är
det nog viktigare att kunna lösa vardagsproblem och att kunna tänka
logiskt, säger hon. Informanten upplever här en konflikt: Hon känner
krav på att ”hinna med kursen” så att elever som skall fortsätta
matematikintensiva linjer har en gedigen grund för de fortsatta
studierna i matematik. Samtidigt vet hon att en del elever skulle vara
betjänta av ett lugnare tempo och en mer laborativt inriktad matematik-
undervisning.

Astrid för fram åsikten att grundskolan ska lägga mer betoning på
vardagskunskaper för den grupp elever som har svårigheter med att nå
målen i årskurs 9. Det finns en inbyggd konflikt i, som det nu är, att
matematiken också ska vara grund för fortsatta studier, säger hon. För
en del elever anser informanten att det skulle vara bättre om man
satsade mycket mer på vardagsmatematik istället för att försöka hjälpa
dem att lösa ekvationer. Det är bättre att man har med sig en kunskap
som gör att man inte blir lurad i vardagen, att man känner att man kan
räkna ut saker man behöver, säger Astrid.

Eva berättar att hon är negativ till att alla elever i grundskolan ska
läsa samma matematik. Hon uttrycker också en kritisk inställning till
att alla gymnasieelever oberoende av program ska läsa samma
Matematik A.

Det är som att praktiska ämnen inte är lika fint. De kommer på andra plats
eftersom alla måste läsa samma kurs i engelska, svenska och matte. Det
låter bra eftersom alla blir behöriga att söka till högskolan. Men alla vill
inte söka till högskolan. Och skulle någon ändra sig senare så kanske man
är mer motiverad att läsa de här teoretiska ämnena då. (Eva)

Eva berättar om ”snusnior i keps” på praktikskolan. De hade redan valt
ett praktiskt inriktat program på gymnasiet och lärarstudenten
upplevde att de var totalt ointresserade av matematik i årskurs 9. Eva
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tycker det är fel att försöka lära de här eleverna hur de ska lösa
andragradsekvationer. Det känns meningslöst för både läraren och
eleverna. Informanten är tveksam till hur hon som lärare ska kunna
motivera eleverna till att lära sig ett matematiskt innehåll som hon
själv inte kan se att de har någon direkt nytta av.

Upplevelser av en konflikt mellan de kunskaper alla elever behöver
och de kunskaper en del elever behöver återkommer i samtliga infor-
manters berättelser. Däremot är meningarna delade när det gäller vilka
mål som är viktigast att nå för den grupp elever som har svårigheter
med matematik i grundskolan. En allmän problemlösningsförmåga,
som beskrivit tidigare i texten (av bl.a. Carolina och Jonas), ställs mot
grundläggande räknefärdighet. Informanten (Ingrid) utgår från sina
egna erfarenheter och de svårigheter hon upplevde med matematiken
på gymnasiet.

Jag tycker att grunderna är viktiga. Det är många som inte förstår
grunderna, som inte kan ställa upp addition rätt. Såna grejer, förstår man
inte sådana enkla saker så kan man aldrig förstå något högre. Så det tycker
jag, det måste finnas en grund som alla ska kunna. För jag kunde inte
grunderna, vanlig räkning, och därför blev det svårt på gymnasiet när jag
började med derivata och integraler. (Ingrid)

Informantens fokusering på att alla elever ska ha vissa grunder är alltså
ett resultat av hennes egna erfarenheter. En konsekvens av det är att
hon anser att nivågruppering är att föredra. De elever som behöver
träna mycket på grundläggande aritmetik får göra det i sina grupper
medan andra elever får möjlighet att komma vidare i sina grupper.

Sammanfattning
Under utbildningens perioder av teori har de blivande lärarna utvecklat
en gemensam syn på matematik i grundskolan som stämmer väl med
kursplanen i matematik enligt Lpo 94. Under perioder av praktik har
informanterna däremot fått så olika konkreta erfarenheter av hur under-
visningen i matematik faktiskt genomförs att man kan säga att de
deltagit i helt olika lärarutbildningar. Att inte ha erfarit någon annan
matematikundervisning än ”fortsätt räkna i boken”, varken som elev i
grundskolan eller som lärarstudent på praktikskolor, ger rimligtvis
upphov till helt andra tankar om vad som är möjligt, än de tankar som
erfarenheter av en varierad undervisning kan utveckla. En av
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lärarstudenterna uttrycker detta på följande sätt: ”Man får ju vara
väldigt revolutionär om man ska göra något som man inte har sett
någonstans, även om man kan tänka sig att det nog inte vore så dumt”
(Carolina).

De tio lärarstudenterna har beskrivit sina tankar, idéer och ideal vad
gäller undervisning i matematik. De har också berättat om vad de ser
som viktigast att elever lär sig, vad elever ska ha med sig i form av
kunskaper i och attityder till matematik när de lämnar grundskolan.

De blivande lärarna avser att utgå från ett läromedel i sin under-
visning. Men de vill inte – till skillnad från vad flera av dem mött
under sina praktikperioder – förlita sig helt på läromedlet. Variation i
undervisningen framhålls som nödvändig av flera olika anledningar
relaterade till kursplanens och informanternas mål med matematik i
grundskolan. Variation behövs för att öka elevers intresse för och
motivation att lära matematik. På så sätt är variation grundläggande för
att undervisningen överhuvudtaget skall fungera och något lärande äga
rum. Variation behövs för att elever ska utveckla en rik och nyanserad
bild av vad matematik är, och i vilka sammanhang, kunskaper i
matematik kan komma till användning. Informanterna berättar att de
vill ”få in vardagen så mycket som möjligt i matematiken, konkretisera
genom vardagsuppgifter och få eleverna att förstå att matten finns
överallt omkring oss i vardagen” (Daniel). Variation i undervisningen
genom problemlösning i grupp, elevers muntliga och skriftliga redo-
visningar av sina lösningar, laborationer och undersökande
verksamhet, bidrar till att elever kan uppleva matematik som den
levande mänskliga konstruktion och kreativa undersökande aktivitet
den beskrivs som i kursplanen. Variation behövs dessutom med hänsyn
tagen till det matematiska innehållet. Att stärka elevers rums-
uppfattning låter sig knappast göras genom att de får räkna en massa
uppgifter i läromedlet (Astrid).

Men samtidigt som de blivande lärarna på ett entydigt sätt beskriver
behovet av variation i undervisningen för de fram erfarenheter av olika
hinder och svårigheter som de upplever finns för att genomföra en
matematikundervisning som överensstämmer med kursplanens mål
och med lärarutbildningens kurser i matematikdidaktik. Som lärar-
studenter har de inte kunnat påverka praktikskolans val av läromedel
eller hur matematikundervisningen organiserats. Som nyanställda
lärare på en skola kommer de att ställas inför en existerande organi-
sation och redan valda läromedel. Att elevgruppen är stor eller hetero-
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gen vad avser kunskapsnivå beskrivs som ett hinder för att undervisa i
överensstämmelse med informanternas ideal. De blivande lärarna har
själva, ur ett elevperspektiv, positiva erfarenheter av homogena under-
visningsgrupper genom den tidigare uppdelningen på allmän och
särskild kurs i matematik under högstadiet. Att skolor under senare
delen av grundskolan använder gemensam planering och gemensamma
prov för samtliga undervisningsgrupper i en årskurs beskrivs av
informanter som ett annat hinder.

När informanter berättar om sina erfarenheter från undervisning i
senare delen av grundskolan är det nationella prov, tidspress, betyg,
och upplevda krav på att ”hinna med kursen” som beskrivs utgöra
hinder för att genomföra en undervisning som överensstämmer med
intentionerna. Det är också med hänvisning till matematik i senare
delen av grundskolan de blivande lärarna beskriver upplevelser av
konflikt mellan kursplanens olika mål. Min tolkning av målkonflikten
kan sammanfattas så här: ur ett lärarperspektiv är elevers tilltro till sin
egen förmåga att lära och använda matematik (f) absolut grund-
läggande för undervisningssituationen i klassrummet och för elevers
intresse och motivation att lära. De kunskaper och färdigheter elever
behöver för att klara sitt vardagliga liv, privat och som samhälls-
medborgare (a & c) kan ofta motiveras och konkretiseras så att elever
inser nyttan med kunskaperna. Även problemlösning och en förmåga
att tänka logiskt (e) går att förena med de tidigare nämnda målen. Men
vad avser det mål som handlar om fortsatt utbildning och lärande
(b & g) uppstår en situation som jag uppfattar består av dels en
konflikt mellan de attityder till och kunskaper i matematik elever för-
väntas behöva i vardagslivet och de kunskaper i matematik elever kan
förväntas behöva för fortsatta studier, dels en konflikt mellan de
kunskaper i matematik elever antas komma att behöva för att klara av
gymnasieskolans matematik kurs A, och de kunskaper elever som
avser att studera matematikintensiva utbildningar antas komma att
behöva. Jag tolkar alltså informanternas berättelser som att (b & g)
upplevs konkurrera med och till viss del motverka möjligheterna att
undervisa på ett sådant sätt att (a & c) och (f) gynnas. Att elever
behöver lära sig t.ex. ekvationslösning upplevs stå i motsättning till
elevers behov av ”vardagsmatematik”. Man kan säga att argumentet
”det kommer på provet” (p) existerar i form av läromedlens prov och
nationella prov och blir ett hinder för informanter att genomföra
matematikundervisningen enligt de egna intentionerna. Det syfte med
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grundskolans matematik som i kursplanen uttrycks som att
utbildningen skall ge en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt
utbildning och lärande (b & g) omformas av informanter och upplevs
handla om en god grund för fortsatta studier i matematik (b2). Den
konflikt informanter erfar vad gäller elevers olika behov av matematik-
kunskaper för fortsatta studier gör att de ifrågasätter den nya kurs-
planen i matematik som ju formulerar samma mål för alla elever.

I Tabell 3 nedan görs ett försök att åskådliggöra förändring över tid
vad avser vilka argument informanterna särskilt betonat under
utbildningens första respektive tredje termin (jfr Tabell 2 i kapitel 7)
samt under utbildningens nionde och sista termin. Tabell 3 kommer att
följas upp i kapitel 10.

Tabell 3
Argumentkategorier som särskilt betonas av informanterna under
termin 1, termin 3 och i slutet av lärarutbildningen (termin 9)

Termin 1 Termin 3   Termin 9
           ”för alla”             ”för vissa”

a a             a & c               ”olika b2”
b b                f
c e                e
g c

a: ”klara vardagslivet”; b: utbildning & yrke; b2: fortsatta studier i matematik
c: tillvarata egna intressen; d: samhällets behov och krav;
e: utveckla tänkandet; f: roligt, stärker självförtroendet; g: andra skolämnen;
k: allmänbildning; h: viktigt kunskapsområde; p: kommer på provet
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9. Lärarna, skolorna och matematiken –
läroplans- och lärarutbildningsideal
kontra lokal verklighet

I detta sista resultatkapitel skall grundskolans matematik belysas med
hjälp av de tio informanternas berättelser om sina erfarenheter under
de tre första åren efter avslutad utbildning. Härigenom beskrivs skol-
matematikens villkor som ett av undersökningens resultat. Samtidigt
utgör beskrivningarna av lärarnas upplevelser verktyg för att analysera
vilka argument för undervisning i matematik i grundskolan som
”håller” i verkligheten och vilka andra argument som eventuellt gene-
reras.

Det är övergången från att vara lärarstudent till att vara lärare som
nu fokuseras och de perspektivförskjutningar detta ”positionsbyte” kan
innebära (se Figur 8).

   på universitet

  att vara      att           vara        att vara
                  elev     lärar      student         lärare

        i skolan   på praktikskolor     i skolan

Figur 8. Arbetsmodellen: Fokus på positionen att vara lärare.

Resultatet presenteras genom fyra resultatteman: Det första
(Tema 6) behandlar matematikundervisning på informanters olika
skolor. Det andra (Tema 7) handlar om vad informanter betraktar som
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en bra lektion och knyter an till Tema 4 i föregående kapitel. Det tredje
(Tema 8) har fokus på informanters upplevelser av möjligheter och
hinder, på skolmatematikens vardagsverklighet. Det fjärde och sista
resultattemat (Tema 9) är en fortsättning på Tema 5 i föregående
kapitel och behandlar lärarnas personliga argument för grundskolans
matematik.

Som bakgrund, för att kunna förstå informanternas berättelser,
inleds kapitlet med en kort beskrivning av lärarnas yrkesdebut på de
olika skolor där de arbetar under sina första tre år efter avslutad
utbildning. En sammanställning över informanternas lärarerfarenheter
finns som Bilaga 3.

De första åren som lärare på olika skolor
Under de tre första åren efter att utbildningen avslutats skaffar sig de
tio informanterna erfarenhet av att arbeta som lärare från sammanlagt
fjorton olika skolor. Fyra av informanterna (Hanna, Ingrid, Jonas och
Karin) byter under dessa år arbetsplats, från en skola till en annan. En
informant (Daniel) hoppar av från läraryrket och en annan informant
(Ingrid) gör under ett halvår uppehåll i sitt arbete som lärare.

Variationen mellan de skolor där informanterna gör sin yrkesdebut
är betydande. Här finns friskolor och kommunala skolor represen-
terade, skolor på landsbygden och skolor i storstadsområden, små och
stora skolor, högstadieskolor med ämnesinstitutioner och högstadie-
skolor som renoverats för att anpassas till en organisation i arbetslag.
Flera av skolorna står inför, eller håller på att genomföra, en om-
organisation från ämnesinstitutioner till arbetslag. De år som är
aktuella, 1999 – 2001, tycks att döma av informanternas berättelser
innebära stora förändringar på många skolor vad avser organisation.

Det är också stor variation mellan den arbetssituation de tio infor-
manterna upplever under sina första år som lärare. Yrkesdebuten
beskrivs av de flesta som tuff, kanske ännu mer krävande än vad de
hade föreställt sig. Det är flera faktorer som enligt berättelserna
påverkar informanternas yrkesdebut. Att komma ny till en skola en
vårtermin och ha lektioner från första eller andra dagen på jobbet har
av flera informanter upplevts som en chockstart. Ett exempel ger
Fredrik som upptäckte att det inte finns några läromedel i matematik.
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Det var en chock. På praktikskolan, när man kom mitt i terminen, så fanns
ju självklart böcker. Man fick en bok av handledaren, man fick veta hur
långt i boken de hade hunnit, och det var bara att köra igång. Men när jag
kom hit fanns det inte en bok. Och jag skulle börja undervisa dagen därpå.
Jag skulle ha första lektionen klockan 08.20. Det gick ju inte. (Fredrik)

Hur många ämnen läraren undervisar i påverkar hur mycket
planeringstid som krävs. Särskilt det första året har arbetsbördan
upplevts som enormt tung av de informanter som undervisar i samtliga
NO-ämnen. Att tillhöra ett arbetslag där det inte finns någon annan
lärare i NO-ämnena upplevs som ett speciellt problem för den
nyutbildade läraren. För en av informanterna är situationen extrem –
som nyutbildad lärare är Eva ensam ansvarig för att bygga upp en
verksamhet i matematik och NO-ämnen för årskurs 7–9 på sin skola.

Hade jag vetat vad det innebar, så skulle jag ju inte tagit jobbet. Att det
liksom var så här det var. Att jag skulle jobba ensam. Om någon sagt till
mig i telefon att det är du ensam som ska ansvara för all matte och NO i
8an och 9an och på sikt för hela högstadiet, som jag gjorde förra året. Och
att du kommer att få åka mellan skolor för att ha laborationer där, och du
kommer att få driva det här helt själv, då hade jag svarat att det klarar inte
jag, så jag kan inte ta den här tjänsten. Men det var ingen som sade så.
(Eva)

Att som nyutbildad lärare komma till en skola med inriktning mot
tematiskt lärande innebär en hårt pressad arbetssituation för en av
informanterna. Hon har inte några läromedel att utgå från i NO-under-
visningen utan producerar eget material till varje tema.

Jag har suttit till klockan tio varje vardagskväll och så lördag eftermiddag
och hela söndagen. Så har det varit nu i tre terminer och jag vet inte om
jag orkar fortsätta. Jag känner mig helt slut. Man får jobba så mycket och
får så lite tillbaka, lön och uppskattning. Det är så mycket slit men slitet
värderas så lågt. Jag försöker tänka att det kan inte bli värre – det kan bara
bli bättre. Jag vill inte jobba om jag inte kan göra ett helhjärtat och bra
jobb. Men jag vet inte om jag orkar. (Ingrid)

Den stora arbetsbördan under de första åren beskrivs av informanterna
som ”en chock”. Några av informanterna upplever dessutom det första
året som påfrestande på grund av att de inte får det stöd av arbetslag
eller skolledning de skulle ha behövt för att klara av situationen i
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klassrummet. Att så många elever i skolan har problem av olika slag är
också en chockartad upplevelse för flera av lärarna. För en informant
leder det till att han byter yrke. Efter en termin som lärare säger Daniel
upp sig, i likhet med flera andra nyanställda lärare på skolan.

Det var inte det att jag var för entusiastisk eller ville för mycket. Jag blev
varnad av en lärare i arbetslaget. En av de första grejerna hon sade till mig
var att hon hade gjort det misstaget under sin första tid på skolan. Nej, det
som fallerade var stora frågor, stora problem. Det handlar om elever med
sociala och psykiska problem. Jag hade mellan fem och tio föräldrasamtal
i veckan. Jag hade några fall som jag höll på hela terminen med. Det var
elever som behövde stöd och vi ville få utredningar gjorda på. Och det
gjordes polisanmälningar, föräldrar emellan mot varandras barn. Allt sånt
här tog över. Och det som var avskräckande för jobbet på den här skolan
var att vi inte fick något gehör från ledningen. Vi fick inte den hjälp vi
frågade efter. (Daniel)

En av de tio informanterna beskriver en start på yrkeskarriären som
kontrasterar mot de andra nio lärarnas berättelser. Carolina berättar att
hon får en ”mjukstart” med två undervisningsämnen den första
terminen (matematik och fysik) och därefter tre undervisningsämnen.
Men även denna informant upplever en tung arbetsbörda under det
första året och konstaterar att det var skönt att hon inte hade egna barn.

Jag hade med mig planering och att rätta prov hem. Jag tror att det första
året nog är det jobbigaste så det var skönt att man inte hade barn då. För
jag satt ganska mycket hemma. Jag märkte att när jag hade haft matte i en
9a och fick det igen året därpå så visste jag mer. Det tog inte lika mycket
tid och kraft det andra året. Jag tror inte att jag skulle behöva sitta hemma
på kvällarna lika mycket när jag har jobbat ett tag, utan då skulle jag nog
hinna med ganska mycket på skolan. (Carolina)

Samtliga informanter skaffar sig under de tre första åren erfarenhet
av undervisning i årskurs 7–9, några som ”ämneslärare” i matematik
och två NO-ämnen, andra som lärare i matematik och samtliga NO-
ämnen. Lärarna har, med ett undantag, matematik som undervisnings-
ämne i sina tjänster. Fyra av informanterna skaffar sig också erfarenhet
av undervisning i årskurs 4–6. En av männen (Jonas) gör sin
yrkesdebut som klasslärare i årskurs 4–6 och byter sedan till en
friskola med elever i årskurs 6–9. Två av kvinnorna (Hanna och
Ingrid) byter från högstadieskolor till skolor med undervisning i
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årskurs 4–6, en tredje kvinna (Karin) byter från en högstadieskola till
en skola där hon undervisar både i årskurs 4–6 och årskurs 7–9.

Fem av de tio informanterna har blivit föräldrar under den aktuella
perioden. De två männen (Bengt och Daniel) tycks inte påverkas
nämnvärt i sina yrkeskarriärer, de är föräldralediga i mycket begränsad
omfattning. De tre kvinnorna (Astrid, Carolina och Karin) beskriver
hur föräldraledigheten innebär att yrkeskarriären påverkas. De
upplever en osäkerhet över vilka ämnen de kommer att få undervisa i
när de kommer tillbaka till skolan, vilka elever de kommer att få, och
vilket arbetslag de placeras i.

Jag kommer att få lära mig hundrafemtio nya namn, precis som förra
gången. Och många kollegor har bytts ut också under den här tiden.
Arbetslagen kanske inte ser likadana ut. Så jag kanske inte ens kommer att
ha samma ämnen. Eftersom jag har alla NO-ämnen i min utbildning så kan
de plocka in mig där det behövs. Jag kanske får matte, fysik och teknik,
eller nåt sånt. Och då blir det nytt igen för jag har ju bara haft kemi och
biologi. Så det blir väldigt osäkert i början. (Astrid)

För en av kvinnorna bidrar osäkerhet över arbetssituationen till att hon
under föräldraledigheten söker tjänst på en annan skola.

Nej, jag kände väl också att på min gamla skola där hade de fått en behörig
kille på min tjänst och han bor i den staden och ville gärna vara kvar. Det
funkade bra också med eleverna. Jag är inte säker på att jag skulle fått
tillbaka min tjänst, mitt arbetslag och mina elever. Så jag kände mig väl
lite överflödig kanske. (Karin)

Tre år efter avslutad lärarutbildning väntar de tre kvinnorna barn
nummer två. För två av kvinnorna innebär det att en föräldraledighet
övergår i nästa. Carolina planerar att sedan arbeta deltid.

Tre år efter avslutad lärarutbildning tjänstgör sex av de tio infor-
manterna som lärare. Av de fyra männen har en (Daniel) hoppat av
från läraryrket. De tre män som arbetar som lärare är arbetslagsledare
och två av dem tänker sig en karriär som skolledare i framtiden. Av de
sex kvinnorna är tre föräldralediga och tre arbetar heltid som lärare. En
av dem är arbetslagsledare (Eva), de båda andra har efter de första åren
på högstadiet bytt till en tjänst i årskurs 4–6.
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Erfarenheter av matematikundervisning
Under de tre första åren efter avslutad lärarutbildning har alla de tio
lärarna skaffat sig erfarenhet av att undervisa i matematik i grund-
skolan. Hur lång tid informanterna undervisat i matematik varierar
mellan 7 terminer (Jonas) och knappt 2 terminer (Daniel). Syftet med
Tema 6, Matematikundervisning på olika skolor, är att beskriva
informanters erfarenheter av att undervisa i matematik och samtidigt
ge en ingång till de två resultatteman som sedan följer, där fokus är
dels vad lärarna betraktar som en bra lektion, att jämföra med de idéer
om matematikundervisning de hade i slutet av lärarutbildningen, dels
vilka faktorer lärarna upplever påverka deras matematikundervisning
och möjligheter att undervisa i enlighet med sina ideal.

Tema 6: Matematikundervisning på olika skolor
Merparten av informanternas erfarenheter kommer från grundskolans
senare del, årskurs 7–9, och fyra av informanterna har erfarenhet av
matematikundervisning i både årskurs 7–9 och årskurs 4–6. Jag har
därför valt att beskriva matematikundervisning på olika skolor genom
en informant med erfarenheter från årskurs 7–9 (Bengt) och en
informant med erfarenheter av matematikundervisning från både
årskurs 4–6 och årskurs 7–9 (Hanna). De två lärarna har valts utifrån
flera kriterier: De har flera års erfarenhet av matematikundervisning
och på de skolor där de tjänstgör organiseras undervisningen i
matematik enligt olika principer. Deras erfarenheter av matematik-
undervisning speglar hela informantgruppen och den variation som
finns tämligen väl. Vid beskrivning av innehållet i resultattemat
används inledningsvis utdrag ur de porträtt som tecknades av varje
informant (se kapitel 5).

Matematikundervisning i skolår 7–9: Bengt

Tre år efter att utbildningen avslutats har Bengt fem terminers
erfarenhet av matematikundervisning i skolår 7–9 från en skola.
Bengts skola är en kommunal 6–9 skola med cirka 500 elever i en liten
stad. Det läromedel som används i matematik är upplagt så att eleverna
har matematikundervisning i sammanhållen klass i årskurs 7 och
därefter väljer de grön eller röd grupp. Indelningen styrs av att det
finns två varianter av läromedlet för årskurs 8 och årskurs 9. Det är
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eleverna själva som väljer, säger Bengt. De får reda på förut-
sättningarna, att grön grupp kan ge betyget godkänt men inte högre.
”Man kan välja den boken dels om man är svag i matte och vet om det,
eller så kanske man är lite halvbekväm. Vi styr inte det här valet på
något sätt utan det får de göra själva.” Han tycker att det fungerar bra
med nivågrupperingen i matematik och lärarlaget har fått extra resurser
så att de två parallella klasserna kan bilda tre matematikgrupper. Det är
en fördel att ha mindre grupper och lättare att lägga undervisningen på
en nivå som eleverna klarar av. En nackdel med nivågrupperingen,
säger Bengt, är att ”ibland kan det vara tio grabbar som är jättestökiga i
en sån där svagare mattegrupp. Då är det tufft.” Bengt understryker att
det viktigaste är att alla elever, oavsett vilken grupp de valt, ska ha
möjlighet att nå målen.

Den matten som är i den här lättare kursen den ska ändå vara anpassad så
att man ska klara sig med de kunskaperna upp till gymnasiet. Man ska ju
inte halka efter. Eftersom du får godkänt så ska det ju räcka för att gå
vidare. De som har läst den här lättare varianten de ska ju klara av det, de
ska ju läsa A-kursen på gymnasiet de också.

Bengt berättar att han håller sina elever väl samlade. Han gör en
planering till eleverna som täcker ungefär halva terminen, det innebär
två kapitel och sedan prov. Av planeringen framgår vad Bengt kommer
att gå igenom, vilka uppgifter i läromedlet eleverna ska räkna under
varje lektion, när diagnoser ska göras, vilka uppgifter som är läxa varje
vecka, när provet kommer och vad det omfattar. Bengt och hans
kollegor använder sig av de olika varianter på prov som finns i den
lärarhandledning som hör till läromedlet.

Planeringen håller faktiskt väldigt bra. Och är de sjuka eller ligger efter så
kan de se vad vi ska börja med nästa lektion och de får ta ifatt det själva.
Jag brukar ha ganska traditionellt på mattetimmarna. När det är något nytt
moment, som idag med medelvärde och median, så brukar jag ha en
genomgång i början. Och då vet jag att alla är på det stället, alla är beredda
att börja här nu. Så att det inte blir sånt här släpande, att det skiljer femton
sidor i boken. Det finns ju de som har en tendens att sacka efter lite. Då
ska de veta var jag börjar nästa lektion och så får de fixa det.
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Läromedlets båda varianter innehåller uppgifter av olika svårighets-
grad och Bengt berättar att eleverna själva får ta ansvar för vilken nivå
de väljer.

Det klarar de av också, de känner vilken nivå de är på. Ingen elev tycker
det är kul att göra de lättaste uppgifterna om man har kapacitet för att klara
de svårare. De kan hoppa över A-uppgifterna hela vägen och ge sig på B-
och C-uppgifterna direkt. Det sköter de själva, de känner vilka som är
lagom svåra.

 Eleverna hålls väl samlade med undantag för ”vissa självgående
elever som ligger före”. Bengt säger att han inte bromsar de elever som
jobbar i förväg. Han berättar om två flickor som nu börjat med
gymnasiets kurs A i matematik. Skolan har ett samarbete med ortens
gymnasieskola och det innebär att de två eleverna i Bengts 9a kan läsa
in A-kursen i matematik under årskurs 9.

Hur tycker Bengt det är att sätta betyg i matematik? Den uppdelning
på röd och grön grupp som används på skolan bidrar till att det inte är
särskilt svårt. De elever som går i gröna gruppen vet spelreglerna – de
kan få godkänt men inte mer. Det har varit ganska givet vad olika
elever ska ha för betyg, säger Bengt. ”Och man får inte ta det
personligt. Det är ju faktiskt elevernas ansvar också.”

Bengt understryker att han inte på långa vägar är fullfjädrad som
lärare än. Man fastnar i matteboken, säger han, och tillägger att han
nog inte hade tänkt sig det från början. Bengt är förvånad över att läro-
medlet styr honom så mycket och förklarar det med stressen att hinna
igenom böckerna.

Det är ganska tight om tid och ska jag göra hela matteböckerna i varje
årskurs, alla moment, då är det ju ett späckat schema. Då hinner jag inte
med något annat än boken. Eleverna kan också uppleva ibland att, ska du
gå igenom något nytt nu igen, kan de säga. Nästan varje lektion är det ett
nytt moment. Det skulle behöva sjunka in litet, jag tycker att det är för
mycket ibland. Och jag är inte riktigt där än att jag känner att jag kan ta
bort något.

Att hinna med kursen genom att följa läromedlets uppläggning har
blivit Bengts mål som matematiklärare under de första åren. Olika
arbetsområden, som ekvationer, procent och bråkräkning, återkommer
varje läsår i läromedlet och byggs på med nya moment. Bengt vet inte
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än vad han kan och vågar hoppa över. Om det läromedel skolan
använder är bra eller om det finns andra som kanske är bättre har han
inte heller hunnit fundera på, säger han. ”Det var ju mer att man kom
hit till den matteboken och sen kör man väl den ett tag och sen får man
se om man vill prova något annat.” Bengt säger att han inte ens vet vad
det finns för alternativ, han har bara ”kört på” i den bok som används
på skolan. Som det är nu planerar och genomför han undervisningen
med utgångspunkt från läromedlets kapitel och arbetsområden.

Matematikundervisning i skolår 4–6: Hanna

Tre år efter avslutad lärarutbildning har Hanna erfarenhet av att
undervisa i matematik både i årskurs 7–9 och årskurs 4–6. Hon började
som lärare i årskurs 7–9 men har efter tre terminer bytt skola och
undervisar nu bl.a. matematik i årskurs 4–6. Hannas skola ligger på
landet, här finns en klass i vardera skolår 4, 5 och 6.

Hanna har matematik i sin 4a och skolans 5a. Hon använder ett
läromedel som är upplagt så att eleverna ska kunna arbeta i sin ”egen
takt”. Alla elever arbetar med ett visst matematiskt innehåll men de
kan befinna sig på olika nivåer. Hanna har valt att hålla klassen
samlad. Hon gör varje vecka en planering som består av ”Grundkurs”,
”Om du hinner” och ”Läxa denna vecka”. Planeringen klistras in i
elevernas räknehäften. Hanna säger att det fungerar bra. Läromedlet
innehåller så otroligt många uppgifter, alldeles för många för en
”normal elev”, säger hon. Förra läsåret hade Hanna en 4a där hon till
att börja med lät eleverna arbeta mer fritt, utan planering.

Jag tyckte att det var jättesvårt. Jag hade ingenting att driva på de här
eleverna som inte kommer någon vart med, de som inte vill och tycker det
är tråkigt. De har inget mål att de ska hinna, de ser ingen ände på det. De
kanske är på steg 1 och vet att det finns tolv steg. Planeringarna hjälpte
dem. ’Ja nu gör jag det här och sen kryssar jag över uppgifterna i
planeringen.’ Jag tycker att det är svårt med genomgång också. Även om
alla håller på med bråk så kan jag inte ha samma genomgång för alla
eftersom man tar upp helt olika saker på de olika stegen.

Att Hanna håller sina elever samlade har också en ekonomisk-praktisk
bakgrund. Hon vill ha det så men skulle inte heller kunna ha det på
något annat sätt, säger hon. ”Vi har inte tillräckligt många böcker. Det
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krävs mer än en klassuppsättning om eleverna ska kunna jobba fritt
och vi har inte pengar att köpa in fler böcker för.”

Hanna berättar att hon rättar de uppgifter som hör till planeringens
”Grundkurs”. Det räcker inte med att rätta diagnoser, säger hon. Det
tar tid att få klart för sig hur elever har förstått eller kanske missförstått
något. Elever kan klara ganska många uppgifter genom att räkna
mekaniskt. På en diagnos kanske de missar några få poäng och då ser
det riktigt bra ut, men om de poängen motsvarar ett helt avsnitt av ett
kapitel så kan det vara ganska illa, säger Hanna. Ett dilemma för
Hanna är vad hon ska göra med den information om elevernas
kunskaper som hon får genom att rätta uppgifterna de räknat. Det tar
mycket tid, varje måndag kväll är vikt för rättning av 4ans och 5ans
räknehäften.

Jag får kontroll på att ’jaha, den här tjejen har verkligen inte förstått det
här avsnittet för hon gör de här felen hela tiden’. Men sen kommer nästa
mattelektion, och så ska vi räkna, och jag hinner inte reparera de här
skadorna. Jag hinner inte följa upp eleverna som jag skulle vilja. Jag har
svårt att ta fem minuter med en elev, från alla de andra då. Så det är en
konflikt.

Ibland har Hanna en assistent i klassen och då har hon lite större
möjlighet att sätta sig med en elev. Men annars, om det inte är något
jättegrovt, säger Hanna, så hinner hon inte göra något åt de miss-
uppfattningar hon upptäckt när hon rättat elevernas räknehäften. Hon
berättar att hon förra året hade specialundervisning i sin klass och det
innebar att hon kunde hämta elever när de exempelvis hade svenska,
och sätta sig med dem. I år finns inte den möjligheten och Hanna säger
att det är väldigt frustrerande.

Hur ser matematiklektionerna ut i Hannas klass? Varje vecka får
eleverna en kluring, berättar Hanna. Det kan vara en ”klassiker”, t.ex.
roddaren som ska frakta ett kålhuvud, en get och en varg över en flod.
Roddarens problem är att han bara kan ta med sig en i taget i båten och
han vet att geten äter upp kålhuvudet och vargen äter upp geten om han
lämnar dem ensamma. Eleverna har funderat sedan de fick höra
kluringen förra veckan och tillsammans löser klassen den. Senare på
dagen får eleverna en ny kluring och deras uppmärksamhet är helt
fokuserad på Hanna när hon presenterar den. Det är kul när de tänder
på det, säger Hanna. Under lektionen skriver Hanna upp några
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multiplikationsuppgifter på tavlan. Hon frågar eleverna om det är
några som vill gå fram och berätta hur de löser uppgifterna och får
många händer i luften. Det är jättepopulärt, berättar Hanna. Hon brukar
ha sådana här inslag åtminstone ett par gånger i veckan. Men annars
räknar eleverna i boken, med hjälp av planeringen. Hanna tycker att
mattelektionerna är väldigt stressiga.

Det är extremt mycket händer i luften. Mycket mer än när de har svenska
och då har de inte heller något facit. De är ganska osäkra och osjälv-
ständiga. Många frågar utan att de behöver fråga. De ska bara ha ett kvitto
på att de har gjort rätt, tänkt rätt. Det är många sådana frågor man får. Jag
vet inte hur jag skulle ro i land det om jag inte hade en assistent med för
det mesta på matten. För de frågar så otroligt mycket och vill ha hjälp. Och
man springer som en skållad råtta, det är ju det man gör, man springer
runt.

Det är stor skillnad på att undervisa i matematik i årskurs 7–9 och i
årskurs 4–6 säger Hanna. De yngre eleverna är inte så inriktade på att
matematik innebär att räkna i boken, det är lättare att få dem enga-
gerade i andra aktiviteter. ”Om jag tar en kluring så tänker de inte på
att det är matte, fast det står matte på schemat.”

En annan skillnad mellan årskurs 4–6 och årskurs 7–9 är betygen.
Att sätta betyg har Hanna erfarenhet av och hon tycker det är skönt att
slippa det nu. Det var svårt att vara säker på att man var rättvis, säger
hon. Under sin första termin som lärare hade hon en 9a som gjorde
nationellt prov i matematik. Hanna berättar att hon kunde sitta hur
länge som helst för att försöka vara rättvis, och för att hon behövde ha
”tillräckligt på fötterna” för att känna sig säker på att hon satt rätt
betyg. På mellanstadiet känner Hanna inte alls samma press. Här spelar
det inte så stor roll om någon får två eller tre poäng på en uppgift
eftersom det inte handlar om något betyg. Hanna berättar att hon tog åt
sig om några av hennes elever inte blev godkända i 9an. Det vore skönt
om man kunde tänka att det är eleven som har ansvar, säger hon.

Sammanfattning

Matematikundervisningen på de olika skolorna organiseras på olika
sätt. Av de tio skolorna med matematikundervisning i årskurs 7–9 där
informanterna skaffar sig erfarenhet har tre skolor undervisning i nivå-
grupperade undervisningsgrupper, fem har matematik i klassen, en
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skola vacklar mellan matematik i klassen och nivågrupperade under-
visningsgrupper, och en skola har en långt driven individualiserad
undervisning. Motiven för det ena eller andra sättet att organisera
undervisningen tycks vara ideologiska, pedagogiska och organisa-
toriska. Pedagogiska fördelar och nackdelar med de olika modellerna
diskuteras bland matematiklärare på skolorna.

 När några lärare tycker att det skulle vara bra att övergå till nivå-
gruppering säger andra lärare att ’ja men då kommer vi att få den här
mellangruppen som inte har några som driver på. Och då kommer de att
tappa mycket’. (Hanna)

Flera skolor satsar extra medel på ”kärnämnena” så att undervisningen
kan bedrivas i halvklass eller genom att två klasser bildar tre under-
visningsgrupper. På några skolor har storleken på klasserna minskats i
samband med att skolan infört en organisation med arbetslag. Av de tre
skolor som använder nivågruppering i matematikundervisningen
beskrivs två som ”traditionella”. Det är skolor där organisationen utgår
från ämnesinstitutioner eller där en organisation med arbetslag håller
på att genomföras.

Skolornas sätt att organisera sina arbetslag påverkar också hur
matematikundervisningen organiseras. Arbetslagen tycks i stor
utsträckning, enligt min tolkning av berättelserna, fungera som små
självständiga enheter inom en större skola. Ett exempel på detta ger
Fredrik, vars arbetslag har hand om en klass i vardera årskurs 7,
årskurs 8 och årskurs 9. Om matematikundervisningen organiserades i
nivågrupperade grupper skulle situationen enligt informanten förenklas
för honom själv och eleverna skulle kanske gynnas av en mer lärar-
styrd undervisning i homogena grupper. Men lokalt på skolan skulle
det vara svårt eftersom de skulle behöva gå över arbetslagsgränserna
för att sätta samman grupper. Det skulle vara resurskrävande, bryta
arbetslagstanken, och vara schematekniskt komplicerat.

Eget arbete, ett sätt att organisera undervisningen som några av
informanterna blev bekanta med under praktikperioder (kapitel 8,
Tema 3) har en av lärarna provat på att använda.

Jag försökte med det i våras. De fick varsin anteckningsbok och så gick
jag runt till varje elev och vi gjorde en veckoplanering. Vi skrev in läxan
och ungefär hur långt ska jag komma och om några uppgifter skulle
strykas. Och så tog jag hem deras räkneböcker och rättade alltid deras
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uppgifter. Men det var ett gigantiskt jobb och det tog för mycket tid. Jag
hann inte hjälpa dem samtidigt som jag skulle göra den där enskilda
planeringen med 24 stycken. Ja, de tyckte att det var jättebra men vi insåg
tillsammans att det tog för stor del av min tid. (Karin)

Informantens egen lärarerfarenhet av att använda ”eget arbete” är alltså
positiv, samtidigt som hon upptäcker att arbetssättet på olika sätt är
tidskrävande. Att göra den enskilda planeringen med varje elev tar
enligt denna erfarenhet en orimligt stor del av lektionstiden för läraren.

När lärarna beskriver undervisningen i matematik utgår nästan alla
från ett läromedel. Det är läromedlets uppläggning som beskrivs, det
är läromedlet som med olika plan, kanaler eller färger ger utrymme för
individualisering inom klassens/elevgruppens ram. Det är läromedlet
och tillhörande lärarhandledning som ibland också innehåller läxor,
diagnoser, prov, ”kluringar”, förslag på praktiska uppgifter och gemen-
samma aktiviteter. Lärarna berättar att de håller eleverna väl samlade,
de har genomgång när nya begrepp skall introduceras, eleverna får en
för klassen/gruppen gemensam planering och de har beting. Undantag
är en skola där eleverna studerar helt efter en individuell planering.

När lärarna beskriver matematikundervisningen är det alltså ett
läromedel och den planering läromedlet rekommenderar eller ger
utrymme för de berättar om. Lärarna beskriver samtidigt under-
visningen genom att berätta om en viss grupp elever, en bestämd klass.

Ett exempel på att den undervisning lärarna genomför är olika
beroende på elevgrupp ger Eva. Hon beskriver de båda klasserna, en
årskurs 8 och en årskurs 9, som stora och kunskapsmässigt spridda.
Läromedlet som används gör det möjligt för henne att ändå hålla
eleverna samlade. I den ena klassen, 8an, kan informanten arbeta
laborativt med hela klassen. Eleverna är lugna och uppskattar de olika
aktiviteterna. I den andra klassen, 9an, är det svårare:

Det krävs mycket mer disciplin där. Och då blir det så att jag håller mer
hårt på det här klassiska. Då kör jag en genomgång när de får lyssna bara.
Då sitter de helt tysta, och sedan får de jobba själva. Det blir mer den
metoden. Jag skulle vilja jobba på ett annat sätt men då känner jag att det
blir för stökigt. Och om det blir rörigt i klassrummet så lär de sig inget på
det heller. Då förstår de inte varför jag håller på och till exempel häller
vatten från en kon till en cylinder. (Eva)
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Informanternas erfarenheter av att undervisa i matematik visar på
både likheter och skillnader. Skolornas sätt att organisera under-
visningsgrupperna skiljer sig åt, samtliga informanter har skaffat sig
erfarenhet av att undervisa i årskurs 7–9, några har dessutom erfaren-
het av undervisning i årskurs 4–6. Gemensamma drag i lärarnas
beskrivningar är läromedlets dominans som utgångspunkt för under-
visningen och att de alltid relaterar sin beskrivning av matematik-
undervisningen till en bestämd grupp elever. Hur undervisningen i
matematik gestaltas tycks alltså bero på den specifika skolan, läraren,
läromedlet och eleverna.

Tema 7: En bra lektion
I slutet av lärarutbildningen berättade informanterna om hur de tror att
de själva kommer att organisera undervisningen när de börjar arbeta
som matematiklärare. Gemensamt för de blivande lärarna var då att de
antog att de skulle komma att utgå från ett läromedel men att det inte
skulle vara ”den lättaste vägen”, dvs. inte den organisation av under-
visningen de mött under praktikperioder när handledare inlett
lektionerna med en uppmaning till eleverna att ”slå upp böckerna och
fortsätt räkna”. Variation av undervisningsmetoder framhölls som
viktigt av flera skäl: för att intressera och motivera elever, för att
konkretisera och anknyta matematiken till vardagen, för att matematik
inte skall reduceras till att vara identiskt med innehållet i ett läromedel
och för att stödja elevers lärande av ett visst matematiskt innehåll. När
informanterna själva har några års erfarenhet av undervisning i
matematik är det andra innebörder av vad de betraktar som en bra
lektion som lyfts fram.

Att eleverna är engagerade är centralt i lärarnas beskrivningar av
vad som kännetecknar en bra lektion. För flertalet av informanterna
innebär elevernas engagemang i den dagliga undervisningspraktiken
att elever ägnar sig åt det de skall, att de är koncentrerade på att räkna
uppgifter och att det är arbetsro i klassrummet. För några av lärarna, i
första hand de som har erfarenhet av undervisning i skolår 4–6, innebär
en bra lektion en kombination av engagerade elever och praktiska
uppgifter. En tredje beskrivning av innebörden i ”en bra lektion” är att
läraren själv deltar i en diskussion eller en dialog med intresserade och
engagerade elever. En bra lektion är för de olika lärarna När alla är
koncentrerade på sitt respektive När eleverna genomför under-
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sökningar och När man får igång en dialog. Några korta utdrag ur
porträtten får här belysa lärarnas beskrivningar av vad en bra lektion
innebär för dem.

När alla är koncentrerade på sitt

Jag tycker det är roligt att ha matte, säger Astrid. Det som ger mest är
när man får eleverna att komma igång. För då tycker de att det är
roligt. Astrid berättar att hon brukar börja lektionen med en genom-
gång. Hon ser på elevernas ansikten om de hänger med eller inte. Och
när Astrid ser att fler och fler förstår då känner hon en väldigt positiv
respons. Då är det roligt att undervisa.

Det bästa är egentligen att ha en lektion när alla räknar, var och en för sig
eller två och två och hjälps åt. Och så kan man gå runt och förklara för
små grupper. Om det är flera som inte har förstått en viss sak så kan man
samla dem och förklara för dem. Men det kan man bara göra om de övriga
är så pass självgående att de kan jobba. (Astrid)

Astrids ”drömlektion” är när alla elever är koncentrerade på sitt eller
frågar och jobbar bra tillsammans med den som sitter bredvid. Känslan
av att eleverna kommer framåt är det som ger henne mest. När
eleverna med hjälp av Astrids förklaringar upptäcker att ”aha, det var
inte så svårt som jag trodde” tycker också de att det är roligt.

När känner Bengt att ”det här var en bra lektion”, vad utmärker en
sådan lektion?

För mig som matematiklärare är kvittot på en bra lektion att eleverna
verkligen förstår varför de ska räkna just det vi håller på med, att alla
jobbar väldigt bra och motiverat. Då kan man gå runt och mysa ibland.
När det är helt tyst och de liksom är inne i matten och de frågar varandra,
och det är väldigt lugn och trevlig stämning i klassen. Då fungerar jag som
en handledare. Och när någon räcker upp handen och jag liksom bara leder
in dem litet grann på ett spår och de säger ’jaha!’ och sen är de med direkt,
då är det kul. (Bengt)

Det handlar mer om en stämning i klassrummet än om ett visst mate-
matiskt innehåll, säger Bengt. Han berättar att 9an som han har är en
fantastiskt duktig klass. Eleverna är motiverade, kämpar hårt och vill
ha bra betyg. De satsar hårt på skolan, på matematik och nästan alla
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andra ämnen, och matematiklektionerna i den klassen tycker han oftast
är oerhört trevliga.

När eleverna genomför undersökningar

Eva beskriver, som ett exempel på en bra matematiklektion, när
eleverna med måttband fick undersöka samband mellan omkrets och
diameter på olika runda föremål och kom fram till ett närmevärde på
konstanten ! som omkretsen dividerad med diametern.

En bra mattelektion är när jag tror att eleverna känner att de har lärt sig
någonting, när det verkligen har gått upp ett ljus för dem, när de fattar att
’jaha, är det så här det hänger ihop!’. Det är inte något de bara har lärt sig
utantill. (Eva)

Det som gör att Hanna känner sig nöjd med en matematiklektion är om
hon har fått eleverna engagerade. Det kan vara en ”kluring” eller ”visa
hur du tänker”, säger hon. Riktigt bra tycker Hanna att det var nyligen i
5an när de jobbade med skala. Hon upptäckte att många elever inte
förstått bokens uppgifter och fick hela klassen engagerad i att mäta
skolgården och rita den i skala.

Alla bara ’ja, nu ska vi göra det här, vi ska verkligen ta reda på och vi ska
rita det!’ Och då sa jag att först behöver vi lite fakta, grundkunskaper. Jag
går igenom och ni antecknar. Och då hade jag dem verkligen med mig. De
antecknade och de undrade ’hur ska vi räkna det här i skala 1 till 100?’,
och sen ut med måttband på skolgården. (Hanna)

När man får igång en dialog

En riktigt bra matematiklektion är för Fredrik när alla elever gör det de
ska. Då skapas utrymme för honom att gå runt och hjälpa till och att
diskutera matematik. Fredrik tycker om att prata matematik, det är
jätteroligt när det blir en dialog, säger han. Fredrik ger ett exempel från
sannolikhetsläran. Han berättar att han fått igång en diskussion om
sannolikheten att få 13 rätt på tipset och om hur mycket spelbolaget
tjänar jämfört med hur mycket pengar vi tippar för.

Daniel berättar att allra roligast för honom själv var det när det blev
diskussioner, som när de arbetade med procent. Att resonera med
elever och de säger att ”ja, ja nu förstår jag!” är nog den bästa belöning
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en lärare kan få, säger Daniel. Även Jonas berättar att det mycket
handlar om att han får igång en dialog med eleverna.

Det är ju när jag får en bra dialog med eleverna och när jag får frågor. Att
jag har lyckats är att jag märker att de börjar tänka, alltså då märker jag att
det börjar hända något. När de inte bara sitter och skriver av det jag pratar
om. En genomgång då jag märker att de bara sitter och tar emot och jag
inte vet om de har fattat någonting det är jättesvårt. Samma sak när jag
sitter med en elev och pratar och han bara nickar och man får fråga ’hallå,
förstår du vad jag säger nu, har du fattat någonting av det jag pratat om’.
Men när jag får frågor, följdfrågor som visar att de tänker och fattar, då
känns det bra. (Jonas)

Gemensamt för de olika lärarnas beskrivningar av vad som karak-
teriserar en bra lektion är elevernas engagemang och intresse.
Beskrivningarna visar samtidigt på skillnader, som i viss utsträckning
kan bero på att lärarna refererar till erfarenheter av undervisning i
årskurs 7–9 respektive i årskurs 4–6.

I slutet av lärarutbildningen framhöll samtliga informanter vikten av
variation i undervisningen. Tre år senare framgår av berättelserna att
lärarna varierar undervisningen av två helt olika anledningar: Variation
betraktas fortfarande som önskvärd av alla de olika skäl som tidigare
förts fram, och i begränsad omfattning, beroende på bl.a. elevgrupp,
kan några av informanterna genomföra en matematikundervisning i
årskurs 7–9 (Eva, Ingrid) och i årskurs 4–6 (Hanna, Karin) som
överensstämmer med de ideal de beskrev i slutet av utbildningen. En
nytillkommen anledning för att variera undervisningen är om elever
inte är motiverade eller intresserade. Det kan handla om elever i nivå-
grupperade grupper som har svårt för matematiken och/eller elev-
grupper som har svårt att arbeta tyst och koncentrerat längre stunder.
Två informanter med erfarenhet av undervisning i år 7–9 beskriver hur
de försöker variera undervisningen i elevgrupper där intresset för
matematik är lågt.

Om elever inte är motiverade eller intresserade

I första hand är undervisningen beroende av vilka elever man har,
säger Bengt.

Har man en svag grupp så får man anpassa sig väldigt mycket efter vad
som passar just den gruppen. Vi har lektioner som är 60 minuter.
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Genomgång och sedan räkna matte det funkar ju inte för dem. De har inte
koncentration och ork och intresse för matte riktigt. Så då får man lura
dem lite, om man säger så, genom att göra någon slags lösblad eller se till
att det händer lite olika saker. De får 5–10 minuters rast mitt i. Ut och gå,
brukar jag säga. Och sedan räknar vi igen. Men min duktiga 9a, de
eleverna kan sitta och räkna tyst och koncentrerat i 60 minuter. (Bengt)

Carolina har hunnit med att undervisa två olika grupper i årskurs 9.
Den ena gruppen tyckte att matematik var roligt och eleverna tyckte att
det var kul att jobba i boken samtidigt som de också uppskattade att
bryta av med någonting annat ibland, säger Carolina. Den andra
gruppen 9or hade inte samma positiva inställning till matematik.

Den andra gruppen 9or var den gruppen som tycker att det är jobbigt och
tråkigt med matte. Vi var knappt 20 elever, 17 kanske, och det var en tuff
grupp. Men vi gjorde så att vi började sätta på musik, lite tyst, och då såg
man hur de sade till varandra att ’nej, nu ska ni vara tysta och sitta och
räkna’. Så det var en bra grej tycker jag. Jag tyckte att jag märkte skillnad,
att de inte tyckte det var lika tråkigt för att det kom in något som var lite
mysigt samtidigt. (Carolina)

I grupper som inte är så motiverade kan det vara nödvändigt att bryta
av varje lektion med till exempel ”matteormen” eller bingo för att öva
multiplikation. ”Så att det inte är lika, samma lektion dag ut och dag
in, utan att de vet att det kan hända lite andra saker också.” (Carolina)

I elevgrupper som inte är särskilt intresserade av matematik kan
alltså variation innebära ett avbrott i form av ett spel eller en tävling,
en kort rast eller musik under arbetet. Här är det inte behovet av
variation för att utveckla elevers matematikkunskaper som står i fokus
utan snarare variation för att hålla elever lugna eller ”lura dem lite” så
att de ägnar lektionstiden åt matematik och ingenting annat.

Tema 8: Upplevelser av möjligheter och hinder
Vilka faktorer upplever lärarna påverkar deras matematikunder-
visning? Vilka möjligheter och hinder beskriver lärarna som förklarar
eventuella diskrepanser mellan ideal och genomförande? Det är två
huvudsakliga faktorer som framkommit genom analys av intervjudata:
bristen på tid och eleverna. En bakomliggande faktor, som är direkt
relaterad till både bristen på tid och eleverna, är betyg och nationella
prov i skolår 9.



- 186 -

Bristen på tid

Av de tio informanternas berättelser framgår att bristen på tid är den
faktor som allra starkast påverkar lärarnas matematikundervisning.
Men tidsfaktorn är i sig relaterad till olika situationer och samman-
hang: att vara nyutbildad lärare, antal undervisningsämnen i tjänsten,
elevgrupper och undervisningssituationen i klassrummet, traditioner
och fördomar. De olika aspekterna är inte isolerade utan snarare
sammanflätade.

Att vara nyutbildad lärare innebär, som tidigare framgått av
informanternas berättelser, ett synnerligen omfattande arbete med att
planera undervisning. För de informanter som har tjänster med under-
visning i matematik och flera NO-ämnen är förberedelse av labora-
tioner i NO-ämnena särskilt tidskrävande och en konsekvens är för
flertalet av de nyutbildade lärarna att matematikämnet kommer i andra
hand.

Matten är ju mer ta fram boken och kanske räkna vidare. Det blir ett litet
andningshål. Efter några år går det här över. Jag upptäcker att jag kan
lägga mer och mer tid på matten. Som jag inte har haft tid med förut. Nu
vet jag att om jag ska köra de där labbarna så behöver jag de där prylarna
och det tar mig fem minuter att packa ihop och ställa i ordning på en vagn.
Det gör jag innan jag går hem så har jag det klart på morgonen. Men när
man kommer nyanställd som jag till skolan så vet man inte var någonting
finns. Jag letade 25 minuter efter tändstickor och sedan kom en erfaren
NO-lärare och sa att ’nej du, tändstickorna de är slut’. Då fanns ingen tid
över för matten. Det går inte. Man är inte mer än människa. (Fredrik)

Det är inte enbart kravet på laborationer inom NO-undervisningen som
påverkar informanters möjlighet att ägna tid åt att förbereda under-
visningen i matematik. Även de informanter som är ”klasslärare” och
undervisar i ett flertal ämnen upplever brist på tid.

Men en annan anledning är att jag hinner inte eller jag orkar inte. För
matten, jag vet att jag sa det för tre år sedan också, att matten går liksom
på något sätt att hålla flytande. Och har jag på torsdagen gjort planering
för nästa vecka, att ’okay det här ska vi göra i matten, då måste jag gå
igenom de här sakerna och förklara hur man gör den här uppställningen’.
Och så kanske jag klämmer in någon dag lite så där att vi leker någon lek
eller vi kan ta någon kluring. Då känner jag att, pust, matten klarar jag nu i
alla fall. Sen har jag andra ämnen att planera. Och jag fixar inte att göra så
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mycket i matten också som jag egentligen skulle vilja för att känna att jag
var nöjd med det. (Hanna)

Att de arbetsuppgifter som ingår i lärarens arbete och som inte
direkt har med undervisning att göra tar så stor del av arbetstiden i an-
språk har upplevts som en negativ överraskning för flera av informan-
terna. Den nyutbildade läraren kan uppleva en tung arbetssituation och
tidspress genom det omfattande planeringsarbetet av undervisningen i
kombination med en ovana att hantera andra delar av lärarens arbets-
uppgifter.

Med hänvisning till sina tankar om matematikundervisning i slutet
av lärarutbildningen berättar en informant att han nu ser verkligheten
annorlunda.

Även om jag inte har jobbat som lärare så länge så har jag sett ganska bra
vad det är som sätter käppar i hjulet för att man ska lämna sina böcker. Det
är ju tiden. Allt annat man ska göra runt omkring. Om man delar upp tiden
på planeringsarbete och lektioner och sen allt övrigt som har med föräldra-
kontakter och arbetslaget att göra, då finns det inte tid. Sen när vanan
kommer då kanske man kan göra mer sånt men jag förstår på sätt och vis
de lärare som går efter böckerna. (Daniel)

Under slutpraktiken fanns tid och möjlighet att sitta hemma och tänka
igenom hur han ville göra med matematikundervisningen, säger
Daniel. Men när jag började jobba hade jag inte alls samma ork att
lägga ner den där extra tiden som krävdes på att förändra matematiken.
”Det blev mycket att man utgick från boken och försökte göra så
tydliga genomgångar som möjligt.” (Daniel)

Det dominerande intrycket av lärarnas berättelser är att matematik-
undervisningen kommer i andra hand i förhållande till NO-ämnena.
Men det finns också en ”motbild” genom två informanter (Carolina
och Karin) som båda framhåller att matematiken får minst lika mycket
tidsutrymme som deras andra undervisningsämnen. Gemensamt för de
två lärarna är att de inte undervisar i samtliga NO-ämnen.

Carolina berättar att hon har trivts väldigt bra med att undervisa i
matematik, hon säger att det nog varit bland det roligaste. Hon har haft
stor hjälp av att det i lärarrummet finns olika läromedel, lärarhand-
ledningar och annat material. Carolina berättar att hon också kontak-
tade speciallärarna eftersom de har konkret material som hon kunde
använda sig av. Och när det var någon elev som var väldigt intresserad
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och duktig letade hon i andra böcker och hittade sådant som passade
den eleven bättre. ”Kluringar” ingår i lärarhandledningen till det läro-
medel skolan använder och på skolan finns ett laborativt material som
Carolina var bekant med från sin utbildning och därför kände sig väl
förberedd att använda.

Karin säger att matematik är det ämne som innebär mest jobb, mer
än NO-ämnena. Särskilt om man vill rätta elevernas räkneböcker. ”I
min 5a rättade jag allt och gjorde de där individuella planeringarna,
och det som tog mest tid det var ju matten.” Karin berättar att hon har
samlat på sig många spel, lekar, kluringar och laborativa material
under de här tre åren. En viktig inspirationskälla var när hon på sin
första arbetsplats ingick i ett nätverk för matematiklärare. Då fick hon
bland annat möjlighet att besöka en lärare som nu arbetar med
fortbildning av matematiklärare. ”Vi fick se hur hennes klassrum ser ut
och vi fick väldigt mycket material med oss därifrån. Hon hade
kopierat alla overhead så vi fick en massa spel och vi fick se hur hon
till exempel jobbar med geometri.” (Karin)

En annan aspekt av tid som en påverkansfaktor just vad gäller
matematikundervisningen är de traditioner och fördomar några av
informanterna mött. Att matematik bland skolledare och lärare har
rykte om sig att inte kräva någon planering, och att matematikprov
antas var lätta att rätta, har informanter erfarit under sina tre första år
som matematiklärare. Enligt informanten (Karin) är det populärt att
undervisa i matematik.

Jag fick strida för att ha matte. Och jag tror att många tycker att matte är
bekvämt. Om eleverna har inställningen att de ska slå upp matteboken och
sätta igång att räkna då är det ju kanske jättebekvämt. I svenska där ska
man rätta en massa uppsatser och i SO kanske man måste planera och göra
uppgifter. Jag vet inte, men det känns litet grann som att matte har fått
dåligt rykte. Ungefär som idrotten, ’Ja men ni har ju ingen planering, ni
behöver inte rätta några prov, ni går bara in och så tar ni fram bandy-
klubborna och sen är ni klara’. Man stöter på sådana där fördomar överallt.
(Karin)

Matematik är alltså eftertraktat som undervisningsämne eftersom det är
ett av de skolämnen som inte anses kräva någon planering.
Informanten berättar att hon tyckte sig se de här fördomarna om
matematik också när 9orna skulle ha nationella prov. Diskussionerna
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på skolan om vilken kompensation lärarna skulle få för rättningen var
intensiva.

Mattelärarna fick en halv dag, de som hade engelska fick en hel dag och
lärarna i svenska fick två hela dagar. Det värderades så olika. Det är det
gamla synsättet på hur man rättar ett matteprov som finns kvar. Det är rätt
eller fel, du tittar inte på varför och hur, och hur eleven har tänkt eller om
det finns något systematiskt fel, något tankefel som återkommer. Och de
gamla mattelärarna var ju med på det här, de tyckte att värderingen var
okay. (Karin)

Föreställningen att matematikprov är lätta att rätta, att det bara handlar
om rätt eller fel, lever kvar och medför enligt informanters erfarenheter
att matematiklärare anses behöva betydligt mindre tid än lärare i
svenska och engelska för att rätta de nationella proven.

Tiden som en bristvara tas också upp när informanterna beskriver
situationen i klassrummet. Det är upplevelser av en stressad situation
under matematiklektionerna som beskrivs med uttryck som ”man
springer som skållad råtta, det är ju det man gör, man springer runt”
(Hanna). Denna aspekt av bristen på tid är relaterad till dels den
aktuella elevgruppen och situationen i klassrummet, dels – ur ett längre
tidsperspektiv – det krav läraren kan känna, främst gentemot elever i
årskurs 7–9, på att ”hinna med kursen”. En mardrömssituation som
gäller speciellt undervisning i matematik under senare delen av
grundskolan beskrivs av flera informanter:

Om det är en klass där de sitter och räcker upp handen för minsta grej. Och
man har 23 händer i luften efter en minut – då är det något som är fel. Och
då blir det jättelätt så att de börjar prata om nåt annat, och sen har de inte
tänkt på matte på tjugo minuter när man kommer dit. Och jag känner
pressen att jag måste skynda mig för annars slutar de tänka på matte. De
gör ingenting förrän jag har varit där. Då hänger deras mattekunskap på
mig liksom, att jag är tillräckligt snabb. Det blir som att jogga runt i
klassrummet ungefär. Man blir så stressad. Det är verkligen fruktansvärt.
Och om sen tio inte blir godkända på nationella provet, ja då är det för att
jag inte har varit tillräckligt snabb. (Astrid)

I en del klassrum har eleverna utvecklat en taktik som går ut på att
”ja men jag räcker ju upp handen”, berättar Astrid. Eleverna får tiden
att gå, och lägger över ansvaret på läraren för att de inte gör någonting
själva. I förlängningen känner läraren att det är hennes eller hans fel att
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de inte bli godkända i matematik. Det här spelet, om vem som har
makt och vem som har ansvar, kan finnas i svagare grupper, säger
Astrid. Och om det går dåligt på provet så tycker eleverna att ”ja, vi
har en så dålig mattelärare”. Stressen gör dessutom att läraren inte
upplever sig ha tid att förklara på ett tillfredsställande sätt utan
använder sig av s.k. lotsning, ”gör så här och så här och så här”
(Astrid). Att hinna med kursen och att känna ansvar för att elever når
kursplanens mål i årskurs 9 och blir godkända på det nationella provet
i matematik upplevs alltså av informanter vara faktorer som leder till
stress och som markant påverkar undervisningen i matematik under
senare delen av grundskolan. Att inte ”hinna med allt inför det
nationella provet” (Carolina) kan innebära att eleverna upplever sig
sakna möjlighet att lösa vissa provuppgifter vilket de kanske ger
läraren skulden för.

Det nationella provet och kravet på godkänt betyg i årskurs 9 för att
få börja ett nationellt program i gymnasieskolan innebär särskilt under
vårterminen i årskurs 9 en stark press på både lärare och elever. ”Det
är så upphaussat, läraren blir som en slavdrivare som ska få eleverna
att ’jobba på, jobba på’.” (Astrid) Det nationella provet i årskurs 9
upplevs alltså vara en faktor som påverkar elever och lärare.

Eleverna

Den faktor som förutom olika tidsaspekter starkast påverkar de ny-
blivna lärarna är eleverna. Genom de tidigare presenterade resultat-
temana, om matematikundervisning på olika skolor (Tema 6) och om
vad lärarna betraktar som en bra lektion (Tema 7), har framgått att när
lärarna berättar om sin undervisning eller ger exempel på en bra
lektion så beskriver de samtidigt en viss grupp elever. Informanterna
har med stolthet och glädje berättat om ”min duktiga 9a” (Bengt), ”min
fantastiska 9a” (Ingrid), och om hur man som lärare kan sakna sin
första egna klass. ”Det var tufft att ta farväl av eleverna. Jag hade inte
trott att det skulle vara så sorgligt.” (Fredrik)

Beroende på elevgrupp upplever sig läraren ha helt olika möjlig-
heter att utforma och genomföra undervisningen. Samtidigt innebär
vissa val av undervisningsformer ett större risktagande för läraren. Att
låta elever arbeta laborativt och undersökande innebär ”alltid risk för
kaos, man förlorar kontrollen över dem” (Hanna).
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Elevgrupper ger möjligheter och utgör hinder för vad läraren
upplever vara möjligt. En aspekt av elever som hinder för den under-
visning lärare skulle vilja genomföra är de förväntningar elever har på
matematikundervisning. Att eleverna själva, liksom deras föräldrar,
förväntar sig att matematiklektioner skall ägnas åt att räkna i boken har
framgått av olika informanters beskrivningar av matematikunder-
visning. Eleverna är så ”otroligt inpräntade att ligga långt fram i matte-
boken så det är helt sanslöst” (Jonas). Informanter berättar också om
konflikter med föräldrar som ringt och frågat varför deras barn inte får
sitta och räkna i boken.

Elevers bristande intresse och låga ambitionsnivå tar Fredrik upp
som ett skäl till att han inte kan agera som sin förebild, hans egen
gymnasielärare i matematik. Fredrik beskriver situationen sådan han
ofta upplever den när en lektion skall starta.

När jag kommer så sitter där två elever. Jaha, då ska jag gå ut i korridoren.
Undrar var de andra är? Då sitter de där ute och häckar. Jamen, kom igen
nu, nu börjar vi. Men det är två minuter kvar. Ja men innan du har hunnit
in så har den tiden gått. Och sen tar det ändå sju minuter för dem att
komma och då var det fem minuter för sent. Och sen är det nån som
kommer på att matteboken den kanske jag skulle ha haft med mig. Och så
ska de ut och hämta den, eller den ligger hemma, eller den har jag lånat ut
till kompisen, som en elev sa idag. Om vi säger att allting på sidan av, som
tar tid från själva undervisningen, om det försvann, då skulle vi ha en
väldigt idealiserad bild. (Fredrik)

Elevers bristande intresse stör läraren och upplevs ta tid från under-
visningen. Det bristande intresset kan också vara relaterat till vilket
innehåll som behandlas. Enligt informanters erfarenhet betraktar elever
matematik som ett viktigt ämne men det finns arbetsområden de kan
protestera mot. ”När det blir geometri och algebra, vinklar och
bokstäver, då börjar de ifrågasätta varför de ska kunna det. ’Vad ska vi
med det här till, ge er!’.” (Karin)

Sammanfattning
I berättelserna om vad lärarna betraktar som en bra lektion finns
likheter och skillnader. Gemensamt för informanterna är att en bra
lektion alltid är bra i relation till en given grupp elever. Olika elev-
grupper upplevs ge läraren olika möjligheter att genomföra sin under-
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visning mer eller mindre i överensstämmelse med de egna idealen.
Enligt min tolkning beror skillnader mellan informanters beskrivningar
av vad som utmärker en bra lektion på deras olika erfarenheter av
klassrumssituationer och av olika lärarroller. I ett klassrum där alla
elever är koncentrerade på sitt har läraren primärt en handledande och
stämningsskapande roll, i ett klassrum där elever själva genomför
undersökningar är lärarrollen inriktad mot att organisera och handleda,
i ett klassrum där läraren får igång en diskussion och dialog med elever
har läraren en centralt placerad roll som aktör och ledare av dialogen/
diskussionen. Vilken lärarroll de olika informanterna beskriver kan
bero på individuella preferenser och den egna personligheten. Lärar-
rollen tycks också bero på elevgruppen och på en viss skolas sätt att
organisera undervisningen.

De hinder lärarna beskrivit som påverkar deras matematikunder-
visning handlar i stor utsträckning om bristen på tid. Genom lärarnas
berättelser om att ”matten går liksom på något sätt att hålla flytande”
(Hanna), ”det blir ett litet andningshål” (Fredrik), framgår att matema-
tikundervisningen kommer i andra hand. Det är de laborativa NO-
ämnena som tillsammans med andra arbetsuppgifter tar all tid och
kraft. Informanterna uttrycker samtidigt en viss optimism, de märker
att de efter de första åren har mer tid att lägga på planering av
matematikundervisningen. En annan aspekt av bristen på tid är de
upplevelser av stress under grundskolans senare del informanterna
berättar om, en stress som gäller både lärarna och deras elever. Lärarna
känner krav på ”att hinna med kursen” så att deras elever ska ha
möjlighet att klara det nationella provet, och nå kursplanens mål för
betyget godkänd. De informanter som skaffat sin första erfarenhet av
matematikundervisning i årskurs 7–9 och sedan bytt skolor och nu
undervisar i årskurs 4–6 lyfter fram som en viktig skillnad just friheten
från denna press på att ”hinna med kursen”. Det är en frihet att
disponera tiden som också innebär att informanterna upplever sig ha
vissa möjligheter att undervisa på ett sätt som överensstämmer med de
tankar och idéer de gav uttryck för inför yrkesdebuten.

Två av lärarna (Carolina och Karin) tar avstånd från påståendet att
undervisning i matematik kräver mindre planering än NO-ämnena och
att matematiken kommer i andra hand. Enligt min tolkning har de båda
lärarna dels en tjänstesituation som innebär att de inte tvingats se
matematikundervisningen som ”ett andningshål”, dessutom ett påtag-
ligt intresse för matematik som undervisningsämne.
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Tre år efter yrkesdebuten
Ett resultattema återstår att behandla: Tema 9 handlar om informan-
ternas personliga argument för grundskolans matematik och kan
betraktas som en uppföljning eller fortsättning på Tema 5 i föregående
kapitel. Detta resultattema är samtidigt den ”röda tråd” som löper
genom hela mitt projekt, från det att ett stort antal lärarstudenter under
utbildningens första och tredje termin i korta texter formulerat
argument för matematik i grundskolan, till det att gruppen informanter
tre år efter avslutad lärarutbildning berättar om vad de ser som
viktigast för elever att lära sig genom grundskolans matematik-
undervisning.

Tema 9: Lärarnas personliga argument för matematik
tre år efter yrkesdebuten
Tre år efter avslutad lärarutbildning berättar informanterna om vilka
mål de har med sin undervisning i matematik och vilka kunskaper i
matematik de betraktar som viktigast att elever har med sig från grund-
skolan. Resultatet beskrivs under rubrikerna Kunskap som alla
behöver, Kursplanens mål och Upplevelser av dilemman.

Kunskap som alla behöver

De tio lärarna understryker att alla elever behöver få med sig de
kunskaper och färdigheter som erfordras för att klara sig i olika var-
dagssituationer.

Du måste kunna reagera på vardagssituationer och du måste kunna
använda matematiken för att ta ställning. När du ska ta ett lån eller köpa
någonting nytt, kanske ta avbetalning på bilen. Alla såna där praktiska
saker. (Fredrik)

De fyra räknesätten är ju något du bör kunna för att klara dig. Sedan är det
vissa saker du bör ha en förståelse för, för att klara av saker i vardagslivet.
Som ett lån på bilen, då behöver du veta vad procent är för något. Jag har
svårt att säga något exakt område, alltså bråk och procent är viktigt att man
kan, och lite enkel statistik. Det är mycket sånt med vardagslivet. (Jonas)
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Att kunskaper som används i vardagslivet också innefattar förståelse
för matematiska begrepp som skala och procent, ”så att man förstår
information i dagstidningar och TV” (Hanna), betonas av lärarna.
Matematik i vardagslivet omfattar alltså både de kunskaper individen
behöver för att utföra beräkningar i privatlivet och kunskaper för att
kunna ta tillvara sina egna intressen i samhället.

Vikten av att alla elever ska ha utvecklat strategier för att lösa
problem understryks av lärarna.

Viktigast är att de har det där logiska tänkandet och att de inte är rädda för
matte. Att de vågar ta tag i ett problem och försöka komma fram till en
lösning, kanske inte bara på ett sätt utan på flera sätt. Det jobbar vi också
med, att man får försöka med olika varianter om man inte kan på det första
sättet. Ja, att man vågar ta tag i det och inte bara säger att ’jamen jag fattar
inte’, utan försöker spåna lite först och sitta med pennan och kanske rita
ned problemet. Det har ju så mycket med deras utveckling att göra, att de
mognar för matte, och därför är det bra om ingen blir avskräckt för matte.
(Carolina)

Problemlösningsförmåga och ett logiskt tänkande bedöms av lärarna
som grundläggande, och denna förmåga betraktas (av t.ex. Carolina i
citatet ovan) som nära relaterad till elevers tro på att de själva kan lösa
problem. Just självförtroende, elevers tilltro till den egna förmågan att
lära och använda matematik, betonas starkt av informanter.

Att man har lite av det här tänkandet, att man tycker att det är roligt att
sätta sig in i ett problem och försöka lösa det. Den glädjen över att ’titta
jag fixade det här’, att man känner att det är en utmaning och vet att jag
kan fixa det. (Karin)

Astrid beskriver de erfarenheter hon fått som lärare, erfarenheter
som gör att hon betraktar tilltro till den egna förmågan som det allra
viktigaste, det som alla elever ska ha haft möjlighet att utveckla genom
matematikundervisningen i grundskolan. Under en vårtermin hade
Astrid intensivundervisning med en liten grupp elever som bedömdes
få svårt att nå kursplanens mål i årskurs 9 och därför riskerade att inte
få betyget godkänd. Det är inte förrän man kommer ut i verkligheten
som man inser hur lite en del elever kan, säger Astrid.
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De är så helt beroende av räknare. Kan inte beräkna 3,2 minus 2,8 utan
räknare. Och annat som man tror att de kan. Som en kille, om det kostar
2000 kr att köra 100 mil, hur mycket kostar det då att köra en mil. Vad ska
jag göra, sa han, ska jag multiplicera eller vad? De är så svaga. Vissa av
dem kunde inte visa hur mycket en decimeter är. Och de är 16 år. Om man
frågade så här: ’kan du rita här på bänken hur lång är en decimeter?’, då
kunde de rita ungefär en halvmeter. Och då tänker man bara, suck! Hur
kan man inte kunna det? Det är när man ser såna elever, då förstår man att
matte är verkligen jättekonstigt för dem. För de frågar hela tiden ’ska jag
plussa det här?’, ’ska jag gångra det här?’. De vet liksom inte vad det går
ut på. Det är bara siffror för dem, ingen verklighet för dem. (Astrid)

De här erfarenheterna gör att informanten betraktar att alla elever
utvecklar en positiv syn på sin egen förmåga att lösa vardagsproblem
som det viktigaste målet med matematikundervisningen i grundskolan.

Matematik blir för många en typ av allmänbildning, säger Jonas.
Och många kommer att ha nytta av kunskaperna i sina framtida studier
och sitt framtida yrke. ”Det gäller att förbereda dem för det de inte vet
ska hända.” (Jonas)

Sammanfattningsvis är de kunskaper, färdigheter och attityder alla
elever ska få med sig från grundskolans matematikundervisning enligt
lärarna det som behövs för att som individ klara sitt vardagsliv, privat
och i samhället. Problemlösningsförmåga, kombinerad med en tilltro
till sin förmåga, både vad gäller att lösa problem och att använda
matematiken i vardagen, betraktas av lärarna som nödvändiga villkor
för att dessa mål ska kunna nås.

Kursplanens mål

Hur är det då med de mål som är inriktade mot fortsatt utbildning,
lärande och framtida yrke? Det är så olika för olika elever, svarar
informanterna, det är individuellt och går därför inte att uttala sig gene-
rellt om. Informanterna hänvisar till läroplanen, kursplanen i matema-
tik, betygskriterier och nationella prov. Den gemensamma stånd-
punkten är att om eleverna når kursplanens mål ska den kunskapen
vara tillräcklig för den kurs, Matematik A, som närmast väntar dem i
gymnasieskolan. Det viktigaste är att alla elever, oavsett vilken grupp
eller spår/färg/kanal av läromedlet de valt, ska ha möjlighet att nå
målen. Lärarnas ståndpunkt uttrycks på följande sätt av Bengt:
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Den matten som är i den här lättare kursen den ska ändå vara anpassad så
att man ska klara sig med de kunskaperna upp till gymnasiet. Man ska ju
inte halka efter. Eftersom du får godkänt så ska det ju räcka för att gå
vidare. De som har läst den här lättare varianten de ska ju klara av det, de
ska ju läsa A-kursen på gymnasiet de också. (Bengt)

Bengt hänvisar i citatet till sin skola där matematikundervisningen sker
i nivågrupperade grupper. På en annan skola, där elever studerar
individuellt och ”följer steg”, berättar Jonas att de steg eleverna arbetar
med är upplagda efter läroplanen och kursplanen i matematik. Genom
att eleverna följer stegen och klarar av dem vet läraren att de har med
sig de kunskaper som betraktas som viktigast. Carolina hänvisar till
det läromedel som används på hennes skola. Hon vet att innehållet i
läromedlet stämmer väl överens med kursplanens mål.

Man vet att de här böckerna som vi har följt de har varit bra på så sätt att
de tar upp det eleverna ska kunna i de årskurserna de går. Och vet man om
att man har hunnit med det man har tänkt i böckerna, så vet man att de har
det som hör till årskurserna. (Carolina)

Lärarna understryker att de blivit alltmer medvetna om och inriktade
på de mål eleverna måste uppnå för att få ett godkänt betyg. De
nationella proven betraktas som ett viktigt stöd, särskilt vad gäller
kriterierna för de olika betygen. Eva som är ensam om att undervisa i
matematik i årskurs 7–9 på sin skola säger att de nationella proven och
deras betygsgränser varit ett starkt stöd.

Det var jätteviktigt, särskilt första gången, att få se hur de bedömde olika
uppgifter och olika elevlösningar. Jag kunde se hur jag låg till med mina
prov, min rättning och de betyg jag satt på eleverna. Det kändes som en
trygghet för mig. (Eva)

Genom det nya betygssystemet och betygskriterierna ställs krav på
lärare i alla ämnen att kunna utforma ett prov ”så att man inte bara har
G- och VG-frågor utan också MVG-frågor” (Astrid). Att som ny-
utbildad lärare rätta nationella prov har upplevts vara ett effektivt sätt
att få kunskap om och erfarenhet av kriterierna för de olika betygen.

De nationella proven tycker jag hjälper och tar fram kriterierna. Jag tycker
det. Det finns ju andra lärare som bara tycker det är jobbigt med alla såna
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här skalor och att man ska räkna och sätta in i diagram och analysera
resultatet. Men jag tycker det var bra. (Astrid)

De kunskaper som betraktas som viktigast i kursplanen, och därmed på
de nationella proven, är också de kunskaper som informanterna
betraktar som de viktigaste att elever har med sig från grundskolan.

Upplevelser av dilemman

Inom de ramar kursplanen ger upplever informanterna några olika
typer av svårigheter eller konflikter. Det är de lärare som undervisar i
matematik i årskurs 7–9 som beskriver dessa dilemman. Ett problem
handlar om svårigheter att nå målen i årskurs 9 om eleverna inte har de
kunskaper som behövs när de kommer till årskurs 7. Ett annat problem
som informanter lyfter fram är det ”glapp” de upplever finns mellan
kursplanens mål i årskurs 9 och gymnasieskolors förväntningar på
elevernas kunskaper. Informanter tar samtidigt upp svårigheter med att
motivera elever för delar av innehållet i matematiken under åk 7–9.

• Om elever inte har de kunskaper som behövs när de börjar i
årskurs 7

Flera informanter berättar om kunskaper som eleverna borde ha med
sig när de kommer till årskurs 7 men som de saknar. Elevers bristande
kunskaper i multiplikation beskrivs som ett problem.

Det kan vara en så enkel sak som multiplikationstabellen. Den är inte
självklar längre, tror jag att man kan säga. Det är jobbigt både för mig och
för eleverna. För det tar liksom stopp när de kommer till uppgifter som
förutsätter att de ska kunna multiplikationstabellen. Som i min 8a, den
svagare gruppen som jag har nu, där är det flera stycken som inte kan
multiplikationstabellen. (Bengt)

Bengt påpekar att man har användning av multiplikationstabellen
också utanför skolans väggar, det är kunskaper som hänger ihop med
huvudräkning och överslagsräkning. Samtidigt vet han att när eleverna
sedan börjar på gymnasiet använder de miniräknare från första dagen.
Att eleverna inte har med sig de kunskaper i matematik från årskurs 6
som de förväntas ha när de kommer till ”högstadiet” är ett konkret
problem för Bengt.
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Det går inte att starta här med sådana saker som de har efter sig från
mellanstadiet. För när de kommer hit, i 7an eller i 6an som det kommer att
bli, så förväntas man ju fortsätta med det som ska börja då. Annars hinner
man inte det man ska, om man ser till målen vad de ska kunna innan de
går ut i 9an. Så man kan inte ta ett år och göra en slags uppsamling för att
ta igen allt de har efter sig från mellanstadiet. Det finns inte tid till det. Då
hinner vi inte det de ska kunna i årskurs 9. (Bengt)

För läraren uppstår ett dilemma – hur skall eleverna kunna nå kurs-
planens mål i årskurs 9 om de inte har de kunskaper som förväntas när
de börjar i årskurs 6 eller årskurs 7?

• Grundskolans mål och gymnasieskolans förväntningar
Några av informanterna beskriver att de får olika signaler från olika
håll. De syftar på dels de nationella proven, dels den matematik elever
möter i gymnasieskolan. Det känns som ett dilemma, säger Eva.

Vilken är min uppgift egentligen? Är det att eleverna ska lyckas bra på de
nationella proven? Det måste vara någon sorts önskan om att det är de här
kunskaperna eleverna ska ha, för de testar vi. Men sen har gymnasiet en
annan syn på vilka kunskaper eleverna ska ha. (Eva)

De nationella proven lägger stor vikt vid att eleverna diskuterar mate-
matik och tillsammans tolkningar lösningar, berättar informanten.
Ekvationer förekommer i mycket begränsad utsträckning. Samtidigt
säger elever som börjat på gymnasiet till Eva att det är massor med
ekvationer och algebra.

Och då känner jag att vad ska vi rikta in oss mot? Ska de få goda
förkunskaper för gymnasiet och den här mer mekaniska färdigheten, bli
duktiga på att lösa ekvationer. Eller ska det vara mer det här som de
nationella proven strävar mot, med överslagsräkning, taluppfattning och
att kunna göra rimlighetsbedömningar. Det är viktiga delar båda två men
det går inte att få dem att samsas. (Eva)

Ekvationer och algebra är det arbetsområde som av informanter
beskrivs vara mest problematiskt i matematik under årskurs 7–9. Det är
också det område informanter lyfter fram som särskilt viktigt för elever
som skall läsa vidare på matematikintensiva gymnasielinjer men
kanske inte nödvändigt för alla elever att ha kunskap om.
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Men det är helt olika vad som är viktigt beroende på olika elever. Det
beror ju på vad de tänker göra. Vi har ju en del duktiga elever och de
behöver matten för att kunna läsa vidare. De behöver ekvationer och en
bra grund som sjutton annars kommer det att bli tufft för dem sedan. Men
andra som kanske kämpar för att få godkänt kommer inte att ha någon
större nytta av ekvationer egentligen. … Sen det här med ekvationer, det
ser jag inte som nödvändigt för alla att kunna. (Jonas)

Den matematik som går att konkretisera och relatera till elevers liv
utanför klassrummet brukar fungera bra, berättar informanter. Elever
inser nyttan med att ha kunskaper i t.ex. statistik eftersom de dagligen
möter statistik i form av tabeller och diagram i tidningar och på tv. Det
förekommer helt enkelt mycket statistik i vardagslivet och elever är
sedan tidigare bekanta med denna del av innehållet i matematiken.
Annorlunda är situationen när elever och lärare arbetar med ekvations-
lösning. Det är ett område många elever upplever som svårt. ”Det är
svårt att motivera de elever som tycker att ekvationslösning är
besvärligt, de som inte ska fortsätta på teoretiska linjer på gymnasiet.”
(Bengt)

Som jag tolkar informanterna upplever de här en konflikt: I de
nationella proven förekommer ekvationslösning enligt informanterna i
mycket begränsad omfattning. Med utgångspunkt från att de nationella
proven är främsta uttolkare av kursplanens mål tyder detta på att
ekvationslösning inte är något som alla elever behöver lära sig. Just
detta arbetsområde, algebra och ekvationslösning, upplevs av många
elever som besvärligt. Lärarna har problem med att motivera sina
elever och betraktar själva inte algebra och ekvationslösning som ett
område nödvändigt för alla elever att lära sig. Enligt kursplanens mål
skall eleven bl.a. kunna tolka och använda enkla formler och lösa enkla
ekvationer. Men enligt elever som börjat gymnasiet förväntas de ha
mer kunskap om detta när de kommer till gymnasiets A-kurs i matema-
tik än de upplever sig ha fått genom grundskolans matematik-
undervisning.

Sammanfattning
Tre år efter yrkesdebuten är lärarnas personliga argument för grund-
skolans matematik inte särskilt personliga utan i god överens-
stämmelse med kursplanen. Man kanske kan säga att informanternas
personliga argument som matematiklärare är identiska med de av riks-
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dagen beslutade. I detta avseende har det perspektivbyte som kunde
noteras efter de tre första terminerna ”hållit”. Beskrivningen av ämnets
syfte och roll i utbildningen enligt kursplanen år 2000 för matematik
kan jämföras med lärarnas beskrivningar.

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i
matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets
många valsituationer (a), för att kunna tolka och använda det ökande
flödet av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i
samhället (c). Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra
ämnen, fortsatt utbildning och ett livslångt lärande. (b & g)

Matematiken är en viktig del av vår kultur och utbildningen skall ge
eleverna insikt i ämnets historiska utveckling, betydelse och roll i vårt
samhälle (k). Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för
matematik och möjligheter att kommunicera med matematikens språk och
uttrycksformer (h). Den skall också ge eleven möjligheter att upptäcka
estetiska värden i matematiska mönster, former och samband samt att
uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och
lösa problem (f).

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och
kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett
aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på
olika problem. (e) (Skolverket, 2000, Kursplan i matematik)

Det är främst innehållet i kursplanens första stycke som känns igen
från lärarnas beskrivningar av vad de betraktar som viktigast att
eleverna får med sig från matematiken i grundskolan. De argument
som betonas av informanterna är matematikkunskaper (a) för att klara
det vardagliga livet, (c) för att kunna ta tillvara sina egna intressen i
samhället, (b & g) för fortsatta studier, utbildning och yrke. Även
kunskap i matematik som allmänbildning (k) och kunskap om matema-
tikens utveckling och historia har nämnts av informanter, i det senare
fallet relaterat till att det ingår i det läromedel som används. Lärarna
framhåller (f) elevers självförtroende, tilltron till den egna förmågan,
som ett mer centralt mål än vad framgår av den citerade texten ur
Kursplan 2000. Ur ett lärar- och undervisningsperspektiv är detta
naturligt – är man redan från början negativt inställd till sin egen
förmåga att lära sig så lär man sig heller inte någonting (Astrid).
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Det innehåll i kursplanen som till viss del saknas i informanters
beskrivningar gäller formuleringarna i kursplanetexten om (h) elevers
möjligheter att kommunicera med matematikens språk och uttrycks-
former, och om (e) ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya
insikter och lösningar på olika problem. Jag syftar här på att
karakteristiken av en bra lektion, enligt lärarnas olika beskrivningar,
kan tänkas vara mer eller mindre i överensstämmelse med dessa mål.
En undersökande verksamhet och dialog mellan lärare och elever
rimmar väl med kursplanens formuleringar medan lektioner som
innebär att eleverna nästan enbart räknar enskilt med hjälp av ett läro-
medel kan betraktas som mer tveksamma vad gäller just de aktuella
målformuleringarna. Men, kursplanetexten kan tolkas på olika sätt,
läromedel kan innehålla uppgifter som leder till ”ett aktivt och öppet
sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem”
och, som lärarna också påpekar, vad som är en bra lektion är alltid bra
i relation till en viss grupp elever.

Vikten av att elever räknar koncentrerat med hjälp av ett läromedel
kan istället förstås när vi granskar de kunskapsmål alla elever enligt
kursplanen skall ha uppnått i slutet av skolår 5 respektive skolår 9.
Eleven skall i slutet av det nionde skolåret t.ex. kunna använda
metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och
bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och
tidsskillnader. Formuleringarna om att kommunicera med
matematikens språk och uttrycksformer och om ett aktivt och öppet
sökande efter förståelse har här preciserats genom ett matematiskt
innehåll som anger grunden för uppnåendemålen.

Kanske kan man säga att informanternas mål som matematiklärare
är att deras elever skall nå de mål som anges i kursplanen. För att
eleverna ska ha en chans att visa att de nått målen behöver de ha tagit
sig igenom kursen vilket i praktiken innebär att eleverna ska ha hunnit
räkna igenom de kapitel i läromedlet som innehåller den matematik
kursplanen beskriver. Men det är inte tillräckligt att ta sig igenom läro-
medlets uppgifter – genom kursplanens bedömningskriterier beskrivs
de kvaliteter av kunnande som ska bedömas. Ett bra läromedel är guld
värt, säger en av informanterna. Hon har upptäckt att det nationella
provet innehåller ”andra sorters uppgifter än det är i boken, den boken
vi har i alla fall” (Carolina). ”Andra sorters uppgifter” syftar inte på att
det är några matematiska begrepp eller metoder som saknas i läro-
medlet utan att elevers kunskap i och om matematik inte tränas eller
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utvecklas helt i överensstämmelse med de kvaliteter som ska bedömas.
Elevernas kunskaper och kunskapskvaliteter ska bedömas efter den
inriktning kursplanen beskriver som olika förmågor: förmågan att
använda, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik, förmågan att
följa, förstå och pröva matematiska resonemang, och förmågan att
reflektera över matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv. Här
understryks, som en viktig aspekt av kunnandet, elevers förmåga att
uttrycka sina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det mate-
matiska symbolspråket och med stöd av konkret material och bilder.
För den nyblivna läraren är ett läromedel som innehåller den
matematik elever förväntas lära sig och samtidigt möjliggör elevers
utveckling av dessa olika förmågor säkerligen guld värt.

Genom de nationella proven konkretiseras kursplanens mål och
kriterier för bedömning av kunskapskvaliteter. För de lärare som
undervisar i matematik i årskurs 7–9 antyds att här finns en konflikt
som inte har med grundskolans matematik i sig att göra utan med de
förväntningar på kunskaper som nästa nivå i utbildningssystemet tycks
ha på eleverna. Att som lärare förbereda eleverna både för det
nationella provet i årskurs 9 och för den matematikkurs som möter
elever i gymnasiet upplevs som mål svåra att förena.

Ett försök att i tabellform åskådliggöra förändring över tid vad avser
vilka argument informanterna särskilt betonar i slutet av lärar-
utbildningen respektive tre år efter utbildningen beskrivs nedan i
Tabell 4. Argumentet ”det kommer på provet” (p), har omformats av
informanterna och preciserats till att handla om det nationella provet i
skolår 9 (p2). Tabell 4 kommer att följas upp i kapitel 10.

a: ”klara vardagslivet”; b: utbildning & yrke; b2: fortsatta studier i
matematik; c: tillvarata egna intressen; d: samhällets behov och krav;
e: utveckla tänkandet; f: roligt, stärker självförtroendet; g: andra skolämnen;
k: allmänbildning; h: viktigt kunskapsområde; p: kommer på provet;
p2: det nationella provet.
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Tabell 4
Argumentkategorier som särskilt betonas av informanterna i slutet av
lärarutbildningen (termin 9) respektive tre år efter utbildningen

              Termin 9

  ”för alla”          ”för vissa”

Tre år efter utbildningen

   ”för alla”          ”för vissa”

    a & c             ”olika b2”         p2               ”olika b2”
       f      a & c
       e      f & e

Berättelserna i Tema 7 om vad som karaktäriserar en bra lektion
innehåller, enligt min tolkning, ett tydligt exempel på byte av position
och perspektiv när det gäller vägen till målen. I slutet av utbildningen
berättade informanterna att de nog skulle komma att utgå från ett
läromedel i sin undervisning men att det inte skulle vara ”den lättaste
vägen”. Till skillnad från vad de upplevt under praktikperioderna
skulle matematiklektionerna inte innebära att de själva som lärare
inledde lektionerna med att be eleverna ”slå upp böckerna och fortsätt
räkna”. Jag vill påstå att flertalet av informanterna i slutet av sin utbild-
ning var tämligen kritiskt inställda till den matematikundervisning de
erfarit under sina praktikperioder. Lärarstudenterna upplevde de
lektioner som mest bestod av ”tyst räkning” som tråkiga. De uttryckte
en besvikelse över att de inte fått möjlighet att testa de olika sätt att
variera undervisningen som de mött under utbildningens kurser i
matematikdidaktik. Samtidigt uttryckte de, med viss förvåning, att
eleverna verkade nöjda, de ville ha det så. Tre år senare berättar flera
av lärarna att en bra lektion snarare handlar om att tillsammans med
eleverna bygga upp en stämning i klassrummet och att en bra lektion
bl.a. är när alla elever är ”koncentrerade på sitt”. Det lärarstudenten
med förväntningar på att få testa idéer upplevde som tråkigt och dåligt
upplever läraren som lugnt, tryggt och positivt. Den undervisning som
ur ett utifrånperspektiv gav ett negativt intryck upplevs ur ett inifrån-
perspektiv som något värdefullt och positivt.
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10. Sammanfattning och diskussion

Inledningsvis behandlas två av avhandlingens tre konkreta frågor: (a)
vilka argument för lärarstudenten fram inför yrkesdebuten, och (b)
vilka argument för läraren fram under sina första år i yrket. Ett grund-
antagande, som styrt upplägg och genomförande, är att lärar-
utbildningen erbjuder, eller närmast provocerar fram, perspektivbyten
när studenterna lämnar sin skolelevroll och går in i sin lärarstudentroll
för att förberedas för sin lärarroll. Med utgångspunkt från under-
sökningens resultat vad avser den tredje frågan, (c) vilka beskrivningar
av skolmatematikens villkor ger lärarna, förs därefter ett resonemang
om matematik i grundskolan. Några reflektioner avslutar sedan kapitlet
och avhandlingen.

Lärarstudenters och nyblivna lärares argument
för matematik i grundskolan
De tio informanterna, som genom urvalsförfarandet skall vara
representativa för en större grupp lärarstudenter på den aktuella
utbildningen, förändrar och utvecklar under utbildningens gång sina
argument för undervisning i matematik i grundskolan och även hur de i
undervisningen kan realisera sina intentioner. Som redovisats i
kapitel 7 innebär förändringarna att vissa argument blir viktigare, i
bemärkelsen mer vanligt förekommande, efter att lärarstudenterna del-
tagit i kurser i matematikdidaktik och genomfört en första längre skol-
praktik med undervisning i matematik i årskurs 4–6 samt årskurs 7–9.
Förändringarna tyder på att lärarstudenterna tar till sig de centrala bud-
skapen i utbildningens kurser i matematikdidaktik, budskap som väl
överensstämmer med Lpo 94 och grundskolans kursplan i matematik.
Man kan säga att de tillägnar sig den rådande skolideologin vad gäller
matematikundervisningen.

Lärarstudenternas högst prioriterade argument, att kunskaper i
matematik behövs för att klara det vardagliga livet och för att kunna ta
tillvara sina egna intressen i ett demokratiskt samhälle, tillsammans
med de argument som gäller utbildning och yrke, dvs. de argument
som svarar mot socialisation och kvalificering, är också de som
behandlas först i grundskolans kursplan. Problemlösning som mål och
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medel för grundskolans matematik intar en central position hos lärar-
studenterna och i styrdokument, liksom att elevens självförtroende
visavi sin matematiska förmåga är en faktor som särskilt behöver upp-
märksammas i undervisningen. Lärarstudenterna beskriver, i likhet
med kursplanen för matematik i grundskolan, dels ett matematiskt
innehåll som elever behöver tillägna sig med tanke på grundskolans
funktionella mål, dels former för undervisning och lärande som snarare
kan relateras till emotionella aspekter och matematikämnets formal-
bildande roll.

Informanternas personliga argument för matematik i grundskolan
och idéer om undervisning inför den egna yrkesdebuten har jag
redogjort för i kapitel 8. Här framkommer att informanterna upplever
skillnader mellan argument för grundskolans matematik i årskurs 4–6
respektive årskurs 7–9. Det är också med hänvisning till matematik i
senare delen av grundskolan informanterna skildrar upplevelser av en
konflikt mellan kursplanens olika mål och därmed en konflikt mellan
olika argument för matematik i grundskolan. Min tolkning av mål-
konflikten är, som tidigare framgått av sammanfattningen i kapitel 8,
att vissa kunskaper och färdigheter kan argumenteras för och
konkretiseras så att elever inser nyttan med kunskaperna. Detta gäller
de funktionella argumenten, dvs. kunskaper alla elever behöver för att
klara sitt vardagliga liv, privat och som samhällsmedborgare. Även
problemlösningsförmåga och en förmåga att tänka logiskt går att
förena med de tidigare nämnda målen. Däremot, när det gäller
argument för matematik som främst handlar om fortsatt utbildning och
lärande, uppstår en konfliktsituation för informanterna som jag
uppfattar bestå av dels en konflikt mellan de attityder till och
kunskaper i matematik elever förväntas behöva i vardagslivet och de
kunskaper i matematik elever kan förväntas behöva för fortsatta
studier, dels en konflikt mellan de kunskaper i matematik alla elever
kommer att behöva för att klara av gymnasieskolans matematik kurs A
och de kunskaper elever som avser att studera matematikintensiva
utbildningar förväntas behöva. Jag tolkar alltså informanternas
berättelser som att vissa argument konkurrerar med och till viss del
motverkar möjligheterna att undervisa på ett sådant sätt att andra
argument respekteras. Att elever behöver lära sig t.ex. ekvations-
lösning upplevs stå i motsättning till elevers behov av ”vardags-
matematik”. Här är Isling (1983) användbar för att tolka informanter-
nas beskrivningar av konflikter mellan olika mål och argument för
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matematik. Med utgångspunkt från Isling kan konfliktsituationen
betraktas dels som ett uttryck för att skolningen inom socialisationen
delvis konkurrerar med skolningen inom kvalificeringen, dels som ett
uttryck för att kvalificeringen är inriktad på kompetenser på olika
nivåer. Med Lpo 94 och en kursplan i matematik med gemensamma
mål för alla elever i grundskolan kan dessa skilda och parallellt
löpande koder ha blivit mer framträdande och svårare att hantera än
vad som tidigare var fallet då elever läste olika kurser i matematik
både under senare delen av grundskolan och inom gymnasieskolans
olika program.

När informanter i slutet av sin utbildning berättar om erfarenheter
av matematikundervisning från senare delen av grundskolan är det
nationella prov, tidspress, betyg, och ett upplevt krav att ”hinna med
kursen” som förs fram som hinder för att genomföra en undervisning
som överensstämmer med de egna intentionerna. Man kan säga att
argumentet ”det kommer på provet” existerar i form av läromedlens
prov och de nationella proven. Det syfte med grundskolans matematik
som i kursplanen uttrycks som att utbildningen skall ge en god grund
för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning och lärande, upplevs av
informanter handla om en god grund för fortsatta studier i matematik.
Den målkonflikt som informanter erfar vad gäller olika elevers olika
behov av matematikkunskaper för fortsatta studier gör att de också
ifrågasätter den nya kursplanen i matematik med samma mål för alla
elever. Informanterna har ju själva, ur ett elevperspektiv, positiva
erfarenheter av ett system med allmän och särskild kurs i matematik.

Några av de hinder informanterna redogör för är närmast att
betrakta som ramfaktorer i den mening Lundgren (1979) definierat
begreppet. Jag tänker särskilt på organisatoriska ramar som antalet
elever i undervisningsgrupper och skolors olika sätt att organisera
matematikundervisning, i sammanhållen klass eller i nivågrupperade
elevgrupper. Ett annat exempel på en organisatorisk ramfaktor som
informanter beskriver är att en lärare på skolan gör planeringen för alla
matematikgrupper i årskursen och att grupperna har gemensamt prov.
Det är enligt informanter omöjligt att undervisa i överensstämmelse
med de egna intentionerna om eleverna inte är på samma kunskaps-
nivå. Det upplevs inte heller vara möjligt att genomföra under-
visningen enligt de egna idealen annat än då undervisningen sker i
halvklass. Som lärarstudenter har informanterna inte kunnat påverka
praktikskolornas val av läromedel eller organisation av under-
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visningen. Som nyanställda lärare på en skola kommer de att ställas
inför en existerande organisation och redan valda läromedel.

Förutom de konstitutionella, organisatoriska och fysiska ramar
informanterna möter och erfar under sina praktikperioder berättar de
om upplevelser av andra faktorer som begränsar deras möjligheter. Ett
sådant hinder för att omsätta idéer och ideal i en undervisningspraktik
är den historia (Doyle, 1986) och det didaktiska kontrakt (Blomhøj,
1994; Brousseau, 1997) som redan existerar när informanten möter
eleverna i klassrummet. Det upplevs vara en fördel att börja som lärare
en hösttermin för att inte behöva ta över efter en lärare som vant
eleverna vid att matematik är att räkna enskilt i en bok och att ”alltid
direkt räcka upp handen”. Eleverna kan vara så ”otroligt inpräntade att
ligga långt fram i matteboken så det är helt sanslöst”. Här synliggörs
ramfaktorer som är specifika för skolämnet matematik och som kan
relateras till den worldview of mathematics Nesbit (1995) funnit vara
en faktor läraren inte har kontroll över, och de matematiska traditioner
som enligt Löthman (1992) påverkar lärarens möjlighet att förverkliga
läroplanens mål i undervisningen. Flertalet av de ramfaktorer som
beskrivs, både ”faktiska ramar” och ”upplevda ramar”, förekommer
under senare delen av grundskolan. Informanterna möter där en ökad
stränghet i klassifikation i form av ökad arbetsdelning mellan lärare
och gränsdragning mellan olika skolämnen, och en ökad stränghet i
inramning i form av mindre möjlighet att påverka den egna under-
visningssituationen (Bernstein, 1983a, 1983b, 1996).

Tre år efter informanternas yrkesdebut, då de tio lärarna till-
sammans har erfarenheter av matematikundervisning från fjorton olika
skolor, är de personliga argument för matematik i grundskolan som
förs fram identiska med de mål som anges i grundskolans kursplan. Jag
vill påstå att lärarnas mål med matematikundervisningen är att deras
elever ska bli godkända på de nationella proven, dvs. nå kursplanens
mål i skolår 5 respektive skolår 9, enligt den tolkning av målen som
görs genom de nationella proven, och för de informanter som under-
visar elever i årskurs 7–9 därmed nå de mål som erfordras för betyget
godkänd. Den konflikt mellan konkurrerande mål som informanterna
beskrev i slutet av sin utbildning, den som kan hänföras till att kurs-
planen och målen är gemensamma för alla elever i grundskolan enligt
Lpo 94, är inte lika framträdande när informanterna har egen lärar-
erfarenhet av undervisning och betygssättning. Denna förändring kan
förstås genom de skildringar som samtidigt ges av skolornas sätt att



- 208 -

organisera undervisningen i nivågrupperade grupper alternativt att
använda läromedel som gör det möjligt för eleverna i en sammanhållen
klass att arbeta på olika nivåer, dvs. en kvalificering som är inriktad på
kompetenser på olika nivåer. En konflikt eller ett dilemma för lärarna
som istället framträder med större skärpa, är upplevelser av att målen
med grundskolans matematik inte överensstämmer med gymnasie-
skolans förväntningar på vilka kunskaper och färdigheter eleverna
skall ha efter genomgången grundskola. Att som lärare på bästa sätt
förbereda eleverna både för det nationella provet i matematik i
årskurs 9 och för den matematikkurs de kommer att möta i gymnasie-
skolan låter sig inte utan vidare göras.

I Tabell 5 nedan åskådliggörs förändring över tid av de argument
som särskilt betonas av informanterna. (Tabell 5 är en samman-
ställning av Tabell 3 i kapitel 8 och Tabell 4 i kapitel 9.)

Tabell 5
Argumentkategorier som särskilt betonas av informanterna under
termin 1, termin 3, i slutet av lärarutbildningen (termin 9) och tre år
efter utbildningen

Termin 1 Termin 3 Termin 9

 ”för alla”     ”för vissa”

Tre år efter utbildningen

 ”för alla”      ”för vissa”

a a   a & c        ”olika b2”       p2          ”olika b2”
b b      f    a & c
c e      e    f & e
g c

a: ”klara vardagslivet”; b: utbildning & yrke; b2: fortsatta studier i
matematik; c: tillvarata egna intressen; d: samhällets behov och krav;
e: utveckla tänkandet; f: roligt, stärker självförtroendet; g: andra skolämnen;
k: allmänbildning; h: viktigt kunskapsområde; p: kommer på provet;
p2: det nationella provet.

Av tabellen framgår att argument (e), problemlösningsförmåga och
logiskt tänkande, tillsammans med argument (f) får allt större vikt när
informanterna betraktar matematikundervisningen ur ett lärar-
perspektiv. Elevers tilltro till den egna förmågan att lära och använda
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matematik (f) betraktas av informanterna både som ett högt prioriterat
mål och som ett nödvändigt villkor för att lärande ska äga rum. I slutet
av lärarutbildningen (termin 9) upplever informanterna en konflikt
mellan argument (a & c) och argument (b2). Argument (b), matematik
för fortsatta studier och yrke, har här omformats till att handla om
kunskaper i matematik för fortsatta studier i matematik (b2). I slutet av
lärarutbildningen beskriver sig informanterna samtidigt uppleva en
konflikt genom att elever i årskurs 7–9 har olika behov av matematik-
kunskaper, ”olika b2”, beroende vilka gymnasieprogram de avser att
studera efter grundskolan. Tre år efter utbildningen, när informanterna
har egen erfarenhet av matematikundervisning, har argument (p)
omformats till att handla om det nationella provet i skolår 5 eller
skolår 9 (p2). Det nationella provet i skolår 9 framstår som det främsta
argumentet och målet för informanternas undervisning, genom att det
innebär en konkretisering av kursplanens mål. En konflikt
informanterna beskriver sig uppleva, när de har egen erfarenhet av att
undervisa och betygssätta elever i åk 7–9, handlar om det nationella
provet i årskurs 9 (p2) i relation till gymnasieskolans förväntningar på
elevers kunskaper i matematik (b2).

Lärarutbildningens roll och påverkan
Under lärarutbildningens kurser i matematikdidaktik har lärar-
studenterna mött och påverkats av den syn på skolämnet matematik
som genomsyrar formuleringar i kursplanen för matematik i grund-
skolan enligt Lpo 94. Informanterna har enligt intervjuerna i slutet av
lärarutbildningen tagit till sig värdet av en varierad undervisning, av att
använda laborationer, och vikten av att låta eleverna arbeta i grupp
bl.a. för att kommunicera matematik. Det är också dessa ideal,
laborativ matematik, problemlösning i grupp och variation i under-
visningen, informanter lyfter fram när de i slutet av utbildningen
berättar om hur de själva hoppas kunna agera som matematiklärare.
Den universitetsförlagda delen av lärarutbildningen tycks därmed spela
den roll som förväntas (Linné, 1998), och genom de blivande lärarna
fungera som ett medel att förverkliga samhällets intentioner med
skolan, ett instrument för att påverka skolans utveckling, i detta
sammanhang begränsat till matematiken i grundskolan enligt de styr-
dokument som träder i kraft samtidigt som den aktuella gruppen lärar-
studenter påbörjar sin utbildning. Men här finns ett påtagligt gap
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mellan samhällets intentioner, understödda av lärarutbildningens
universitetsförlagda delar, och skolornas matematikundervisning som
den upplevs av informanterna under utbildningens praktikperioder.
Informanter ger i slutet av utbildningen uttryck för en besvikelse över
att inte ha fått möjlighet att omsätta styrdokumentens ideal i en under-
visningspraktik under utbildningens skolförlagda delar. De beskriver
en matematikundervisning som, särskilt vad gäller senare delen av
grundskolan, inte förändrats sedan de själva var elever, en under-
visning som därmed inte heller överensstämmer med den nya kurs-
planen för matematik i grundskolan. Enligt min tolkning av
berättelserna granskar de blivande lärarna med kritiska ögon, dvs. med
utgångspunkt från styrdokumentens visioner, den matematik-
undervisning de möter under utbildningens skolpraktik. Samtidigt om-
värderas den matematikundervisning lärarstudenterna själva upplevt
som elever i grundskolan när den mäts med denna nya måttstock. En
konsekvens är att de blivande lärarna upplever sig sakna matematik-
lärare som förebilder. Den tidigare ämneslärarutbildningens respektive
klasslärarutbildningens olika syn på praktikhandledare tar Carlgren
(1992) som exempel på motsägelsefulla budskap som skulle ”samsas”
inom den utbildning till grundskollärare de aktuella lärarstudenterna
deltar i. Carlgren konstaterar att handledarna som ”goda praktiker” inte
ifrågasatts inom ämneslärarutbildningen på samma sätt som inom
klasslärarutbildningen. Min tolkning av informanternas kritiska
inställning till sina praktikhandledare är att den gamla klasslärar-
utbildningens förhållningssätt dominerar även i den nya och här
aktuella utbildningen till grundskollärare. För den blivande läraren kan
följden av att den universitetsförlagda delen av lärarutbildningen
fungerar som ett medel för staten att styra skolan bli att lärarstudenten
förleds att betrakta visionerna som verkliga och verkligheten som ett
misslyckande.

Yrkesdebuten – individuella berättelser och
gemensamma mönster
Informanternas erfarenheter som lärare på olika skolor har redovisats i
kapitel 9. Samtidigt med, och delvis till följd av, yrkesdebuten för-
ändras de nyblivna lärarnas livssituation. För flertalet handlar det om
att byta bostadsort, flytta från universitetsorten till den ort där
informanten och/eller livskamraten har fått arbete efter avslutad utbild-
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ning. Informanterna är vid yrkesdebuten 23–27 år och för flera av dem
är äktenskap och föräldraskap betydelsefulla händelser som påverkar
livet både privat och yrkesmässigt under de första åren som lärare.

Det finns, som framgått av kapitel 9, gemensamma drag och
mönster i de tio informanternas skildringar av den första tiden som
lärare. Här vill jag lyfta fram några specifika mönster som enligt min
tolkning har direkta konsekvenser för den matematikundervisning
informanterna berättar om, och som därmed påverkar matematiken i
grundskolan. Som jag upplever berättelserna kastas de nyblivna
lärarna, med få undantag, in i synnerligen krävande situationer från
första dagen på arbetsplatsen. ”Det är precis som alla säger ett
fruktansvärt år, det första året.” Andra informanter beskriver mot-
svarande hårda arbetsbelastning: Det var skönt att inte ha barn då, det
är svårt att klara av ett heltidsjobb, att hinna med all planering, de
första tre terminerna innebar kvällsarbete till klockan tio varje
vardagskväll och dessutom en stor del av varje helg för att hinna med
att planera undervisningen. För två av informanterna innebär den första
tiden i yrket förutom den hårda arbetsbelastningen en situation som
leder till personlig kris och som får till följd att den ene slutar arbeta
som lärare.

Otydliga skolkoder och brist på stöd från arbetsledningen bidrar
enligt min tolkning till de svårigheter dessa informanter upplever.
Relevant i sammanhanget är Hargreaves (1998) resonemang om de
skuldfällor lärare riskerar att fastna i. Hargreaves betraktar lärares
skuldkänslor som en samhällsfråga relaterad till att kraven på resultat-
ansvar ökat under senare år samtidigt som den informella kulturen
bland grundskollärare i så hög grad är inriktad mot omsorg och
uppfostran. Ett konkret exempel på hur kraven på resultatansvar
upplevs av lärare är det ansvar informanter beskriver att de (och andra
lärare) känner för att alla elever ska nå de uppställda målen i
matematik och klara betyget godkänd i slutet av grundskolan.
Grundskolans viktigaste ansvar, att alla elever som lämnar grundskolan
ska ha kunskaper som når upp till den kravnivå som anges i kurs-
planerna för de olika ämnena (Davidsson, et al., 1995) lastas alltså i
praktiken över på den enskilda läraren, ett ansvar som enligt
informanterna är särskilt kännbart när det som här handlar om ett av de
ämnen som utgör behörighetskrav för gymnasieskolans nationella
program.
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Flera av informanterna berättar att arbetssituationen blir mer rimlig
efter det första året men för några är arbetsbelastningen lika hög också
under de två påföljande åren. Skolans tematiska arbetssätt innebär för
en informant planering och produktion av eget material till varje tema.
En enligt min bedömning extrem arbetssituation har den informant
som anställs på en liten friskola för att som nyutexaminerad lärare
ensam bygga upp undervisningen i matematik och NO-ämnen för
årskurs 7–9. En annan informant, som efter tre terminer som lärare på
en kommunal skola anställs på en nystartad friskola, upplever under
det första året på den nya skolan en ansträngd arbetssituation med stora
mängder övertid.

Att den första tiden i yrket är krävande vittnar alltså informanterna
om och de beskriver sitt första yrkesverksamma år på ett sätt som är
bekant från Säll (2000). En reflektion är att jag upplever de skolor där
”mina” informanter gör sin yrkesdebut som sinsemellan mer olika än
de skolor där Sälls informanter under första halvan av 1990-talet börjar
arbeta som lärare. Det kan vara rimligt att anta att konkurrensen mellan
skolor om elevunderlag och tilldelning av medel, profilering av
kommunala skolor och det växande antalet friskolor, bidragit till en
större variation mellan skolor och därmed en större variation vad avser
både arbetsinnehåll och arbetsbelastning för de här aktuella lärarna
som upplever sitt första år i yrket under åren 1998–1999.

Skolmatematikens och lärarnas villkor och
verklighet
Den arbetsmodell som utgjort grunden för avhandlingens syfte och
problemställning (se kapitel 3) utgår från den så kallade didaktiska
triangeln, den trehörning som är uppbyggd med hjälp av de tre
komponenter som konstituerar undervisningen: ämnesinnehållet,
läraren och eleverna. Med utgångspunkt från denna modell har jag
försökt belysa de perspektivbyten, identitetsbyten och kontextbyten
individen erfar under sin väg från att vara elev till att vara lärare i
matematik. De betydande olikheter mellan de skolor där informanter
gör sin yrkesdebut och de olika villkor informanterna möter påverkar
triangelns form och relationerna mellan de tre ”hörnen”. Beroende på
vilken skolkontext och informant det handlar om är alltså sambanden
mellan ”triangelhörnen” med läraren, eleverna och skolmatematiken,
delvis olika. Gemensamt för de tio informanterna är dock, enligt min
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tolkning, att den didaktiska triangeln varken är liksidig eller likbent:
Triangelns kortaste sida förbinder ”lärarhörnet” med ”elevhörnet”
medan triangelns längsta sida är den som förbinder ”elevhörnet” med
”matematikhörnet”. Att eleverna spelar en central roll för vad den
nyutbildade matematikläraren upplever vara möjligt att genomföra i
klassrummet har, som nämnts i kapitel 4, också redovisats av bl.a.
S. I. Brown et al. (1990).

Informanterna beskriver skolmatematikens villkor genom berättel-
serna om hur matematikundervisningen gestaltas under deras första år
som lärare på olika skolor. Som framgått av resultatkapitel och tidigare
i detta kapitel gör informanterna i stor utsträckning ”dygd av
nödvändigheten” och inriktar sin undervisning, särskilt vad gäller
årskurs 7–9, med hjälp av det läromedel som används på skolan, mot
kursplanens mål och det nationella provet. Med hänvisning till den
arbetssituation de redogör för är detta ett rationellt agerande grundat i
lärarnas praktiska förnuft (von Wright, 1971, 1983). Läromedlet upp-
levs vara ett värdefullt stöd för de nyblivna matematiklärarna som
känner krav på att ”hinna med kursen”. Men samtidigt uttrycker flera
av informanterna en besvikelse över att de inte förmår genomföra en
matematikundervisning som överensstämmer med de idéer de hade
inför yrkesdebuten. Att det dagliga arbetet består av så många olika
arbetsuppgifter och att en stor del av arbetstiden går åt till annat än
undervisning och förberedelser som hör ihop med undervisningen
beskrivs av flera informanter som en överraskning. Den sociala delen
av lärarens arbete på högstadiet var större än vad informanterna
förväntat sig. För somliga informanter är detta en positiv överraskning,
men för andra, som möter elever med stora sociala problem, leder det
till känslor av stress, frustration och otillräcklighet. Oavsett om de
olika och oväntade uppgifterna som ingår i lärarens dagliga arbete
upplevs positivt eller negativt så tar de mycket tid för de nyutbildade
lärarna. Min arbetsmodell och frågeställningarna för denna avhandling
kan här relateras till den matris över olika läraruppgifter och lärar-
kompetensområden som beskrivits i kapitel 6 (Figur 5, s. 114, efter
Askling, et al., 1997): Den didaktiska triangeln, med läraren, eleverna
och skolmatematiken i de tre hörnen, befinner sig huvudsakligen i ett
av matrisens fyra fält. För informanterna, som upplever tidspress vad
gäller att förbereda och genomföra undervisningen, dvs. det indivi-
duellt utförda arbetet som avser undervisning (fält I), är det rimligt att
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de arbetsuppgifter som tillhör de andra tre fälten kan upplevas vara
särskilt betungande.

En särskild problematik kan skolornas organisation i arbetslag
utgöra för den nyutbildade läraren. Flera informanter är som ny-
anställda arbetslagets enda behöriga lärare i matematik och NO-ämnen.
De framhåller behovet av kontakt med andra lärare som undervisar i
samma ämnen. Som nyanställda lärare på en skola saknar de kontakter
med lärare i matematik och NO-ämnen, ämneskonferenser hålls en
gång per månad men informanterna skulle behövt ha daglig kontakt.
En av informanterna beskriver sig ha tur som under det första året
delar arbetsrum med lärare ur ett annat arbetslag som undervisar i
samma ämnen. Detta upplevs som en trygghet, att ”kunna fråga dem
väldigt mycket och få tips och idéer”. Sett ur den nyanställda lärarens
perspektiv är gemenskapen i arbetslaget ett stort och viktigt stöd vad
gäller det kollektiva lärararbetet, vilket informanter också under-
stryker. Men samtidigt kan alltså organisationen i arbetslag innebära
att den nyutexaminerade läraren lämnas utan stöd med avseende på
innehåll, planering, genomförande och utvärdering av undervisningen.
Genom införandet av Lpo 94 är det lärarna som tolkar och utvecklar
läroplanens mål, beslutar om vilket innehåll som kan väljas, hur detta
ska struktureras och förmedlas i syfte att nå målen. Carlgren och
Marton (2000) betonar, som framgått i kapitel 3, att lärarna nu ”är
hänvisade till det kollegiala samtalet” (Carlgren & Marton, 2000, s.
83). Att som nyutbildad lärare vara den enda matematikläraren i
arbetslaget, i ett fall den enda matematikläraren i årskurs 7–9 på
skolan, är enligt min uppfattning en situation som rimligtvis innebär
stora svårigheter vad avser de förväntningar som finns på läraren att
tolka, utveckla och förverkliga läroplanens och kursplanens mål i en
undervisningspraktik. Jag vill påstå att de nyutbildade matematik-
lärarna ”kommer i kläm” mellan å ena sidan skolornas organisation av
lärare i arbetslag där en nyutbildad lärare kan vara arbetslagets enda
matematiklärare och å andra sidan den mål- och resultatstyrning som
gäller. Kanske är detta dilemma särskilt påtagligt för matematikläraren
i grundskolan: Englund (1995a) menar att skolämnena genom Lpo 94
åter satts i fokus. Han jämför denna läroplan med Lgr 62 som
karaktäriserades av en ”strikt ämnesbunden struktur och förberedelse
för fortsatta studier” (Englund, 1995a, s. 151). Det finns, som jag
redogjort för i avhandlingens tidigare kapitel, starka traditioner för hur
undervisning i matematik utformas och genomförs. Matematikämnet är
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samtidigt ett av de tre skolämnen som utgör behörighetskrav till
gymnasieskolans nationella program. Tagna tillsammans ger dessa
faktorer, som jag ser det, föga utrymme för en nyutbildad lärare att
agera på annat sätt än att med hjälp av ett läromedel sträva efter att
”hinna med kursen” och på så sätt förbereda sina elever för det
nationella provet i årskurs 9. Den stora variation som finns mellan
skolor och den därmed stora variation de nyblivna lärarna upplever vad
avser klassrumsverkligheten innebär, enligt min tolkning, att det
nationella provet i årskurs 9 också fyller en betydelsefull funktion
genom att ha en konvergerande verkan.

Ytterligare en särskild problematik för den grupp lärare informan-
terna tillhör är att de förutom matematik undervisar i NO-ämnen. Jag
syftar dels på att antalet undervisningsämnen är stort, i NO-blocket kan
ingå upp till fyra olika undervisningsämnen, dels på att NO-ämnena till
skillnad från matematikämnet anses vara laborativa till sin karaktär.
Enligt informanter kommer matematikundervisningen i andra hand,
både under utbildningens praktikperioder och under de första åren i
yrket. Av den tid som finns tillgänglig för lärarens individuellt utförda
arbete avseende undervisning och arbete i samband med undervisning
tycks utrymmet för matematik för flertalet informanter vara mycket
begränsat under de första åren som lärare.

Jag vill också nämna den förändring av perspektiv som inneburit att
informanterna efter några år som lärare omvärderat de praktik-
handledare och erfarna matematiklärare de mötte och med kritiska
ögon betraktade under lärarutbildningens skolförlagda delar. De
kvaliteter i undervisningen informanterna som lärare beskriver är andra
och annorlunda än de kvaliteter informanterna som lärarstudenter
efterfrågade. Sundgren (1992) redogör för hur han upplevt denna
förändring hos sina lärarstudenter (se kapitel 4). Han för ett resone-
mang om att istället för att betrakta lärare som konservativa och skolan
som starkt traditionsbunden, svår att styra, kan förklaringen vara att
skolpraktiken är socialt och kulturellt funktionell. När informanterna i
denna avhandling beskriver en bra matematiklektion berättar de bl.a.
om situationer och stunder i klassrummet när alla elever ”jobbar bra
och motiverat”, ”när det är helt tyst och de liksom är inne i matten”.
Lärarens upplevelse är radikalt annorlunda än lärarstudentens, då det
lugna, tysta räknandet betraktades som tråkigt och enformigt och
variation efterlystes. Skott (2001) skildrar hur en nybliven lärare
(Christopher) agerar på ett sätt som tycks strida mot hans idéer om
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matematikundervisning (se kapitel 4). De slutsatser Skott (2001) drar
är att läraren inte behöver ha övergett eller förändrat sina
föreställningar och idéer om matematik och matematikundervisning,
det handlar istället om att andra hänsyn väger tyngre. Av ”mina” lärare
framhålls stämningen i klassrummet och i elevgruppen som väsentliga
betingelser för undervisningen. ”Avgörande är kanske inte vad man
har just den lektionen utan mycket är nog kontakten med eleverna, att
man trivs med varandra och att de tycker att det är roligt att komma till
mig och ha matte.” De kvaliteter i matematiklärarens och under-
visningens vardagsverklighet dessa informanter lyfter fram är värda att
närmare undersöka. Här kan anas argumentet att matematik har ett
estetiskt värde i sig och att elever är ”inne i matten” innebär att de
uppskattar den idéernas värld matematiken erbjuder.

Avslutande reflektioner
Avhandlingens resultat grundas på olika antaganden, val av
forskningsperspektiv samt upplägg och genomförande av den longi-
tudinella studien. En utgångspunkt för studien, både den som redovisas
här och den tidigare genomförda undersökning som redovisats i
Bjerneby Häll (2002), har varit att matematikläraren är den centrala
personen: läraren är bärare av skolmatematikens legitimitet och
traditioner, läraren formar och förverkligar tillsammans med sina
elever skolmatematiken. En annan utgångspunkt har varit att argument
för matematikundervisning fungerar som en länk mellan struktur och
aktör, mellan visioner och verklighet. Genom ”mina” informanter har
jag fått en ingång till hur matematiken tar form i grundskolan och har
därigenom kunnat analysera och beskriva hur argument för matematik-
undervisning förändras på vägen från vision till verklighet och hur
förändringar förhåller sig till de villkor och den lokala verklighet
informanterna upplever. Resultatet av undersökningen visar att en fort-
sättning på denna studie för att fördjupa analysen även skulle omfatta
läromedlet som bärare av skolmatematikens legitimitet och traditioner.
Min studie har belyst hur de argument som finns i styrdokument
tolkas, omformas och implementeras av de nyutbildade matematik-
lärarna. En komplettering, utvidgning och fördjupning av denna under-
sökning skulle därför vara att analysera vilka argument för matematik
som förs fram genom läromedlen. Att belysa vilka argument som
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genom läromedlen ”överlever” i klassrummet betraktar jag som en
viktig forskningsuppgift.

Min studie har inte enbart betraktat matematikundervisningen i
grundskolan och implementation av visioner i lokal skolverklighet.
Genom det longitudinella upplägget har jag kunnat följa och analysera
de förändringar som sker på vägen från att vara skolelev till att vara
lärarstudent och att sedan vara lärare. Den arbetsmodell jag använt har
här varit ett värdefullt verktyg för att synliggöra de olika perspektiv
och positioner informanterna intagit och de perspektivförskjutningar
som äger rum vid positionsbyten. Arbetsmodellen tillsammans med det
valda forskningsperspektivet, von Wrights händelselogik och ett
livsloppsperspektiv, samt den tolkning av ramfaktorteorin som innebär
att fokus riktas mot lärares upplevelse av begränsande faktorer, har
utgjort grund för analys av data. Enligt min uppfattning har studien
bidragit med ny kunskap inte endast genom det resultat som redovisats
utan också genom den metodiska ansats och de perspektiv som
använts.

Så här långt har grundskolans matematik och matematik-
undervisning varit i fokus – med hjälp av lärarstudenter som följts
under sin utbildning och in i yrkesverksamheten. Det material jag
samlat in ger också möjligheter att låta lärarutbildningen och lärar-
yrket, åtminstone med avseende på förberedelserna för matematik-
lärare att bli rustade att undervisa i matematik, träda i förgrunden. Jag
vill här ta upp några aspekter av lärarutbildningens roll och påverkan
som denna studie synliggjort. Den universitetsförlagda delen av lärar-
utbildningen förväntas genom de blivande lärarna fungera som ett
medel att utveckla skolan och implementera de förändringar som anges
i styrdokument. Lärarutbildningens relation till styrdokument, till de
verksamhetsförlagda delarna av utbildningen och till de blivande
lärarna är härigenom komplex och enligt min mening problematisk.
Lärarstudenterna tillägnar sig, som framgått av undersökningens
resultat, den rådande skolideologin vad gäller matematikundervisning.
Men den nyutbildade läraren är inte redo att spela en sådan roll som
förväntas, något som även framgått av omfattande forskningsstudier
genomförda i USA (Manouchehri & Goodman, 1998, 2000) i samband
med implementation av den reform för matematikundervisning
(”NCTM Standards”) som den svenska grundskolans kursplan är starkt
påverkad av. Under lärarutbildningen förändrar den blivande läraren
sin syn på matematik och matematikundervisning och – en slutsats jag
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drar av resultatet av min undersökning – häri ligger en svårighet:
Lärarutbildningen behöver utrusta den blivande matematikläraren med
både kortsiktiga och långsiktiga mål för sitt arbete.

Den blivande matematikläraren ska inte uppleva förväntningar eller
krav på att som nyutbildad lärare i sin undervisning kunna förverkliga
läroplanens visioner. För den nyutbildade läraren är läromedlet ett
värdefullt, i princip nödvändigt, stöd och hjälpmedel för planering och
genomförande av matematikundervisningen. Under lärarutbildningen
behöver studenten därför ges möjlighet att granska, analysera och
arbeta med läromedel för att förberedas på att som nyutbildad lärare
använda läromedlet på ett genomtänkt och reflekterat sätt. ”Ett bra
läromedel är guld värt.” Lärarstudenterna behöver under utbildningen
få möjlighet att utveckla sin kompetens i att bedöma vad det innebär
att ett läromedel är ”bra”. Här finns behov av ytterligare forskning om
läromedlen som hjälpmedel och stöd för matematikläraren i under-
visningssituationen. Lärarutbildningen skall ge en grundläggande
kompetens, den fortsatta utbildningen och utvecklingen av matematik-
läraren sker sedan på skolan/arbetsplatsen. Det är där, i den lokala
skolverksamheten, matematikläraren efter några år i yrket tillsammans
med sina kollegor kan utvecklas vidare och det är där styrdokumentens
visioner kan implementeras av erfarna lärare. För att denna utveckling
ska äga rum krävs att kommunerna och skolorna tar sitt ansvar för
fortbildning och för skolutveckling samt för att det bildas nätverk av
matematiklärare. Med tanke på de många skolor där en ensam
matematiklärare ingår i arbetslag, en lärare som alltså saknar möjlighet
att dagligen genom informella samtal utbyta erfarenheter och idéer
med kollegor som undervisar i matematik, är fortbildning och en
utveckling som utgår från verksamma lärare ”livsviktig” för att
matematikläraren och matematikundervisningen skall ha möjlighet att
utvecklas. Här finns ett område där, enligt min mening, behovet av
forskning är stort och här har den universitets- eller högskoleförlagda
delen av lärarutbildningen en nog så viktig funktion att fylla.
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Summary

Everything has changed and all remains the same – a longitudinal
study of arguments for mathematics teaching in compulsory school

Background and aim
The aim of this study is to investigate, describe and analyze the
justification and the goals of mathematics education in compulsory
school in Sweden. The present thesis is the second part of a research
project; the first part of the project has been published in Bjerneby Häll
(2002). In the first part of the research project the focus was on teacher
students and their conceptions of why mathematics should be taught in
school. The result from the first study is now used as a background and
to interpret the results from the present study, that is the second part of
the research project. The question of why mathematics should be
taught in schools has in more general terms been discussed by for
example Romberg (1992) and Niss (1996).

In the first part of the research project a qualitative approach was
used and data (short texts) were collected from four cohorts of teacher
students during their first and second year of education respectively.
The data were interpreted on a conceptual level, in the descriptions of
arguments for mathematics. A study of curriculum texts and debates
served the purpose as background and context related to the arguments
presented by the teacher students.

The outcome of the analysis of the teacher students’ texts resulted
in ten basic arguments for school mathematics. The main arguments
are of either functional or formal character. The arguments are
presented below, beginning with the most frequent:

• To manage with ones everyday life (a)
The examples given relates to the pupils “today” as well as their
future. “Everyday life” includes leisure, private life and relations,
what you are doing at home. There is no connection to professional
activities either at school or work. This argument is quite often the
first written, and in some texts it is pointed at as the most important
argument among several.
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• For future education and occupation (b)
This argument is found in more than half of the texts. The
examples given mainly concerns the mathematics needed in future
education; technology, economy and sciences.

• To take care of ones own interests in society (c)
The possibility as an individual to have an influence on society, to
understand what is written in the newspaper or shown on TV,
statistics etc, and to be able to take an active part in different
political discussions and decisions, is what the examples tell about.
“Not to be fooled” is the core in all these examples.

• Because society needs and demands this knowledge (d)
If we want to keep our prosperity and standard of living in the
technologically advanced society it is necessary that many people
get a high competence in mathematics and technology.

• To develop ones thinking skills (e)
In this argument mathematics is connected to the development of
logical and abstract thinking, the ability of problem solving and
intelligence. The connection between mathematics and intelligence
is in these texts described as an undisputable truth.

• Because it is funny and will increase ones self-confidence (f)
Mathematics is a nice, fascinating, challenging activity in itself, at
the same time good for self-confidence and self-esteem.

• It is needed in many other school-subjects (g)
You need to learn mathematics because you use the knowledge in
almost every other subject at school. The social subjects, the
science subjects, the practical and artistic subjects, for example
handicrafts and domestic science, are mentioned.

• It is an important body of knowledge and a language (h)
These texts talk about mathematics as a science, a language, a way
to communicate and explain phenomena in the nature.

• It is a part of our culture and common knowledge (k)
You need to know arithmetic just as you need to know reading and
writing. It is common knowledge to learn mathematics in the same
way as you learn about different countries, cities, kings and queens.

• Because there will be a test (p)
As a teacher you might need this argument if the pupils are negative
towards mathematics and if nothing else helps. “People” outside the
classroom have decided that the pupils have to learn about
equations etc, to be able to achieve a passing grade in mathematics.
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For the second part of the project, presented in this thesis, a working
model has been used to illustrate how mathematics as a school subject
is looked at from different positions and perspectives. The working
model builds on the “didactical triangle” with the components
constituting the teaching in the three corners of the triangle: the
teacher, the pupils and the mathematics. As shown in Figure 9 below
the pupil who has experience of mathematics as a school subject
becomes a teacher student and this means a different position in the
“didactical triangle”. During the teacher education the teacher student
experiences mathematics as an academic subject at the university and,
during periods when being a student teacher in school, as a school
subject. Later, after the teacher education, the same individual will
have the position as a mathematics teacher and thereby look at
mathematics from a teachers’ perspective.

mathematics in   university
teacher education teachers

                  being a        being a     being a
                   pupil  teacher student    teacher

       teachers       school pupils and   school     pupils            school
mathematics mentors mathematics           mathematics

Figure 9. Perspectives on mathematics as a school subject – being a
pupil, a teacher student and a teacher, a working model.



- 222 -

The working model is used to focus on the different perspectives in
which the individual experience mathematics, depending on the
different positions.

The research questions in this thesis are:

I. What arguments for mathematics teaching do the teacher
students give at the end of their education?

II. What arguments for mathematics teaching do the novice
teachers give?

III. What descriptions of the situation for mathematics teaching
do the teachers give?

The theoretical framework used is a structure–agent model where
practical inference and von Wrights logic of events is one point of
departure (von Wright, 1971, 1983) and the frame factor theory
(Lundgren, 1972, 1979, 1999) the other point of departure. In the
notion of frame factors are included conceptual constraints and the
focus here is on teacher students’, student teachers’ and teachers’
experience of constraints and opportunities.

Methods
A group of ten teacher students, sex women and four men, has been
followed for a total time of eight years. The teacher students all
participate in the same pre-service teacher education. They graduate as
teachers in mathematics and sciences in the Swedish compulsory
school, school years 4 to 9. Their pupils will typically be ten to sixteen
years old. The informants belong to one of the cohorts participating in
the first part of the research project. During the first and second year of
teacher education the teacher students have given arguments for
mathematics teaching according to Table 6 (below). The group of ten
informants selected from the cohort were followed through interviews,
the first interview took place in the last term (the 9th term) of their
teacher education and three more interviews took place during the first
three years after their professional debut. For each of the informants a
“portrait” (about 20 pages) was written as the first step of the data
analysis. I found this first step necessary as the interpretation of the
individuals’ experiences needed to be analyzed in close connection to
the context that gave rise to those experiences. Some days before the
last interview was to take place each of the informants received copies
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of the transcripts and notes from the earlier interviews. The last
interview thus became a conversation where the informant reacted on
transcripts from the former interviews and also could interpret and give
reasons for the arguments when remembering the experiences that had
taken place. One year after the last interview the informants had the
opportunity to read and comment the individual “portraits” as a form
of respondent validation. The second step in the data analysis has been
to identify themes and patterns of relevance for the research questions
and the outcome of this analysis are presented in the thesis.

Findings

The first year and changing of perspectives
In the first and second terms of the teacher education is included a
course in mathematics education and a six weeks tutor-guided
experience as student teachers in mathematics (and science) in a school
unit. During the teaching practice the informants have been working
for three weeks with a tutor in one class on intermediate level and for
three more weeks with a tutor in one class in upper compulsory school.
As can be noticed in Table 6 (below) one change in the distribution of
arguments is that (e) mathematics will develop the ability to use logical
reasoning and the ability of problem solving, has become more
frequent.
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Table 6
Distribution of arguments given by the ten informants during their 1st

and 3rd term of education
Arguments: 1st term 3rd term
a: “everyday life” 10 8
b: education & occupation 8 7
c: ones own interests in society 5 4
d: society needs and demands 2 1
e: develop ones thinking skills 3 6
f: funny, increases ones self-confidence 3 2
g: other school subjects 4 2
h: important body of knowledge 1 0
k: common knowledge 2 2
p:  there will be a test 0 0
Total number of arguments: 38 32

The informants started their teacher education 1994, the same year
as the new Swedish national curriculum and syllabi, Lpo 94, for the
compulsory school system were going to be implemented. During the
first year of education the teacher students change position in the
didactical triangle – from being a pupil to being a teacher student. In
the interviews, the teacher students tell about how they have changed
their view on mathematics and mathematics teaching. The teacher
students have become conscious of the goals in the national
syllabus for mathematics and they underline the importance of that
mathematics teaching should include investigations, the use of
manipulative, as well as different forms of communication.

Teacher education as the basis for ideals
Before their debut as teachers the informants are being interviewed.
The informants express their thoughts about how they want to work as
mathematics teachers: they are going to use a textbook but they will
not do as some of the teachers they have met during their periods of
teaching practice; they will not tell their pupils to “take out the text-
book and start working where you stopped last lesson”. The teacher
students intend to use different teaching methods and they want to
have variation in their mathematics classrooms.
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Table 7 (below) shows what arguments are most important to the
informants during the first, third and last (9th) term respectively of their
teacher education. The same letters are used to identify each argument
as in Table 6.

Table 7. Categories of arguments stressed by informants during the 1st,
3rd and 9th term respectively

1st term 3rd term 9th term
    “for all”             “for some”

a a      a & c             “different b2”
b b           f
c e           e
g c

As can be noticed from Table 7 the argument (b) mathematics for
future education and occupation has been reformulated to b2:
mathematics for future education in mathematics. The informants
experience a conflict between the different goals for mathematics
education in the upper part of the compulsory school: they find that the
pupils have different needs of mathematical knowledge, “different
b2”, depending on what program they are going to study in the upper
secondary school.

The teachers, the school units and the mathematics –
ideals versus local reality
The professional debut of the informants has different shapes. There
are big contrasts between the school units where the informants start to
work as novice teachers but they have in common that they experience
a very heavy workload during their first year of teaching. Most of the
informants get their first position in school units for grades 7 to 9, the
upper part of secondary school with pupils’ age 13-16 years old.

Most of the informants find that they don’t have enough time to
spend on the mathematics teaching. They teach mathematics and
sciences, some of them have two or more science subjects, and they
find out that preparing lessons for the science subjects takes a lot of
time. The informants have experienced the same conflict during their
periods of teaching practice: preparing lessons for the teaching in
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science subjects always had a priority to preparing lessons for the
teaching in mathematics.

Table 8 (below) shows what arguments are most important to the
informants during the last (9th) term of their teacher education and
three years after their debut as mathematics teachers respectively. The
same letters are used to identify each argument as in Table 7.

Table 8. Categories of arguments stressed by informants during their
last term of the education (9th term) and three years after their debut
as teachers respectively

9th term
     “for all”               “for some”

Three years after the education
     “for all”                “for some”

       a & c               “different b2”          p2                   “different b2”
           f       a & c
           e       f & e

As can be noticed from Table 8 the argument (p): there will be a test,
has been transformed into p2: the national test in school year 9. The
novice teachers experience a conflict between the goals for
mathematics education in compulsory school and the expectations
from the upper secondary school on pupils knowledge in mathematics.

Discussion
During their teacher education the informants have met the new
curriculum and syllabus for mathematics in compulsory school. They
have changed their view on mathematics and mathematics teaching.
When they start to work as novice teachers their view on mathematics
is harmonizing with the goals of the national syllabus. They look at the
arguments for mathematics from the viewpoint of the national
syllabus, one could say. As novice teachers they find it hard do
implement their ideals: lack of time and a pressure to “cover the
course”, especially when teaching in the upper part of the compulsory
school, are frame factors experienced by the teachers. The qualification
requirement in mathematics from compulsory school to go into the
national programs of the upper secondary school is a factor strongly
influencing the mathematics teacher. As a consequence the novice
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teachers are depending on the use of textbooks in a way they did not
approve of before they started to work as teachers. “A good textbook is
worth its weight in gold.” One problematic situation for the novice
teachers in mathematics is that the school units are often organized in a
way that could imply that there is only one mathematics teacher in
each group of teachers working close together. The situation is
problematic: On the one hand there are expectations on the novice
teacher to be a “curriculum maker” implementing the goals of the new
syllabus, on the other hand the organization means that the novice
teacher could be alone as a mathematics teacher at a school unit. The
textbook then becomes very important. My conclusion is that the
novice teacher could not be expected to implement the goals of the
mathematics syllabus, Lpo94. There is a huge need for in-service
education at the local school units to support experienced teachers in
mathematics. There is also a need for more research on textbooks in
mathematics, how the mathematics teacher uses them and how they
could support the mathematics teacher in the implementation of the
new mathematics syllabus.
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BILAGA 2
• Intervjuguide, Intervju 1
Intervjuguide, Intervju 2 ”tre år senare…”
”Jag vill väldigt gärna intervjua dig om dina erfarenheter under de
olika praktikperioderna vad gäller matematik”

dina erfarenheter, dina tankar/idéer
- om jag behöver komplettera - möjlighet att ta kontakt igen?
==================================================
• Slutpraktiken i våras – berätta
1. Berätta om din skola/arbetsplats, tjänst

• Hur är det att undervisa i matte? (mellan/hög?)
2. Egen erfarenhet? Betyg? Nivågrupperingar?

 
• (2b. Vad tycker eleverna om matte? (mellan/hög; tjejer/killar)

 – vad tycker du själv)
3) Beskriv en bra mattelektion / en favoritlektion / älsklingsmetod

 
• 3b) Har du råkat på att de ifrågasätter, varför de måste räkna/göra … nåt

visst?

• 4. Vad ska eleverna ha med sig från grundskolan, vad ska de kunna?
Vad tycker du är viktigast med matten i grundskolan?

 
• (Vad är matte för eleverna? – hur stämmer det med dina egna

tankar?)

• 5. Berätta om dina egna idéer (visioner): så här vill (önskar) jag att
det ska (skulle kunna) vara -- så här ska (skulle) det inte vara om
jag får (kunde få) bestämma själv …

• 6. Hur har din syn på matte i grundskolan förändrats? (Förebilder?)
Sedan avslutad lärarutbildning/ började jobba

 

• (Är det något du skulle vilja tillägga? Något jag har missat)

7. ”reality chock”? Visioner -98  vs. ’verklighet’? / utdrag ur intervjun
från 1998

8. ”Livet”: privatliv          jobbliv? (visioner, drömmar)
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