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I detta arbete undersöks vad matematiklärare som undervisar Matematik A på gymnasiet anser är de 
största pedagogiska problemen de stöter på i sitt yrke. Undersökningen har gjorts i form av en enkät 
som delats ut på fem gymnasieskolor. Lärarna har dels fått fundera fritt kring pedagogiska problem, 
men även fått svara på vad de ser för problem inom tre inriktade områden som jag specialstuderat, 
nämligen bedömning, räknare och alternativ matematikundervisning. Jag har även undersökt 
huruvida det finns några skillnader i svar mellan lärare som undervisar de yrkesförberedande 
programmen jämfört med dem som undervisar de studieförberedande programmen. Resultaten visar 
att de svarande lärarna främst menade att svaga elever var deras stora problem, och detta i större 
utsträckning bland de yrkesförberedande programlärarna än bland deras studieförberedande 
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Sammanfattning 
 
I detta arbete undersöks vad matematiklärare som undervisar Matematik A på gymnasiet 
anser är de största pedagogiska problemen de stöter på i sitt yrke. Undersökningen har gjorts i 
form av en enkät som delats ut på fem gymnasieskolor. Lärarna har dels fått fundera fritt 
kring pedagogiska problem, men även fått svara på vad de ser för problem inom tre inriktade 
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matematikundervisning. Jag har även undersökt huruvida det finns några skillnader i svar 
mellan lärare som undervisar de yrkesförberedande programmen jämfört med dem som 
undervisar de studieförberedande programmen. Resultaten visar att de svarande lärarna främst 
menade att svaga elever var deras stora problem, och detta i större utsträckning bland de 
yrkesförberedande programlärarna än bland deras studieförberedande programkollegor, vilket 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Jag ville skriva mitt examensarbete om något som behandlade ämnet matematiksvårigheter, 
och då inom gymnasiematematiken, då det är gymnasielärare jag utbildar mig till. Jag ville 
även skriva om något som jag kände skulle ha relevans för mig i mitt yrke, vilket för övrigt 
även är ett av kraven på examensarbetet inom lärarprogrammet, och samtidigt något som jag 
intresserade mig för. Ett sätt att se på matematiksvårigheter skulle kunna vara att fråga 
eleverna vad de anser sig ha svårt med. Detta är ett område inom vilket det redan gjorts en hel 
del undersökningar. Jag valde istället ett ämne som det inte skrivits om lika frekvent, 
nämligen lärarna, och mer specifikt matematiklärarna. Jag ville ta reda på vad dessa själva 
anser är de största svårigheterna för en matematiklärare i dennes undervisning. På så sätt 
tänkte jag mig kunna förbereda mig inför mitt kommande yrke, och få en föraning om vilka 
pedagogiska problem man kan tänkas stöta på. Eventuellt kanske det dessutom kunde komma 
fram en och annan lösning eller något tips på hur man kan handskas med problemen. Ur 
vetenskaplig synvinkel blir detta ämne dessutom mer intressant än det hade varit att 
undersöka elever, då det som sagt redan gjorts många undersökningar med elever som 
forskningsobjekt, men inte lika många med läraren som objektet. 
 
 
1.2 Förtydligande 1: pedagogisk 
 
Då jag redan använt mig av ordet en gång kan det vara på sin plats att berätta vad jag menar 
med pedagogisk i uttrycket ”pedagogiska problem”. Det jag menar när jag använder mig av 
uttrycket ”pedagogiska problem” är de problemsituationer som uppstår i eller utanför 
klassrummet som är rent undervisningstekniska samt ämnesspecifika. Det handlar alltså inte 
om sociala problem, lokalernas utseende eller könsuppdelningen i klassen. Jag medger att 
dessa och liknande faktorer också är väldigt avgörande för hur arbetet i klassrummet 
fortlöper, det är dock inte dem jag vill undersöka, utan snarare faktorer som innefattar själva 
undervisandet i ämnet matematik. 
 
 
1.3 Syfte 
 
Detta arbete har som syfte att reda ut vad lärarna själva anser sig ha för pedagogiska 
svårigheter inom matematikundervisningen på gymnasiet. Meningen är också att undersöka 
om det finns några skillnader mellan lärare på som undervisar yrkesförberedande program 
kontra studieförberedande programlärare, då jag på förhand gissade att lärarnas svårigheter 
kunde vara olika beroende på vilken typ av elever de undervisade, och jag vill därmed se om 
mina fördomar stämmer överens med verkligheten. Mina frågeställningar är följande: 
 

• Vad anser matematiklärare själva vara det svåraste i yrket som matematiklärare (på det 
pedagogiska planet)? 

Med underfrågorna: 
• Vilka problem kan man stöta på inom området ”bedömning”? 
• Finns det några problem med användandet av räkneverktyg i undervisningen? 
• Vilken inställning har lärare till ”alternativ” matematikundervisning? 

• Skiljer sig svårigheterna för olika typer av programlärare? 
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När det gäller de tre underfrågorna ovan så valdes de ut först efter att jag läst om pedagogiska 
svårigheter i litteraturen, mer om detta under Begränsning, s. 10. 
 
 
1.4 Förtydligande 2: alternativ matematikundervisning 
 
Jag undrar i en av mina frågeställningar vilken inställning lärare har till alternativ 
matematikundervisning. Med detta uttryck menar jag egentligen alla de ”icke-traditionella” 
undervisningsmetoder som lärare använder sig av, från datorspel till utomhuspedagogik och 
laborationer. Det handlar helt enkelt om de undervisningsmetoder som skiljer sig från det som 
jag definierar som ”traditionell” undervisning, dvs. lärargenomgångar och individuellt 
räknande. 
 
 
1.5 Begränsning 
 
Om man frågar ett antal matematiklärare på gymnasiet vilka svårigheter de anser sig stöta på i 
klassrummet, finns det en viss risk att man får en svarslista som tar upp ett stort antal A4-ark. 
Därför valde jag att göra vissa begränsningar, för att på så sätt få ett material som kändes 
någorlunda realistiskt att arbeta med. Till att börja med var jag främst intresserad av de svar 
som handlade om de rent pedagogiska svårigheterna. Det kändes dock fortfarande som att det 
var ett tämligen stort område som jag kunde få mina svar inom. För att minska ner det 
ytterligare valde jag att även välja ut ett antal områden, inom vilka det kunde tänkas att 
lärarna skulle svara. Jag hade dock ingen direkt aning om vilka områden jag ville specificera 
mig inom. Istället sökte jag allmän litteratur som handlade om pedagogiska svårigheter (vilket 
i stort sett är den litteratur som sedan behandlas i litteraturdelen av mitt arbete), och utifrån 
det jag läste valde jag tre områden som det stod mycket om i litteraturen. Eftersom dessa 
pedagogiska svårigheter uppenbarligen var vanliga att skriva om, tänkte jag att de antagligen 
också var passande områden att ha med i mitt arbete. Dessa områden var räkneverktyg, 
bedömning samt alternativ matematikundervisning. 
 
 



 11

2. Metod 
 
2.1 Sammanfattning av arbetsgången 
 
Då jag, när jag påbörjade mitt arbete, ännu inte hade riktigt klart för mig exakt hur jag skulle 
begränsa det (se Begränsning, s. 10), fick jag börja med att leta efter litteratur som kunde 
hjälpa mig att hitta en inriktning. Med hjälp av sökord såsom matematik och pedagogik sökte 
jag i artikeldatabaser samt i bibliotekskataloger efter passande litteratur. Dessutom tittade jag i 
andra examensarbeten, vilkas ämnen angränsade till mitt övergripande ämnesområde, 
matematiksvårigheter. Där fann jag tips på litteratur som kunde vara intressant för mitt ämne. 
 
Efter att, utifrån den litteratur jag läst, bestämt mig för vilken inriktning jag ville att arbetet 
skulle ha, började jag sammanställa en teoretisk del, där jag skrev in bakgrunden till mitt 
ämne, vad forskningen har kommit fram till hittills vad gällde mina ämnesområden. Jag 
började sedan sammanställa den enkät som jag tänkte använda mig av för att genomföra min 
undersökning (varför valdes enkät som undersökningsmetod? Se under Enkät och 
enkätuppbyggnad, s. 12). 
 
Jag valde att rikta in mig på att undersöka lärare som undervisade A-kursen i matematik. 
Detta berodde på att jag ville undersöka om svaren skiljde sig mellan olika typer av 
programlärare, och då ansåg jag det lämpligast att endast använda sig av just A-kurslärare, då 
den kursen läses på alla gymnasieprogram, medan endast vissa program läser de senare 
kurserna. 
 
När jag gjort ett första utkast till enkäten tog jag med det till min handledare för att diskutera 
igenom. Efter en del redigeringar gav jag sedan vidare enkäten till en testgrupp, vilken bestod 
av ett antal lärare som undervisade Matematik A i en annan stad än den stad där jag tänkte 
genomföra min undersökning, för att låta dem genomföra ett pilottest av enkäten. 
 
Enkäten skickades sedan ut till ett antal gymnasieskolor i den stad där undersökningen 
gjordes, närmare bestämt de fem kommunala gymnasieskolorna. Anledningen till att jag valde 
att inte skicka några enkäter även till de fristående gymnasieskolorna var att dessa var så pass 
många till antalet (9 stycken), och jag kände att undersökningen då skulle bli för stor för mig 
att hantera. Min målgrupp för enkäten var alltså de lärare som undervisade A-kursen i 
matematik på de olika kommunala gymnasieskolor som fanns i den stad där undersökningen 
genomfördes, dessa lärare var totalt sett 63 stycken (25 stycken från de studieförberedande 
programmen respektive 38 från de yrkesförberedande programmen). Vissa av skolorna hade 
bara studieförberedande program, andra hade bara yrkesförberedande, och ytterligare andra 
hade båda sorterna. Detta var en viktig förutsättning för att jag skulle kunna genomföra 
jämförelsedelen av min undersökning (jämförelser mellan olika typer av programlärare). 
 
När enkäterna väl var ifyllda och insamlade började arbetet att analysera mitt material. För att 
lättare kunna göra jämförelser mellan de olika lärargrupperna valde jag att dela in lärarnas 
svar i olika kategorier. Jag kunde då se hur många lärare ur de två grupperna som hamnade i 
respektive kategori på varje fråga, och därmed kunde jag jämföra lärargrupperna sinsemellan. 
Kategorierna var dock ingenting som jag hade förberett innan, inför analysen, utan dem 
arbetade jag fram via de svar jag hade fått, dvs. jag undersökte om svaren hade några 
gemensamma nämnare, och därmed hur de kunde kategoriseras ihop. 
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2.2 Enkät och enkätuppbyggnad 
 
Det finns olika metoder för att samla in underlag för en undersökning t.ex. enkät, intervju, 
observation och läsning (Kylén 1994, s. 9). Det bästa sättet att undersöka mina 
frågeställningar ansåg jag vara genom att dela ut en enkät, då en enkätundersökning 
förhoppningsvis ger stor spridning bland de svarande (i fråga om kön, ålder osv.), vilket i sin 
tur gör att man kan generalisera mer bland de svar man får, jämfört med om man får svar från 
endast en typ av grupp (t.ex. män i åldern 30-40, som alla har 5-10 års erfarenhet inom yrket). 
Enkätundersökningen gör det dessutom lätt för mig att undersöka skillnaden mellan olika 
typer av skolor, något som jag tror hade varit svårare om jag exempelvis använt mig av 
intervjuer som undersökningsmetod. 
 
Enkätundersökningar klassas enligt Bryman (2002) in under de s.k. surveyundersökningarna. 
En undersökning kallas för en surveyundersökning om: 

 
informationen i huvudsak samlas in med hjälp av enkäter eller strukturerade intervjuer om fler än ett 
fall (ofta betydligt fler) och vid en viss tidpunkt i syfte att samla in en uppsättning kvantitativa eller 
kvantifierbara data som rör två eller fler (ofta betydligt fler än två) variabler och som analyseras i 
syfte att hitta olika sambandsmönster. (Bryman 2002, s. 58) 

 
Alla undersökningsmetoder har fördelar och nackdelar. Den största fördelen med enkäter är 
att den når många och alla får samma frågor. Svaren från enkäterna kan också bearbetas 
statistiskt och därmed ge möjligheter till statistisk analys, något som dock inte i någon större 
utsträckning gällde min enkät, då jag främst använde mig av öppna frågor, och ur svaren från 
dessa kan man ej dra några statistiska slutsatser (Bylund 1991, s. 36). Den största nackdelen 
är troligen risken för bortfall. Enkäten får inte vara allt för tidskrävande om man ska kunna 
vänta sig en hög procentandel av svarande. Frågorna bör också kännas meningsfulla för den 
svarande. Är enkäten för svårtolkad eller tidskrävande krävs det troligen antingen ett 
personligt intresse eller någon typ av belöning för att man ska få in sina svar (Kylén 1994, s. 
13). Jag försökte också mycket riktigt göra en så kort (tidsmässigt) enkät som möjligt, genom 
att minimera antalet frågor till de mest nödvändiga. Huruvida jag lyckades med att göra att 
frågorna kändes meningsfulla för de svarande vet jag inte, det la jag inte ner någon större 
energi på. Däremot försökte jag ge de svarande ett personligt intresse i mig, för att på så sätt 
öka intresset för dem att svara på enkäten, dels genom att skicka med ett följebrev (se nedan), 
men framför allt genom att försöka få träffa de svarande via ämneskonferenser (se under 
Enkätdistributionen, s. 16). 
 
Ytterligare en nackdel med enkäter är problemet med tolkning av frågor. Då enkäter 
vanligtvis fylles i utan att någon av de ansvariga för enkäten finns närvarande, blir de 
svarande tvungna att tolka frågorna som de själva tycker är lämpligt, eftersom de inte har 
någon att fråga hur de bör tolkas (Kylén 1994, s. 13). Detta löstes förhoppningsvis till viss del 
med hjälp av pilottestet, vilket bland annat hade som syfte att just ta reda på huruvida det 
fanns någon fråga som var svårtolkad (mer om detta under Pilottest av enkäten på s. 15). 
 
För att undvika ett allt för stort bortfall kan man på olika sätt försöka göra den svarande mer 
motiverad och intresserad. Ett sätt är att skicka med ett följebrev i samband med att enkäten 
skickas ut. Där bör stå följande uppgifter:  
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• Vad är avsikten med undersökningen och vem ligger bakom den? 
• Vilka får enkäten för att besvara den? 
• Hur lång tid det tar att besvara frågorna? 
• Vart skall enkätsvaren skickas och vad händer med svaren? 
• När kommer rapporten ut och hur man får tag i den? 

(Kylén 1994, s. 14) 
 
Jag använde mig själv av alla dessa uppgifter i mitt följebrev, med undantag för vilka som får 
enkäten för att besvara den. 
 
När man skriver en enkät kan man välja mellan tre typer av frågor: öppna frågor, frågor med 
fasta alternativ och frågor med skalor (Kylén 1994, s 15). I min enkät valde jag att ha främst 
öppna frågor (frågor där den tillfrågade svarar med egna ord), jag tyckte de passade bäst, då 
jag inte ville styra de svarande allt för mycket. 
 
Enkäter med öppna frågor genererar vissa risker. Först och främst kan svaren bli hur långa 
som helst. För att motverka detta kan man begränsa svarsutrymmet till ett antal rader på 
svarsblanketten. En annan risk med öppna frågor är att svararna får stor frihet, och kan sväva 
ut mycket i sina svar. Detta kan motverkas genom någon typ av styrning i frågorna, t.ex. en 
begränsning angående vad svaret bör handla om (Kylén 1994, s. 15), se exempel nedan: 
 
Vad tycker du om ICA:s varuutbud 

a) inom frukt och grönt-avdelningen? 
b) inom charkavdelningen? 

 
Enkätens utseende kan ha stor betydelse för svarsfrekvensen. Kylén menar t.ex. att ”antalet 
sidor spelar större roll än antalet frågor” (Kylén 1994, s. 34). Hans tips är därmed att hellre 
pressa in lite fler frågor på samma sida (exempelvis genom att göra två spalter på sidan, 
använda fram- och baksida osv.) än att ha en enkät med fler sidor. Samtidigt är det viktigt, i 
det fall att man har öppna frågor, att man har skrivlinjer med tillräckligt avstånd emellan, så 
ingen får problem att skriva sitt svar. (Kylén 1994, s. 34) 
 
I min enkät har jag försökt använda mig av dessa tips: Jag använde fram- och baksida för att 
förminska antalet sidor, dessutom begränsade jag de öppna frågornas svarsutrymme till ett 
antal rader, vilka dock är skrivna med 1,5 punkters radavstånd emellan, för att undvika 
problem för dem som skriver stort. På en av frågorna (fråga 1) försökte jag dessutom begränsa 
vad svaren skulle handla om genom att ge exempel på vad de inte skulle handla om. Min 
förhoppning var att jag då heller inte skulle styra lärarna för mycket i deras svar, vilket jag 
tror jag hade gjort om jag istället givit förslag på vad svaren skulle handla om. För närmare 
granskning, se enkäten i bilaga 1. 
 
 
2.3 Enkätens frågor – så kom de till 
 
När man utformar en enkät är det viktigt att tänka på varför man har med de frågor man har 
med. Vad är anledningen att man väljer just dessa frågor? Här följer en genomgång av de 
frågor jag använt mig av, där jag förklarar meningen med varje fråga: 
 
 



 14

1. Vad anser du vara de största pedagogiska svårigheterna du utsätts för i din roll 
som matematiklärare? (lista högst 5 saker, rangordning ej nödvändig) 
Med ”pedagogiska svårigheter” menas här rent undervisningstekniska problem (i 
eller utanför klassrummet), inte sociala problem, eller allmänna lärarproblem 
såsom tidsbrist, lokalernas utseende eller könsuppdelningen i klassen. 

 
Jag ville här veta vad lärarna spontant, utan min ledning, anser vara deras största pedagogiska 
svårigheter. 
 

2. Vad innebär begreppet ”bedömning” för dig? 
 
Då jag efter pilottestet märkte att de flesta verkade likställa bedömning med betygssättning 
valde jag att även lägga till denna fråga för att se om så faktiskt var fallet, eller om det finns 
lärare som även väger in något mer i begreppet. 
 

3. Vilka anser du vara de största problemen vad gäller bedömning av elever i 
Matematik A? 

 
Och vilka anser lärarna sedan vara problemen med bedömningen? 
 

4. Är det svårare att bedöma dina egenhändigt skapade prov jämfört med 
bedömningen av nationella prov, eller tvärtom? Motivera ditt svar! 

 
I litteraturdelen av mitt arbete beskrivs de nationella proven som svårbedömda. Nu får vi se 
vad lärarna egentligen själva anser. 
 

5. Ser du några problem i användandet av räknare i undervisningen, och i så fall, 
vilka? 

O Ja  O Nej 
 
Detta är en av mina grundfrågeställningar, som här helt enkelt ställs som fråga direkt till 
lärarna. 
 

6. Använder du några andra metoder i din undervisning, förutom 
lärargenomgångar samt individuellt räknande? 

O Ja (Ge i så fall exempel)  O Nej 
 
Denna fråga relaterar till mitt avsnitt om den alternativa matematiken. Jag vill via denna fråga 
främst få veta om lärarna i min undersökning faktiskt använder några alternativa metoder, 
men jag vill också veta vilken typ av alternativa inslag de i så fall använder, detta mest för att 
undersöka lärarnas idérikedom. 
  

7. Tycker du det är viktigt att använda andra metoder än lärargenomgångar samt 
individuellt räknande i undervisningen? 

O Ja  O Nej 
Varför/varför inte? 

 
Det här är en fråga som kan vara intressant i det fall att lärare på fråga 6 svarat ”Nej”, men 
sedan här ändå tycker att de alternativa metoderna kan vara viktiga. Frågan är givetvis även 
intressant ur synvinkeln att man, tack vare de bifogade kommentarerna (under ”Varför/varför 
inte”), får reda på vad lärarna anser om användning av andra metoder än lärargenomgångar 
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samt individuellt räknande. Det bör för övrigt även påpekas att denna fråga inte handlar om 
att alternativ matematikundervisning i sig är ett problem, istället är meningen att den ska 
undersöka vilka typer av pedagogiska problem denna matematikundervisning kan hjälpa till 
att lösa. 

 
8. Övriga kommentarer? 

 
Det är alltid bra att ha med en möjlighet till övriga kommentarer, i det fall att lärarna anser att 
man glömt någon fråga i enkäten, eller om det finns något annat de vill påpeka. 
 
 
2.4 Pilottest av enkäten 
 
Det finns egentligen bara två viktiga krav att ställa på de frågor man har med i en enkät: 
 

• De skall vara begripliga för dem som skall besvara frågorna. 
• De skall ge svar på det man vill ha svar på. 

(Bylund 1991, s. 31) 
 
För att få veta om min enkät gav någon relevant information samt huruvida frågorna var 
begripliga valde jag att göra ett pilottest, dvs. jag delade ut enkäten till ett antal (totalt 5 
stycken) gymnasielärare som alla undervisade Matematik A. För att bedöma huruvida svaren 
jag fick i pilottestet var lämpliga svar för mig tittade jag på mina frågeställningar. Då svaren 
jag fick i pilottestet svarade väldigt väl på mina frågeställningar ansåg jag att testet visade att 
enkäten fullgjorde sitt syfte. Den enda ändring jag gjorde till den slutgiltiga enkäten var att 
lägga till frågan ”Vad innebär begreppet ’bedömning’ för dig?”, då jag tyckte det verkade som 
att vissa i mitt pilottest likställde bedömning med betygssättning. Eftersom den litteratur jag 
hittat i ämnet bedömning menar att ordet kan förknippas även med andra områden, t.ex. att 
diagnostisera eleverna (ta reda på vad de egentligen kan, och därefter sätta in lämpliga 
åtgärder), ville jag veta vad lärarna själva anser om ordets betydelse. 
 
I pilottestet kontrollerade jag även hur lång tid enkäten tog, genom att helt enkelt låta de 
svarande ta tid. För dessa lärare tog det mellan 10 och 20 minuter att genomföra enkäten. 
Eftersom jag la till en fråga i den slutgiltiga versionen skrev jag dock att enkäten tar ungefär 
15-20 minuter att besvara (av lärarna i pilottestet låg de flesta snarare mellan 10 och 15 än 
mellan 15 och 20, så jag antog att de flesta, trots den extra frågan inte skulle hamna över 20 
minuter). 
 
Efter pilottestet genomförde jag en kortare intervju med en av dem som svarade på 
pilotenkäten. Det jag ville veta var helt enkelt huruvida han tyckte att frågorna var 
svårtolkade, om hans kollegor hade tyckt att de var svårtolkade (det var han som hade samlat 
in dem från kollegorna, och jag hade därför bett honom att även fråga dem om deras åsikter), 
eller om det var något annat som han ansåg behövde förändras i enkäten. Då han svarade 
nekande på alla tre frågorna tyckte jag att det var bevis nog för att enkätens utformning var 
bra i det skick den var. 
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2.5 Enkätdistributionen 
 
Jag hade följande taktik när jag delade ut min enkät till de olika skolorna: jag ringde upp en 
matematiklärare på skolan och frågade först om jag kunde få komma förbi på en av deras 
ämneskonferenser och dela ut enkäten. Vid de tillfällen detta inte var möjligt bad jag personen 
jag talade med att dela ut enkäterna på sin skola till de matematiklärare som undervisade 
Matematik A, och sedan vara kontaktperson på skolan, dvs. även samla in enkäterna när de 
var ifyllda. Anledningen till att jag helst kom till en ämneskonferens och delade ut enkäterna 
var att en vän till mig hade gjort på detta sätt när hon gjorde undersökning till sitt 
examensarbete (Berglund 2006, s. 20), och det hade givit henne 100 % svarsfrekvens på dessa 
skolor, till skillnad från den frekvens hon fick när hon endast skickade ut enkäterna till 
skolorna, och lät dem svara när de hade tid, som istället låg runt 50 %. Resultatet blev 
liknande för mig. Jag fick förvisso inte 100 % svarsfrekvens från de skolor där jag fick 
komma till en ämneskonferens, men detta berodde endast på att alla matematiklärare som 
jobbade på skolan inte var på konferensen, de som var på plats svarade. En möjlighet hade 
sedan varit att i efterhand kontakta de lärare som var frånvarande från konferenserna, för att 
också få in deras svar. Jag valde dock att avstå detta alternativ. På den första skolan där jag 
fick komma till en ämneskonferens hade man redan i förväg delat ut min enkät (jag hade 
mailat den till min kontaktperson på skolan), och jag antog därmed att den person som där 
inte var närvarande vid ämneskonferensen heller inte hade någon större lust att svara på 
enkäten, då hon/han redan hade haft lite tid på sig, och därmed kunnat fylla i den innan 
konferensen och lämna den till min kontaktperson, vilket ju dock inte hade skett. På den andra 
skolan hade det förvisso kunnat finnas en poäng i att i efterhand lämna enkäten till de 
frånvarande, speciellt då det var över hälften av lärarna som var frånvarande från konferensen. 
Tyvärr så var jag dock där bara ett par dagar innan jag hade planerat att påbörja mitt arbete 
med enkäterna, och jag ansåg att två dagars tid var lite väl lite för att det skulle vara värt att 
lämna ut enkäten i efterhand, så jag valde att avstå från detta alternativ även där. Dessutom 
var detta den skola där jag fick in klart flest enkäter i alla fall (16 st.), så jag var ändå nöjd 
med vad jag fick med mig därifrån, trots den stora frånvaron. 
 
På de övriga skolorna, där jag endast lämnade enkäten till en av matematiklärarna för egen 
distribution, fick jag mellan 20 och 83 % svarsfrekvens, dvs. ganska stor spridning. För att 
höja svarsfrekvensen på dessa skolor skickade jag dessutom ut två påminnelser (via telefon 
eller e-post) till mina kontaktpersoner, den första efter en vecka, den andra efter ytterligare en 
vecka. Lärarna fick totalt ca tre veckor på sig att svara på enkäten. 
 
 
2.6 Etik inom forskningen 
 
När man genomför en undersökning inom ett forskningsprojekt, där levande människor är 
forskningsobjektet, är det viktigt att tänka på vissa etiska regler, detta för att inte kränka 
någons integritet, eller utsätta människor för risker. Vetenskapsrådet menar att det finns fyra 
huvudregler att följa: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Dessa regler går kortfattat ut på följande: 
Forskaren skall informera deltagarna om projektets syfte samt om att deltagande är frivilligt. 
Inga uppgifter om de deltagande får hamna i obehörigas händer, utan skall behandlas 
konfidentiellt. I den efterföljande rapporten skall det dessutom inte vara möjligt att identifiera 
undersökningens deltagare, deltagande skall alltid vara anonymt. Avslutningsvis får 
uppgifterna om de deltagande ej lämnas till någon utanför forskningsgruppen, för att t.ex. 
användas i kommersiellt bruk, eller till syften som kan direkt påverka de deltagande (vård, 
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tvångsintagning etc.) utom efter särskilt medgivande av den berörda. (Vetenskapsrådet 2002, 
s. 7-14) 
 
Dessa regler har jag sett till att följa även i mitt arbete. 
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3. Teori bakom undersökningen – Litteraturdelen 
 
I detta kapitel kommer jag ge en teoretisk bakgrund till mitt arbete, dvs. jag kommer att 
berätta och diskutera vad som redan skrivits om mitt ämnesområde. Inledningsvis beskrivs 
olika orsaker som kan försätta matematikläraren i pedagogiska dilemman, detta för att ge en 
bakgrundsinledning till kapitlet. Därefter följer en diskussion om ramfaktorer, vilka kan skapa 
problem för en lärare, vare sig man undervisar i matematik eller något annat ämne. 
Avslutningsvis kommer det i tur och ordning att handla om bedömning, räkneverktyg 
respektive alternativ matematikundervisning, dvs. de tre områden som jag valt ut att 
specialstudera, och även där givetvis med inriktning på de eventuella pedagogiska problem 
som kan förekomma inom dessa ämnesområden. 
  
 
Att lära sig läsa, skriva och räkna har alltid varit grunden i skolvärlden, och i Sverige räknas 
också svenska och matematik som två av de tre kärnämnen som man under skolans 
högstadium måste få godkänt i för att få börja i gymnasiet. Loewenberg Ball m.fl. (2001, s. 
433) ställer frågan varför det konventionella lärandet i USA lyckas lära människor att läsa och 
skriva, men misslyckas med räknedelen. 
 
Det tas upp tre anledningar till att det amerikanska folket är svaga inom matematiken: 

1. Ofta översvämmas elever av metoder och räknesätt och hinner aldrig utveckla synen 
på matematiken ”as a system of human thought”. Istället för att se skönheten inom 
matematiken kommer de fram till att de inte kan räkna, och ändå inte behöver kunna 
det (Loewenberg Ball m.fl. 2001, s. 435). 

2. Kunskap anses av många lärare vara enbart en imitation av det läraren säger. Läraren, 
som besitter kunskapen, ger den till eleven, som lagrar den i sitt huvud och minns den. 
Ett mycket gammalt inlärningssystem, men som alltså fortfarande används av en del 
lärare (Loewenberg Ball m.fl. 2001, s. 435). Detta kan knytas samman med vad 
Löwing (2004) tar upp. Hon menar att ”en vanlig föreställning är att den som är duktig 
matematiker också är en duktig lärare i matematik” (Löwing 2004, s. 100). Löwing 
tror dock att dagens matematiklärare behöver så mycket mer än så. Självklart är det 
matematiska kunnandet en grundpelare som man knappast kan undvara, men hon 
uttrycker också att andra sorters kunskaper, såsom didaktiska, är väldigt viktiga. 

3. Lärarna känner pressen på sig att de ska hinna med tillräckligt mycket, eleverna måste 
lära sig vissa grundkunskaper. Lärarna har inte tid att planera och organisera en 
händelserik undervisning, och de vågar inte riskera att pedagogiska experiment 
äventyrar kursmålen (Loewenberg Ball m.fl. 2001, s. 435-436). Detta resonemang 
utvecklas vidare under punkten Alternativ matematikundervisning på s. 23 nedan. 

 
För att fortsätta det resonemang som förs under punkt 2 ovan kan nämnas Löwings (2004) 
diskussioner kring området ämneskunskaper kontra pedagogik. Med hjälp av de två forskarna 
Ball och Bass arbete funderar hon över huruvida lärarstudenter borde läsa ämneskunskaper 
och pedagogikkunskaper mer integrerat, den matematiska strukturen bör läras in sammanvävt 
med inlärningspsykologi. ”Det handlar alltså om en teori för lärare som beskriver hur det går 
till när en elev konstruerar en viss kunskap” (Löwing 2004, s. 105). Lärare ställs dagligen 
inför pedagogiska problemsituationer, menar Löwing, och har man inte kunskapen att lösa 
dessa frågor själv blir man bunden att slaviskt följa lärobokens upplägg, vilket kanske inte 
alltid är lyckat. ”En sådan teori beskriver hur barn, istället för att tvingas acceptera färdiga 
formler och modeller, kan bygga upp ett matematiskt vetande utgående från sina förkunskaper 
och sin förmåga” (Löwing 2004, s. 106). 
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Löwing menar att det inte är tillräckligt att en lärare har högre matematiska kunskaper än 
eleverna, hon bör också känna till elevernas egna förkunskaper för att på så sätt kunna 
anpassa sin undervisning. Men detta är heller inte tillräckligt. Därtill måste läraren även 
förena sina undervisningsmål i den faktiska undervisningen, vilket inte alltid är helt trivialt. 
Därför är det viktigt, enligt Löwing, att detta synsätt på matematikundervisning genomsyrar 
lärarutbildningen (Löwing 2004, s. 109). 
 
 
3.1 Ramfaktorer 
 

Vissa ramar kan inte påverkas av läraren, möjligen negligeras, andra ramar kan över tid förändras av 
lärare eller lärarlag. Samtidigt finns det ramar som är så rörliga att läraren kan förändra dem inför 
varje lektion. (Löwing 2004, s. 59) 

 
Det finns faktorer som påverkar hur pass väl en lärare kan utföra sin undervisning, Löwing 
(2004) kallar dessa faktorer ramar. Ramarna kan vara fasta, dvs. sådana faktorer som läraren 
själv inte kan påverka (t.ex. skolans styrdokument). Rörliga ramar är däremot sådana faktorer 
som läraren har möjlighet att påverka (val av läromedel, elevgruppering, arbetssätt) (Löwing 
2004, s. 71). Då läraren själv har makt över de rörliga ramarna är det viktigt att hon tänker 
över dessa, eftersom de kan ha både hjälpande och stjälpande karaktär. Om en lärare 
exempelvis vill starta ett grupparbete, kan det, vilket Löwing diskuterar (Löwing 2004, s. 88-
90), vara en god idé att instruera eleverna hur ett grupparbete bör gå till (dvs. om de inte redan 
känner till detta), t.ex. att det faktiskt handlar om ett samarbete med ett gemensamt mål. 
Löwing diskuterar också användandet av extramaterial för att konkretisera undervisningen: 
”När man konkretiserar sin undervisning med hjälp av ett material är det viktigt att inse att 
materialet i sig enbart är en artefakt. Det är läraren som genom sitt sätt att presentera och 
utnyttja materialet ger det liv” (Löwing 2004, s. 91). 
 
Även Carlgren och Marton (2001) tar upp ramfaktorerna, men kallar dem istället för 
betingelser. De menar att ”lärares arbete tar form mellan intentionerna, vad man vill 
åstadkomma, och betingelserna för arbetet. […] Det goda lärararbetet är det som förenar de 
bägge sidorna, det där läraren hanterar och utvecklar verksamheten på ett sätt som möjliggör 
intentionernas förverkligande.” (Carlgren & Marton 2001, s. 74) 
 
En av de viktigare ramfaktorerna är elevernas förkunskaper. Följande exempel tas upp i 
Löwing (2004), en vanlig multiplikation av typen 46*87: 
 

För att lösa uppgiften rätt, med en konventionell algoritm, måste man fyra gånger i rad få rätt på en 
kombination från multiplikationstabellen (alltså på 6*7, 6*8, 4*7 och 4*8). Om en elev på ett 
relevant test ger rätt svar på 8 av 10 uppgifter från multiplikationstabellen är sannolikheten att få rätt 
svar på en slumpvis vald sådan tabelluppgift 0,8. Detta medför i sin tur att sannolikheten för att fyra 
kombinationer i rad blir rätt är 0,84 ≈ 0,41. Det här innebär att sannolikheten för att göra något 
räknefel på multiplikationen 46*87 blir 100 % - 41 % = 59 % enbart på grund av det nämnda 
förkunskapsproblemet. (Löwing 2004, s. 80-81) 

 
Man kan anta att en elev som redan tidigt i sin skolgång stöter på svårigheter med 
matematiken som hon inte förstår, och därmed ”halkar efter”, kan drabbas av en ond cirkel. 
Man kan inte vissa vitala delar, vilket gör att man inte lär sig annat som bygger på dessa. När 
man sedan kommer till gymnasiet är risken stor att man saknar mycket av det man borde 
kunna. 
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3.2 Bedömning 
 
Att bedöma sina elever kan vara problematiskt. Traditionellt sett sker det i form av skriftliga 
prov, ”kvantitet är lättare att mäta än kvalitet” (Ljunghill Fejan 2003), antingen normbaserade 
(som ska jämföra eleven med andra elever), kriteriebaserade (som ska avgöra om eleven 
klarar en viss typ av uppgift) eller diagnostiska prov (som ska hjälpa läraren att se om 
eventuella åtgärder behöver vidtas för elevens del) (Lindqvist 2003, s. 19). Lindqvist pekar på 
att det dock har förekommit försök att utveckla de traditionella skriftliga proven med t.ex. 
öppna uppgifter med kortare och längre lösningar samt uppsatser, för att på så sätt testa fler 
typer av kunskaper. En del menar att man också bör komplettera de skriftliga proven med 
andra bedömningsinstrument som kan ge information om andra förmågor, exempelvis att 
resonera och analysera inom matematiken (Lindqvist 2003, s. 19). 
 
Enligt Nyström & Palm (2001) handlar det dock om just komplettering, att ta bort de 
traditionella proven är inte aktuellt. De ger mycket information för bedömningen och de är 
”kostnadseffektiva”, då både genomförande och lärarbedömning går relativt snabbt. Man bör 
dock reflektera över de bedömningsmetoder man använder, vad är det som ska bedömas, och 
varför? (Nyström & Palm 2001, s. 41) 
 
Bedömningssituationen kan även främja andra syften än den rena bedömningen. Om klassen 
skrivit ett prov kan det vara klokt att ha en genomgång av provet efteråt, för att diskutera 
svårigheterna. På så sätt lär sig eleverna även något av provet, och det har därmed ett annat 
syfte än enbart bedömning, nämligen lärande. (Nyström & Palm 2001, s. 43) 
 
Enligt resultaten i Olofssons rapport (1997), där hon sammanfattar resultaten av lärarenkäten i 
TIMSS (Third International Mathematics and Science Study), fäster lärarna, när de ska 
utvärdera eleverna, störst vikt vid framför allt de iakttagelser de gör av eleverna samt de 
egenhändigt skapade proven (prov där eleverna måste beskriva eller förklara sina 
tankegångar). Även en del andra saker spelar in, såsom t.ex. elevernas svar på lektionerna 
samt standardprov eller andra externt konstruerade prov. Lärarna fick sedan frågan om vad de 
använder utvärderingsresultaten till, och de absolut flesta svarade att de använder dem för att 
planera för kommande lektioner (92 % av de svarande sa att de använder 
utvärderingsresultaten till detta ganska ofta eller mycket ofta), att ge eleverna kommentarer 
och upplysningar (91 %) samt att diagnostisera elevernas inlärningsproblem (87 %). Av 
högstadielärarna (undersökningen gjordes bland högstadie- samt mellanstadielärare) svarade 
även en klar majoritet att de använde resultaten som betygsunderlag (Olofsson 1997, s. 21-
22). 
 
Begreppet bedömning är något som ofta likställs med olika typer av skriftliga prov. Därför 
valde jag att även ha med en punkt som handlar om just detta, nämligen ”bedömning av 
prov”: 
 
 
3.2.1 Bedömning av prov 
 
Att anta att bedömningen av ett nationellt prov skapar svårigheter för en lärare är inte svårt. 
Man är då tvungen att följa vissa instruktioner som följer med proven. Dahland (2001) har 
jämfört hur man har instruerat lärare att bedöma under olika årtionden. Hans studier visar att 
man lättat på striktheten, vilket gjort det både lättare och svårare för såväl elever som lärare. 
På 60-talet fanns väldigt tydliga instruktioner för hur elevernas redovisningar skulle bedömas. 
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Detta gjorde det på sätt och vis lättare för eleverna, de visste precis vad som förväntades av 
dem för att redovisningen skulle vara godkänd. Dock, vilket Dahland också påpekar, är det 
rimligt att anta att dessa hårda krav för en del elever kändes som en extra belastning. Fram till 
90-talets kursplaner har kraven ändrats, och en del av de nationella provens uppgifter kräver 
nu rentav ”endast svar”, detta underlättar därmed lärarens rättning. Istället har rättningen på 
andra uppgifter blivit svårare. De tidigare kraven ”uppställda ekvationer [bör] motiveras” och 
”geometriska uppgifter ska åtföljas av figurer” har förmildrats till ”för full poäng krävs 
korrekt redovisning fram till ett godtagbart svar” samt ”redovisningen ska vara tillräckligt 
utförlig”. Dahland menar att ord som godtagbar och tillräcklig ger utrymme för tolkningar, 
vilket därmed kan skapa problem för läraren. Om tolkningsfrågor uppstår är det lämpligt att 
diskutera dessa i den lokala enheten, antingen skolan eller kommunen (Dahland 2001, s. 325-
340). 
 
Skillnaden för läraren mellan de olika årtiondena är troligen att vad som tidigare, både bland 
lärare och bland elever, förutsattes skulle vara med i provens uppgiftsredovisning, detta måste 
läraren numera själv tydligt förmedla till eleverna. 
 
Streng (2004) har intervjuat lärare angående nationella prov. En av dessa lärare nämner just 
godtyckligheten i bedömningskriterierna som en svårighet: 
 

”… omkring nio rätt är rätt [det står så i texten, men jag antar att det egentligen ska stå ’omkring nio 
rätt är godkänt’] … cirka… då blir det ju lite grand upp till läraren själv att avgöra… tycker jag att 
han eller hon är godkänd” (Streng 2004, s. 30) 

 
Detta påvisar osäkerheten som finns inom bedömningen av nationella prov.  
 
De lärare som Streng intervjuat anser även att det är väldigt tidskrävande att rätta proven, 
åtminstone om man ska göra det på ett rättvist sätt. Om de stöter på problem i bedömningen 
av uppgifterna så rådfrågar de gärna sina kollegor, för att på ett kollektivt sätt komma fram till 
bästa lösning (Streng 2004, s. 33-34). 
 
 
3.3 Räkneverktyg 
 
Sedan 70-talet används miniräknare inom skolan, och idag har miniräknaren i praktiken 
konkurrerat ut alla andra redskap för beräkningar. Även huvudräkning samt räkning med 
papper och penna sätts ofta åt sidan till förmån för räknaren (Dahland 2001, s. 322-323), och 
frågan är hur detta påverkar elevernas matematikkunskaper, samt hur de påverkar 
undervisningen. Kan det vara så att elever halkar efter på ett sådant sätt som beskrivs under 
Ramfaktorer (s. 19), dvs. att man inte lär sig den grundläggande matematiken, då man blir van 
vid att räkna den på miniräknaren istället? 
 
Användningen av miniräknare har sina fördelar: det är t.ex. ett väldigt snabbt sätt att lösa 
uträkningar som annars kan vara krångliga (t.ex. kvadratrötter). Men det finns som sagt även 
nackdelar, eleven måste veta vad hon håller på med. För det första är det viktigt att eleverna 
får handledning i hur en räknare ska användas (egna erfarenheter), för det andra, vilket 
Dahland (2001) tar upp, måste eleven även veta vilka uträkningar det egentligen är hon gör 
när hon knappar in saker på räknaren: 
 

Kritik mot bruket av miniräknare uttrycks ibland med de pessimistiska orden: ”Eleverna trycker 
knappar men vet inte vad de gör”. […] 
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Vid algoritmräkning med papper och penna fordras noggrannhet i alla de minioperationer som ingår 
i det manipulativa arbetet. Tiotalsövergångar, minnessiffror och placering av decimalkomma är 
exempel på detaljer som alla måste behandlas korrekt. (Dahland 2001, s. 323-324) 

 
Även om man använder en miniräknare måste man känna till samma räkneregler som man 
behövt känna till om man inte hade haft räknaren till hands, annars kan man lätt tappa bort sig 
och knappa in sina räkneoperationer felaktigt. Den som t.ex. tror att 4+8*3 ger samma svar 
som (4+8)*3 kommer troligen inte få någon större lycka med miniräknarens hjälp. Hedrén 
diskuterar detta ämne. Han menar att den som räknar med miniräknare bör vara beredd att 
göra en överslagsräkning i huvudet för att se om det resultat man fått fram verkar rimligt 
(Hedrén 2001, s. 136). 
 
Man kan som lärare stöta på ytterligare ett problem med miniräknare, nämligen det faktum att 
räknaren ibland räknar fel. Ett exempel som Dahland tar upp är följande uträkning: 
28 923 7612 – 28 923 7602. Svaret man får på en miniräknare blir 57 847 500 eller 57 847 520 
eller liknande, beroende på vilken miniräknarmodell man använder. Det är uppenbart att dessa 
svar är felaktiga, då man, om man tittar närmare på uppgiften, inser att svaret måste vara ett 
tal som slutar på 1 (Dahland 1997, s. 40-41). Ett annat exempel är vanliga ”fickminiräknare”. 
Dessa har inte så stort minne, och om man räknar ut t.ex. 10/3 på en sådan får man svaret 
3,3333333, och multiplicerar man sedan detta svar med 3 får man inte tillbaka sin 10:a, utan 
istället blir svaret 9,9999999. Många elever märker inte när svaret blir galet, utan räknar på 
och är nöjda. I många fall har det heller inte så stor betydelse att man missar en siffra, som i 
sammanhanget är väldigt liten i förhållande till talets storlek. I andra lägen kan den sista 
siffran vara väldigt avgörande, t.ex. vid trigonometriska räkningar, där vinkeln kan skilja sig 
tämligen mycket vid små decimalsskillnader. 
 
Frågan är om samhället kräver andra matematiska kunskaper idag än det gjorde för bara några 
årtionden sedan. Följande är ett utdrag av mål som Skolverket anger att man ska ha uppnått 
efter avslutad grundskola: 
 

[eleven skall] ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga 
tal och tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga 
räknemetoder och med tekniska hjälpmedel. (Skolverket 2000a) 

 
Uppenbarligen anser man att det är av vikt för alla i samhället att kunna använda sig av 
tekniska hjälpmedel vid matematiska beräkningar. Man fortsätter i målen för gymnasiets kurs 
A i matematik: 
 

[Eleven skall] ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning till att omfatta reella tal skrivna på olika 
sätt, med och utan tekniska hjälpmedel med omdöme kunna tillämpa sina kunskaper i olika former 
av numerisk räkning med anknytning till vardagsliv och studieinriktning. (Skolverket 2000b) 

 
Emanuelsson (2001) skriver också att ”taluppfattning och beräkningsmetoder förvisso 
fortfarande [är] viktiga basmoment i matematikämnet, men kraven är annorlunda på 2000-
talet än i jordbrukarsamhället” (Emanuelsson 2001, s. 9). Dagens gymnasielärare ska alltså 
lära eleverna att använda räknare för att ha nytta av dem i vardagslivet. Men då bör som sagt 
eleverna även, enligt Hedréns tankar ovan, lära sig överslagsräkning samt att kunna bedöma 
rimligheten av det svar som räknaren ger. För att överhuvudtaget kunna utföra 
överslagsräkning är det ju dessutom givetvis viktigt att eleven har goda kunskaper inom 
vanlig huvudräkning. 
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Enligt Hedrén anser en del forskare att endast två räknesätt behövs för att göra exakta 
uträkningar: huvudräkning och användning av miniräknare. Han menar dock själv att man 
även behöver kunna ett skriftligt sätt att göra beräkningar. De skriftliga metoderna behöver 
dock inte vara av samma slag för alla elever. Istället ska eleverna skapa sig sina egna 
skriftliga räknemetoder, då Hedrén menar att eleverna förstår dessa metoder bättre, och de 
skulle också hjälpa till i förståelsen för tal och samband mellan tal. ”Det finns i dag ingen 
anledning till att eleverna ska tänka på ett sätt, när de gör skriftliga uträkningar, och på ett 
helt annat sätt, när de gör uträkningar i huvudet.” (Hedrén 1997, s. 31). Emanuelsson (2001) 
å sin sida verkar inte heller han ta helt avstånd från de skriftliga beräkningsmetoderna, dock 
anser han att de ofta får allt för mycket tid av lektionerna, tid som hellre kunde användas för 
att utveckla taluppfattning och flexibla beräkningsmetoder. (Emanuelsson 2001, s. 9) 
 
 
3.4 Alternativ matematikundervisning 
 
I den matematikdidaktiska undervisningen på högskolan vill man gärna framhäva experiment 
och laborationer som alternativa lärometoder som lärarkandidaterna bör testa på under den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Det kan dock vara svårt att arbeta alternativt av olika 
anledningar. Vissa menar, vilket man kan läsa i Loewenberg Ball m.fl. (2001), att det är svårt 
att hinna med det experimentella lärandet för att lärarna känner sig pressade av läroplanen. 
Även ur en rent praktisk synvinkel kan det alternativa lärandet stöta på problem: i de lägre 
årskurserna, där matematiken är väldigt konkret, och uppgifterna ofta kan knytas samman 
med ”verkliga” scenarion, där bör det vara tämligen ”enkelt” att skapa matematiska 
laborationer. Ju högre man kommer i årskurserna, desto abstraktare blir dock matematiken, 
och under gymnasiets kurser är det inte alla matematiska områden som känns helt lätta att 
knyta ihop med elevernas vardag, och då kan det vara svårare att skapa experiment och 
laborationer. En lärare som blivit intervjuad i Paborn (2004) tror dock att laborationer är 
viktiga, att eleverna lär sig bättre via dessa. Han säger följande: 
 

Man säger ju det att lärandet är kontextuellt. Det betyder ju att det man lär sig blir kopplat till de 
sammanhangen man lär sig i. Och risken är ju då att om man bara lär sig genom att räkna 
matematikuppgifter i en lärobok så fungerar ditt matematikkunnande bara i de situationerna, men när 
du kommer utanför skolans väggar då, så kan du inte använda din matematik. 

 
Holden (2001) beskriver hur en matematiklärare som benämns som fröken Flink skapar ett 
gediget matematiskt intresse hos eleverna genom sin mycket speciella undervisningsstil. 
Fröken Flinks viktigaste paroll är att matematiken ska vara rolig, vilket ger en inre 
motivation, men hon påpekar att man även kan ge yttre motivation, såsom beröm från läraren 
samt olika priser. Eleverna själva säger att: 
 

Om det är tråkigt, tappar man lusten att arbeta med matematik. Men om det är roligt, som då vi 
spelar ett spel där man verkligen har användning för matematiken, då lär man sig mer. (Holden 
2001, s. 162) 

 
Även här påpekas alltså vikten av det kontextuella lärandet, vilket i sin tur ger eleverna 
motivation att jobba med matematiken. Fröken Flink vill dessutom få eleverna bort från tron 
på att det viktiga med matematik är att komma fram till rätt svar, och istället vill hon 
framhäva förståelsen, ”att förmedla hur man tänker och formulera de idéer som leder fram till 
lösningen på ett problem” (Holden 2001, s. 179). 
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3.5 Sammanfattning och diskussion 
 
Litteraturdelen inleds med en bakgrund till vad som kan orsaka pedagogiska problem för en 
matematiklärare. Här står till att börja med i Loewenberg Ball m.fl. (2001) om elever som 
aldrig får möjlighet att se matematikens vackra sidor. Detta skapar i sin tur troligen 
ointresserade elever, vilket knappast är till fördel för undervisningen av ämnet. När lärarna 
dessutom känner sig pressade av tidsplanen, och inte känner att man hinner med att skapa en 
spännande undervisning, för att man då äventyrar att hinna med kursmålen, så blir nog inte 
situationen bättre för dessa ointresserade och kanske framför allt oinspirerade elever. 
Möjligen beror dessa problem, vilket Löwing (2004) påpekar, i sin tur på att lärarna inte fått 
tillräckliga didaktiska kunskaper, och för att lösa detta kunde man i större utsträckning 
integrera lärarstudenternas inlärning av ämneskunskaper med didaktisk inlärning, vilket 
förhoppningsvis kunde utmynna i diskussioner om hur man löser ovanstående dilemman. 
 
Något annat som kan orsaka problem för en lärare (och detta gäller för lärare i allmänhet, inte 
bara matematiklärare), vilket diskuteras av både Löwing (2004) och Carlgren/Marton (2001), 
är de s.k. ramfaktorerna. Fasta ramar såsom schemaläggning, elevernas förkunskaper, 
klassrummets utseende, klasserna könsuppdelning osv. är sådant som kan ge upphov till 
bekymmer för en lärare. Vissa fasta ramar kan man förändra (t.ex. kan man få eleverna att 
hjälpa till att ändra utseendet på klassrummet), medan andra ibland kan vara svårare att 
påverka (undervisar man exempelvis en årskull där det fötts väldigt många pojkar kan det 
vara svårt att göra något åt könsuppdelningen…). Löwing pratar dock även om rörliga ramar, 
och dessa kan liksom de fasta vara både hjälpande och stjälpande. Val av läromedel är ett 
exempel. Märker man att det läromedel man valt är väldigt bra så har det troligen en 
hjälpande karaktär. Har man däremot valt ett mindre bra läromedel får man kanske se sig om 
efter extramaterial som kan förenkla inlärningssituationen, och sedan får man tänka efter en 
gång extra nästa gång man beställer läromedel till skolan. 
 
Litteraturen jag undersökt påvisar även problem i de tre specialområden jag inriktat mig på. 
Till att börja med handlar det om bedömning. Ljunghill Fejan (2003) skriver att bedömning 
vanligtvis sker i form av skriftliga prov. I Lindqvist (2003) kan man dessutom läsa att proven 
har olika syften, t.ex. diagnostiserande eller kriteriebaserade. Oavsett syftet med provet så kan 
det vålla olika typer av problem. Att endast använda skriftliga prov missgynnar exempelvis 
troligen en viss del av eleverna, som kanske är bättre i sin muntliga (eller praktiska) 
framställning. Lindqvist skriver att en del hävdar att de skriftliga proven bör kompletteras 
med andra typer av bedömning. Ett annat problem med de skriftliga proven är att vissa elever 
kan bli väldigt stressade i provsituationer. Även dessa elever skulle därmed främjas av 
bedömning som inte skedde i provform. Nyström & Palm (2001) menar dock att man inte helt 
bör bortgå ifrån de skriftliga proven, då dessa är mycket ”kostnadseffektiva” i genomförande 
samt i lärarbedömning. En annan svårighet handlar alltså även om den tid och kraft som 
läraren behöver lägga ner i bedömningsmomentet, och Nyström & Palm säger alltså att 
alternativ typ av bedömning (dvs. annat än skriftliga prov) vanligen tar mer tid av läraren. 
 
Även bedömningen av de skriftliga proven kan generera svårigheter för läraren. I Streng 
(2004) har en lärare intervjuats som påpekar problemet med osäkerheten i 
bedömningsmatriserna till nationella prov. Att bedöma ett prov som man inte skapat själv kan 
givetvis ge problem för läraren, eftersom man då kan bli osäker på vad som ska ge poäng och 
inte.  
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Jag har även tagit upp området ”räknare” i mitt arbete. Dahland (2001) skriver att räknaren 
konkurrerat ut alla andra redskap för beräkningar, till viss del även huvudräkning samt 
räkning med papper och penna. Detta skulle kunna leda till att eleverna blir sämre i t.ex. 
huvudräkning (övning ger färdighet, ingen övning = sämre färdighet), vilket i så fall skapar 
bekymmer för läraren, som enligt Skolverket (2000b) även ska se till att eleverna lär sig räkna 
utan räknare. 
 
Det sista ämnesområde jag tagit upp i mitt arbete är ”alternativ matematikundervisning”. Den 
alternativa matematiken i sig ger kanske inte upphov till några större bekymmer, utan ska 
snarare verka som lösning på bekymret med ”tråkig” och ”alldaglig” undervisning som, vad 
den än handlar om, känns likadan från lektion till lektion (därmed inte sagt att all 
”traditionell” undervisning garanterat är tråkig). Det som kan vara problematiskt med den 
alternativa matematikundervisningen är istället, vilket Loewenberg Ball m.fl. (2001) påpekar, 
att den tar tid att förbereda, vilket gör att lärarna kan känna sig pressade av läroplanen, det 
finns så mycket de måste hinna med, och de har därmed inte tid att planera in några 
pedagogiska experiment. Samtidigt menar en lärare som blivit intervjuad i Paborn (2004) att 
lärandet är kontextuellt, dvs. man måste lära sig matematiken i samband med de situationer 
där den ska användas. Om man då endast räknar i matematikboken kommer man därmed 
kanske inte kunna använda sina kunskaper senare i livet i de situationer då man faktiskt 
behöver den. 
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4. Resultat och analys 
 
4.1 Svårigheter med kategorisering av fyra av lärarna 
 
Fyra av personerna som ingick i enkätundersökningen var lite svåra att placera, avgöra 
huruvida de skulle tillhöra de yrkesförberedande eller de studieförberedande programlärarna. 
Anledningen till detta var att de undervisade båda typerna av program. I tre av fallen handlade 
det om lärare som dels undervisade det ”vanliga” omvårdnadsprogrammet, men även två 
varianter av programmet, nämligen omvårdnadsprogrammet med naturvetenskaplig 
respektive samhällsvetenskaplig inriktning. Då alla dessa program faktiskt mycket väl kan 
leda till vidare studier ansåg jag det vara lämpligast att placera dessa lärare i facket för 
studieförberedande program. Den fjärde läraren skrev att hon undervisade 
”samhällsvetenskaplig – estet”. På den skola där hon undervisade fanns det förvisso ett 
musikgymnasium, vilket var en rent yrkesförberedande utbildning, men det fanns även en 
musikinriktning på det samhällsvetenskapliga programmet, och min tolkning är att det var där 
hon undervisade, därför hamnar även hon i facket bland de studieförberedande 
programlärarna. Jag kommer i slutet av denna del redovisa resultatet av dessa beslut. 
 
 
4.2 Enkätresultat 
 
Min enkät delades ut till totalt 63 lärare. Av dessa svarade 30 st., dvs. svarsfrekvensen blev 
strax under 50 procent. Av de 30 var det 18 lärare som passade in i gruppen 
”yrkesförberedande programlärare” och medan övriga 12 istället klassificerades som 
”studieförberedande programlärare”. 
 
Då enkätens frågor främst var av öppen karaktär, där det handlade om att motivera sina svar, 
har jag försökt kategorisera in alla svar på varje fråga i olika kategorier, för att på så sätt få en 
större överblick över dem och lättare kunna jämföra dem. 
 
 
4.2.1 Allmänna problem 
 
1. På första frågan, där lärarna fick möjlighet att fritt fundera över de pedagogiska 

svårigheter de anser sig stöta på, fanns det ett stort antal svar som endast angavs av en 
lärare vardera, men eftersom jag här vill påvisa de största problemen, dvs. de mest 
frekventa, har jag valt att utelämna dessa engångssvar. Istället följer här en redovisning av 
vilka problem som angavs mest frekvent. Den första listan nedan innehåller de 
yrkesförberedande programlärarnas största svårigheter: 

 
1. Icke studiemotiverade elever (vilket 61 %, 11 av 18, svarade) 
2. Nivåskillnaden inom gruppen är för stor, det är svårt att förklara så att alla elever 

förstår (33 %, 6 av 18) 
3. En del elevers dåliga självförtroende i ämnet matematik: ”Många är ’matteskadade’, 

dvs. har fått klart för sig att de är odugliga i matte” (22 %, 4 av 18) 
3.   Materialbrist, exempelvis saknar eleverna miniräknare eller skrivblock (22 %, 4 av 18) 
4. Elevernas dåliga förkunskaper från grundskolan (17 %, 3 av 18) 
5. Det kan vara svårt att förstå hur en del elever tänker (11 %, 2 av 18) 

 
Bland de studieförberedande programlärarna såg listan istället ut så här: 
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1. Elevernas dåliga förkunskaper från grundskolan (42 %, 5 av 12) 
2. Nivåskillnaden inom gruppen är för stor, det är svårt att förklara så att alla elever 

förstår (33 %, 4 av 12) 
3. Elever som inte vill göra sina läxor (25 %, 3 av 12) 
3. Eleverna är ointresserade (25 %, 3 av 12) 

 
Ett par exempel på engångssvar är: ”Eleverna är så inställda på att räkna i boken” samt 
”Bedömning”. 
 
Vad man kan se som är gemensamt för båda lärartypernas problem är att de absolut flesta av 
dem är problem med elevfokus, dvs. problemet sitter hos eleverna. Endast en av de totalt 10 
punkterna ovan är ett fall där istället läraren besitter problemet, nämligen den sista punkten 
hos de yrkesförberedande programlärarna, ”Det kan vara svårt att förstå hur en del elever 
tänker”. 
 
Trots att bekymren hos de flesta lärarna i båda grupperna ligger i kategorin ”elevfokuserade 
problem” så finns det ändå stora skillnader mellan de yrkesförberedande programlärarna och 
de studieförberedande. Till att börja med anser de yrkesförberedande programlärarna att deras 
största problem, med klar majoritet, är icke studiemotiverade elever. Bland de 
studieförberedande programlärarna har ingen svarat exakt detta, däremot kan det kanske 
jämföras med deras svarskategori ”elever är ointresserade”, vilken dock endast kommer på 
delad tredje plats hos den lärargruppen. Istället svarar de flesta av de studieförberedande 
programlärarna att elevernas dåliga förkunskaper från grundskolan är deras största problem, 
medan detta kommer först på femte plats hos den andra lärargruppen. Det finns även problem 
som verkar unika för respektive lärargrupp, nämligen materialbrist hos yrkeslärarna 
respektive läxläsningsproblem hos studielärarna. 
 
Några lärare nämnde även redan på första frågan de pedagogiska svårigheter som jag själv 
valt att fördjupa mig i, nämligen bedömning, räkneverktyg och alternativ 
matematikundervisning. Detta visar ju om inte annat att de tre områden jag valde ut 
uppenbarligen är intressanta områden att undersöka, då lärarna faktiskt har problem med dem. 
 
 
4.2.2 Bedömning 
 
Till att börja med så kan det nämnas vad de svarande lärarna la in för betydelse i ordet 
”bedömning”. Anledningen till att jag hade med denna fråga var att jag under rubriken 
Bedömning i litteraturdelen (s. 20) har skrivit om ordet bedömning som inte bara är till för att 
användas till betygssättning, utan även om bedömning utifrån kriteriet för att ta reda på hur 
man ska jobba vidare med en elev, alltså en typ av diagnostisk bedömning. I pilottestet, där 
frågan inte fanns med, verkade de flesta likställa bedömning med betygssättning, så jag ville 
genom denna fråga se vad lärarna egentligen menade med bedömning. 
 
Jag kategoriserade in lärarnas svar i två kategorier: de som tolkade ordet bedömning endast 
som betygssättning samt de som både såg det som betygssättning samt som diagnos. De som 
hamnade i kategorin för ”endast betygssättning” var dels de som skrev detta rakt ut, t.ex. ”att 
bedöma elevernas kunskaper och färdigheter i matematik, så att betyget visar på ett 
rättvisande sätt vad de kan för vidare studier eller arbetsliv”, men även ett antal svar där jag 
tolkade att de passade hemma i denna kategori, exempelvis: ”Att försöka vara så rättvis jag 
bara kan och, utifrån de kriterier som finns, avgöra om eleverna uppnått den kunskapsnivå 
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som krävs”. Då läraren pratar om att vara rättvis utifrån de kriterier som finns så tolkar jag 
detta svar som att det handlar om betygssättning. 
 
Många av svaren gick att tolka som att man både la in betygssättning och diagnos i ordet, och 
dessa fick därmed en egen kategori. Exempel på ett sådant svar var: 

Att bedöma en elev med avseende på ett kursmål. Om hon har nått det och i så fall på vilken nivå 
eller hur långt ifrån hon är. Att bedöma vilka insatser som krävs av både mig och eleven för att hon 
ska nå målet på ett tillfredsställande sätt. 

 
Först nämns här bedömning med avseende på kursmål, vilket jag tolkar handlar om 
betygssättning. Sedan pratar man om att ta reda på vilka insatser som krävs för att nå målet, 
dvs. en diagnostisk bedömning. 
 
Rent teoretiskt fanns det även en tredje kategori, dvs. de som endast såg bedömning som 
diagnos, men då ingen svarade inom denna kategori såg jag ingen anledning att ha med den. 
Istället blev resultatet följande: 
 

Vad innebär begreppet "bedömning" för dig?

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
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0,7

0,8

endast
betygssättning

betygssättning och
diagnos

an
de

l Studieförberedande
programlärare
Yrkesförberedande
programlärare

Figur 1: Diagram över svaren på frågan ”Vad innebär begreppet ’bedömning’ för dig?”. 
 
Efter min tolkning av dessa svar var det alltså även i den ”riktiga” undersökningen väldigt 
många lärare som såg bedömning som betygssättning men det fanns även en grupp som också 
la in en diagnostisk betydelse i ordet. I jämförelsen mellan de studieförberedande 
programlärarna och de yrkesförberedande fanns skillnaden att en majoritet av de 
studieförberedande svarade att de främst la in betygssättning i ordet, medan endast hälften av 
de yrkesförberedande programlärarna svarade samma sak. Dock bör påpekas att då det var 
ganska få svarande, framför allt från de studieförberedande programlärarna, så skulle det inte 
krävas så mycket för att resultatet ska ändra sig, det skulle räcka med att 2 personer bytte sida 
så skulle det även i den lärargruppen kunna vara helt jämnt. 
 
På frågan om de största svårigheterna med bedömning valde jag att kategorisera in svaren i 
två kategorier, dels en kategori med lärarfokus, vilket innebär svar där problemet låg i att 
läraren tyckte att något var svårbedömt, exempelvis att bedöma elevernas muntliga 
prestationer. Den andra kategorin har istället fokus på utomstående faktorer (ramfaktorer) som 
läraren inte kan påverka, såsom klassernas storlek, vilket man anser kan försvåra 

Studieförberedande 
Programlärare 
Endast Bet 8 av 12 
Bet o Dia 4 av 12 
  
Yrkesförberedande 
Programlärare 
Endast Bet 9 av18 
Bet o Dia 9 av18 
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bedömningen. Resultaten i de två lärargrupperna placerade sig på följande sätt (även två 
lärare som inte såg några svårigheter med bedömning har räknats in som en grupp): 
 

Vilka anser du vara de största problemen vad gäller 
bedömning av elever i Matematik A?
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 Figur 2: Diagram över svaren på frågan ”Vilka anser du vara de största problemen vad gäller 
bedömning av elever i Matematik A”. 
 
Bland de yrkesförberedande programlärarna var svarsfrekvensen klart högst inom kategorin 
”lärarfokus”. Svaren inom ”lärarfokus” skiljer sig väldigt mycket åt, dock finns det flera (4 av 
14) svar som handlar om att det är svårt att väga in elevernas icke-skriftliga prestationer. 
Många svar (5 av 14) handlar också om att man på olika sätt har problem med att eleverna är 
svaga i matematik, t.ex.: 
 

Eleverna är oftast mycket svaga, har dåliga förkunskaper och läsvanor. De bättrar sig men kommer 
ändå inte upp till G. Då blir det svårt att bedöma, räcker denna förbättring från 0 till någorlunda G? 
Samtidigt vet man att såna elever inte skulle få G på en annan skola. 

 
En lärare har dock svarat precis tvärtom, nämligen: ”De som ligger på gränsen till MVG. Hur 
kan jag ge dem chansen att visa det?”. Här är det istället de starkare eleverna som skapar 
problemet, antagligen pga. att de flesta av den resterande av gruppen ligger på en klart lägre 
nivå. 
 
Av de svar som kom inom kategorin ”utomstående orsaker” handlade 3 av 4 om att grupperna 
var för stora, vilket ledde till att det var svårt att ta med annat än skriftliga prestationer i 
bedömningen. 
 
Av de studieförberedande programlärarna var det tyvärr 4 av 12 som avstod att svara på 
frågan, vilket gör att det totala antalet svarande blev 8. Dock var det en person vars svar 
passade in på två kategorier, så därmed har det totala antalet svarande räknats som 9. Det låga 
antalet svarande gör deras resultat mer osäkert, men av dem som svarade var det här, till 
skillnad från den andra lärargruppen, en majoritet som angav svar inom kategorin 
”utomstående orsaker”. Av dessa var de även i den här lärargruppen flera som svarade att 
gruppstorleken var problemet, att ”hinna se vad varje elev presterar”. Att hinna se vad varje 
elev presterar på skriftliga prov bör inte vara så svårt, alltså måste det även här handla om 
övriga typer av prestationer, t.ex. muntliga. 
 

Studieförberedande 
Programlärare 
Lärarfok 2 av 9 
Utomst ors 5 av 9 
Inte svårt 2 av 9 
  
Yrkesförberedande 
Programlärare 
Lärarfok 14 av 18 
Utomst ors 4 av 18 
Inte svårt 0 av 18 
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En jämförelse i diagrammet ovan visar att det på denna fråga är väldigt stor skillnad mellan de 
två lärargrupperna. En klar majoritet av de yrkesförberedande programlärarna anser sig ha 
lärarfokuserade problem, medan merparten av de studieförberedande programlärarna istället 
menar att problemen ligger i utomstående faktorer. 
 
Ett problem som är specifikt för de lärare som undervisar flera matematikkurser, inte bara 
Matematik A, alltså främst de lärare som undervisar de studieförberedande programmen, och 
det är för övrigt också en av dessa lärare som tagit upp problemet, är att elever som i A-kursen 
under första året får ett VG antagligen skulle ha fått ett MVG i samma kurs om hon/han skulle 
ha prövats på samma kunskaper efter att ha läst C-, D- eller rent av E-kursen. En av de 
studieförberedande programlärarna som svarat inom kategorin ”utomstående orsaker” har 
svarat just detta, och menar därmed att betygen sätts för tidigt. 
 
En annan svårighet med just betygssättning, vilket både en lärare från de yrkesförberedande 
programmen samt en från de studieförberedande påpekar, är att betygsstegen är för stora, dvs. 
det finns för få betygssteg: ”Betyget G täcker in för mycket, från ’kan nästan inget alls’ till 
’kan det mesta’”. Även detta problem kan man kategorisera in under ”utomstående orsaker”. 
 
 
4.2.2.1 Bedömning av prov 
 
Kategorierna till frågan om svårighetsgraden i bedömning av olika typer av prov var 
uppenbara: de som tyckte de nationella proven var svårare hamnade i en kategori, de som 
istället tyckte de egna proven var svårare hamnade i en annan, och slutligen blev det även en 
kategori för den gruppen lärare som inte såg någon direkt skillnad i svårighetsgraden. I båda 
lärargrupperna var det dessutom en person vardera som inte svarade på frågan, vilket i båda 
fallen gjorde att det totala antalet svarande reducerades med en person till 17 för de 
yrkesförberedande programlärarna respektive 11 för deras studieförberedande kollegor. 
Resultaten från frågan blev därmed följande: 
 

Är det svårare att bedöma dina egenhändigt skapade 
prov jämfört med bedömningen av nationella prov, 

eller tvärtom?
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Figur 3: Diagram över svaren på frågan ”Är det svårare att bedöma dina egenhändigt skapade 
prov jämfört med bedömningen av nationella prov, eller tvärtom?”. 
 

Studieförberedande 
Programlärare 
NP svårare 5 av 11 
Egna svårare 4 av 11 
Ingen skillnad 2 av 11 
  
Yrkesförberedande 
Programlärare 
NP svårare 8 av 17 
Egna svårare 2 av 17 
Ingen skillnad 7 av 17 
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Bland de yrkesförberedande programlärarna var det alltså flest som ansåg att de nationella 
proven var mer svårbedömda. ”De egna proven är lättare att bedöma eftersom man vet vad 
man vill ha ut av uppgiften, och man kan anpassa uppgifterna till den undervisningsgrupp 
man har.” Av de två som var för de nationella proven menade en istället att de nationella 
proven är mer objektiva. De som skrev att de inte såg någon skillnad i svårighetsgraden har 
motiverat detta väldigt olika. En skriver t.ex. att det inte är någon skillnad eftersom att det ”på 
G-nivå mest handlar om att lösa problem i ett steg”, medan en annan istället motiverar sitt 
”ingen skillnad” med att hon försökte efterskapa de nationella proven när hon gör sitt eget 
prov. 
 
Bland de studieförberedande programlärarna var det på samma fråga mer jämnt även om en 
viss majoritet ansåg att de nationella proven var svårare att bedöma. Några av dem menade att 
de egna proven är lättare eftersom de gör sina prov gemensamt i arbetslaget, och även rättar 
dem gemensamt, vilket, menar de, underlättar bedömningen. En annan lärare ser istället det 
hela ur en rättvisesynvinkel och menar att de egna proven är lättare att bedöma, eftersom det 
då inte är någon risk att ”olika lärare gör olika bedömningar av elevernas kunskaper […], som 
kan vara fallet vid nationella prov”. 
 
Bland de studieförberedande programlärare som svarade att de egna proven var svårare fanns 
det en som såg saken ur motsatt håll från vad den sistnämnde läraren i stycket ovan menade. 
Här såg man det istället som att likvärdigheten var svårare på de egna proven. Fler lärare var 
inne på samma spår: en skrev att det är ”svårt att veta vilken svårighetsgrad man ligger på” 
och en annan att ”de nationella proven naturligtvis är mer ’genomtänkta’. Framför allt är det 
svårt att mäta ’MVG-kvalitet’. Där ger NP ett bra stöd”. 
 
Om man jämför de yrkesförberedande programlärarna och de studieförberedande så har 
ungefär lika stor andel från båda grupperna svarat att de tycker att nationella prov är svårare 
att bedöma. Däremot skiljer de sig genom att 41 % av lärarna på de yrkesförberedande 
programmen inte såg någon skillnad i svårighet jämfört med endast 18 % för de 
studieförberedande programlärarna, samtidigt som andelen av dem som tyckte de egna prov 
var mer svårrättade var 12 % (yrkesprogram) mot 36 % (studieprogram). 
 
Även om det alltså finns vissa skillnader i frågan, när man jämför olika typer av 
programlärare så tycker jag dock att deras siffror totalt sett är tämligen lika. Framför allt är det 
i båda fallen flest antal svarande (ca 45 % i båda lärargrupperna) som sagt att de nationella 
proven är mer svårbedömda. De motiveringar som framhävs är att man har lättare att bedöma 
sådant man själv konstruerat. Dessutom kan man ju, vilket en lärare påpekar, ha synpunkter 
på utformningen av uppgifter (jag förmodar att det handlar om negativa synpunkter), och har 
man det kan det vara svårt att bedöma dem. 
 
Å andra sidan framhävs det från många ur gruppen som föredrar bedömningen av nationella 
prov, att problemet istället ligger i att veta hur svåra ens egna prov är i jämförelse med de 
nationella betygskriterierna. De menar att de nationella proven är enklare, då man där får 
instruktioner om vilka typer av lösningar som tillhör vilket betygssteg. Samtidigt är det just 
det som många ur den första gruppen tycker är problemet med de nationella proven, att tyda 
rättningsmatriserna och veta vad som bör generera poäng och vad som inte bör göra 
detsamma. 
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4.2.3 Räknare 
 
Då denna fråga, där det frågades om huruvida lärarna såg nåt problem med användandet av 
räknare i undervisningen, var en Ja/Nej-fråga blev kategorierna också därefter. Dessutom var 
det några lärare som svarade både Ja och Nej, vilka därmed fick en egen kategori. Resultaten 
på frågan blev som följer: 
 

Ser du några problem i användandet av räknare i 
undervisningen?
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Figur 4: Diagram över svaren på frågan ”Ser du några problem i användandet av räknare i 
undervisningen, och i så fall, vilka?”. 
 
Av de lärare som undervisar på de yrkesförberedande programmen fördelade sig svaren på 
frågan om räknaren väldigt jämnt, med förhållandet 3:4:2 (Ja:Nej:Ja och Nej), där majoriteten 
alltså hamnade på nej. 
 
Bland dem som svarat ”Ja” återkommer kommentarer i stil med ”det medför ofta att 
huvudräkning och bedömning av ett svars rimlighet blir lidande”, dvs. man är dels rädd för att 
eleverna tappar förmågan till huvudräkning om de inte får någon övning i det, dels är man 
rädd för att eleverna litar för mycket på räknaren, och därmed inte testar rimligheten i svaret 
innan de godtar det. De som säger ”Nej” menar dock att räknaren är nödvändig för deras 
elever, då många av dem faktiskt inte kan division eller ens multiplikationstabellen särskilt 
bra. 
 
Det fanns även de som svarade ”Både Ja och Nej”. Dessa svarade i stort sett samma sak som 
de ovan, men skrev in båda sidornas argument i sina svar, dvs. de såg problem i att eleverna 
använde räknare till tal där de borde klara sig utan den, men de menade även att man ska 
utnyttja de hjälpmedel som finns. En lärare har dessutom varit lite extra inspirerande i sitt 
svar: ”Räknaren är en utmaning; det gäller att få eleven att förstå när han/hon skall använda 
den och när den inte skall användas.” 
 
Även bland de studieförberedande programlärarna hade Nej-sidan majoritet. I denna 
lärargrupp var det dock endast en lärare som svarade ”Både Ja och Nej”. 
 
Även de av dessa lärare som svarat ”Ja” påpekar främst att det är huvudräkning och 
överslagsräkning som blir lidande pga. räknaren. Av dem som svarat ”Nej” har de flesta inte 
givit någon kommentar, men en menar att räknaren inte ska behöva skapa några problem om 
man räknar både med den och utan den. En annan skriver liknande att räknaren bör användas 

Studieförberedande 
Programlärare 
Ja 5 av 12 
Nej 6 av 12 
Ja och nej 1 av 12 
  
Yrkesförberedande 
Programlärare 
Ja 6 av 18 
Nej 8 av 18 
Ja och nej 4 av 18 
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”med omdöme”. Den person som svarat ”Både Ja och Nej” skriver, liknande som fallet var 
hos de yrkesförberedande programlärarna, att problemet kan vara att vissa elever ser chansen 
att slippa räkna själva när de har en räknare till hands, men att räknaren istället leder till ökad 
förståelse om eleverna redan kan avsnittet. Vad gäller den senare delen av detta uttalande 
ställer jag mig en aning frågande, jag kan inte se hur räknaren skulle hjälpa eleven till ökad 
förståelse. Däremot underlättar den räknearbetet om man redan kan avsnittet, möjligen var det 
det läraren i fråga menade? 
 
Ett annat problem som påpekas (några lärare påpekade dessutom detta redan i fråga 1) som är 
av lite annan karaktär är att eleverna ibland saknar räknare, och särskilt grafritande sådana. 
Detta påvisar ju dock att man ändå anser att räknaren har fler fördelar än nackdelar, eftersom 
man alltså vill att eleverna ska ha med sådana till lektionen. 
 
Som man kan utläsa ur diagrammet har båda lärargrupperna tämligen lika andelar på de olika 
svarsalternativen. Hos båda ligger majoriteten på svaret ”Nej”, men ja-sidan ligger inte långt 
efter. Om man sedan delar på ”Både Ja och Nej”-svaren och lägger ena halvan i ja-sidan och 
andra halvan i nejsidan, då blir slutresultatet att båda sidor ligger strax under respektive strax 
över 50 %. 
 
 
4.2.4 Alternativ matematikundervisning 
 
Det man kan utläsa ur svaren från första frågan om alternativ matematikundervisning är att 
det finns en otrolig idérikedom vad gäller alternativa undervisningsmetoder! Alla lärare utom 
en (en av de yrkesförberedande programlärarna) svarade ”ja” på frågan om de använder sig av 
några andra metoder i sin undervisning än lärargenomgångar och individuellt räknande. 
Flertalet lärare i båda lärargrupperna skrev dessutom ner fler än en ”alternativ 
undervisningsmetod”, men det var speciellt fyra metodtyper som extra många lärare hade med 
på sina enkäter: 
 

Använder du några andra metoder i din undervisning, 
förutom lärargenomgångar samt individuellt 
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Figur 5: Diagram över svaren på frågan ”Använder du några andra metoder i din 
undervisning, förutom lärargenomgångar samt individuellt räknande?” 
 

Studieförberedande 
Programlärare 
Laborativa moment 7 av 12
Grupparbete 6 av 12
Diskussionsuppgifter 5 av 12
Praktiska övningar 3 av 12
  
Yrkesförberedande 
Programlärare 
Laborativa moment 6 av 17
Grupparbete 8 av 17
Diskussionsuppgifter 4 av 17
Praktiska övningar 3 av 17
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Som man kan se i diagrammen så är det en ungefär likartad fördelning av svar i båda 
lärargrupperna, även om de studieförberedande programlärarna har lite högre andelar på sina 
staplar. Detta beror på att de flesta studieförberedande programlärare svarade inom dessa fyra 
kategorier, medan de yrkesförberedande hade spridit ut sig mer och skrivit många saker som 
ingen annan skrev. 
 
När det gällde den andra frågan på alternativ matematikundervisning, där lärarna tillfrågades 
huruvida de ansåg det vara viktigt att använda ”alternativa metoder”, fanns det även där en 
uppsjö med svar, och även här svarade alla utom en ”ja” på frågan, nämligen samma lärare 
som tidigare. Dessa svar kategoriserade jag in i fyra olika kategorier: 
 

• svar med en affektiv aspekt (t.ex. ”Det är jätteviktigt med variation för att göra ämnet 
mer intressant och roligt, både för eleven och läraren”) 

• svar som inriktar sig på inlärning (t.ex. ”Olika elever lär på olika sätt”) 
• svar som har med ämnesinnehållet att göra (t.ex. ”Eleverna måste få variation och en 

koppling till verkligheten, ’vad ska man ha det här till?’ är en vanlig fråga”) 
• svar som inriktar sig på elevernas agerande i klassrummet (t.ex. ”Eleven behöver prata 

matematik och diskutera, stå för sin idé samt kunna ändra på den om den är fel. Samt 
att lyssna på andras åsikter”) 

 
En del svar har passat in i flera kategorier, och i dessa fall har jag räknat in svaren under alla 
dessa kategorier. Följande blev resultatet: 
 

Anledningar till varför de svarande lärarna tycker det 
är viktigt med alternativ matematikundervisning.
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Figur 6: Diagram över i vilka kategorier de som svarat ”ja” på frågan ”Tycker du det är 
viktigt att använda andra metoder än lärargenomgångar samt individuellt räknande i 
undervisningen?” har placerat sina svar. 
 
En jämförelse mellan de två typerna av lärare, visar att de främst skiljer sig på de två första 
kategorierna, affektiva aspekter och lärandeaspekter, medan ämnesinnehåll och elevsynvinkel 
har ungefär likvärdiga svarsfrekvenser hos de båda lärartyperna. På de yrkesförberedande 
programmen verkar det däremot vara viktigare med de affektiva delarna, att hålla eleverna 
intresserade, medan lärarna på de studieförberedande programmen snarare ser den alternativa 
matematiken som ett sätt att lösa dilemmat med att olika elever lär sig på olika sätt. Båda 

Studieförberedande 
Programlärare 
affektiva 4 av 12 
lärande 9 av 12 
ämnesinnehåll 2 av 12 
elevsynvinkel 1 av 12 
  
Yrkesförberedande 
Programlärare 
affektiva 8 av 17 
lärande 9 av 17 
ämnesinnehåll 4 av 17 
elevsynvinkel 1 av 17 
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lärargrupperna anser att den alternativa matematikundervisningenen är viktig för att erbjuda 
eleverna olika lärometoder, men för de yrkesförberedande programlärarna är den alltså minst 
lika viktig för att göra eleverna intresserade av matematiken, få den att verka spännande och 
rolig, vilket antagligen bottnar i att deras elever vanligtvis inte är så förtjusta i ämnet i fråga. 
Detta resultat kan jämföras med fråga 1, där de yrkesförberedande programlärarna med stor 
majoritet påpekar icke studiemotiverade elever som sitt största pedagogiska problem. 
 
 
4.2.5 Övriga kommentarer 
 
Det var inte särskilt många som skrev något under punkten Övriga kommentarer, men några. 
Två av dem lämnade följande kommentarer: 
 

• ”Mer fokus på basfärdigheter i grundskolan.” 
• ”De med G från högstadiet måste vara G-mässiga när de kommer, snällhetsbetyg från 

högstadiet tror jag förekommer.” 
 
Här vill man alltså än en gång påpeka det som man redan i fråga 1 nämnde, nämligen att 
eleverna måste ha bättre förkunskaper när det kommer från grundskolan. 
 
 
4.3 Specialundersökning av de fyra lärare som inte ”passade in” 
 
När jag var klar med min resultatredovisning tyckte jag det kändes som en intressant 
synvinkel att undersöka de fyra lärare som jag i början var lite osäker på var jag skulle placera 
dem (om de skulle kategoriseras som yrkesförberedande eller studieförberedande 
programlärare). Det jag ville veta var hur väl de stämde överens med de övriga resultaten som 
jag kommit framtill hos de studieförberedande programlärarna, om de hade fått liknande 
resultat eller om de kanske mer liknade den yrkesförberedande gruppen. Det visade sig att på 
fem frågor (fråga 1, 3, 4, 6 och 7) av sju stämde resultaten, dvs. svarsfrekvenserna i de olika 
kategorierna, för dessa fyra lärare bättre överens med de studieförberedande programlärarna 
än med de yrkesförberedande, på en fråga (fråga 2) var förhållandet tvärtom, och på en av 
frågorna (fråga 5) stämde de inte överens med någon av dem (se diagrammen i bilaga 2, s. 
54). Detta tolkar jag som att jag gjorde rätt då jag placerade dessa fyra lärare bland de 
studieförberedande, då de uppenbarligen i huvudsak även i sina svar passar in där. 
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5. Slutsatser, svar på frågeställningarna 
 
Vilka anser matematiklärarna själva vara de största pedagogiska problemen de stöter 
på i sitt yrke? 
Till viss del svarade de olika lärargrupperna liknande på den här frågan, men skillnaderna var 
ändå ganska stora. Likheten mellan lärarna var att det i 9 av de 10 punkter som de tagit upp 
som deras största problem handlar om elevfokuserade problem, dvs. fall där problemet sitter 
hos eleven. De två lärargrupperna hade även en likhet i det faktum att de båda ansåg 
”Nivåskillnader i gruppen” vara det näst största problemet. De skiljde sig dock en del på 
övriga punkter, och framför allt på deras respektive största problem, där de yrkesförberedande 
programlärarna hade svarat ”Icke studiemotiverade elever”, något som de studieförberedande 
programlärarna inte hade svarat överhuvudtaget (de hade dock svarat något närliggande att 
”Elever är ointresserade”). På de studieförberedandes lista toppade istället ”Elevernas dåliga 
förkunskaper från grundskolan”, vilket kom först på femte plats i den andra lärargruppen. 
 
 
Vad tycker matematiklärarna om de pedagogiska problemen inom de tre områden som 
jag specialstuderat? 
 
1. Bedömning 
På de studieförberedande programmen menar man att bedömningsproblemen främst orsakas 
av utomstående orsaker, ramfaktorer, som lärarna själva inte kan påverka, t.ex. 
gruppstorleken, vilken gör det svårt att hinna se vad varje elev presterar. Bland dessa lärare 
fanns det dock, till skillnad från hos den andra lärargruppen, även en andel som inte ansåg 
bedömning vara svårt. 
 
De yrkesförberedande programlärarna ansåg sig framför allt ha bedömningssvårigheter som 
låg hos läraren själv, t.ex. tyckte man det var svårt att väga in elevernas icke-skriftliga 
prestationer. 
 
När det gäller bedömningen av prov, där frågan var huruvida det är svårare att rätta nationella 
eller eget skapade prov, så svarade båda lärargrupperna liknande, nämligen att en majoritet 
ansåg de nationella proven vara mer svårrättade. Anledningen till detta är att man tycker det 
är lättare att bedöma något man själv skapat. 
 
Skillnaden mellan lärargrupperna i den här frågan var att det bland de yrkesförberedande 
programlärarna fanns en stor majoritet som föredrog att rätta egna prov framför nationella, 
medan de studieförberedandes majoritet endast var 5 mot 4. Bland dessa 4 ansåg man att 
problemet med de egna proven låg i att veta vilken nivå man la sig på, medan detta var klart 
tydligare vid de nationella proven, där man får instruktioner om vilka typer av lösningar som 
tillhör vilket betygssteg. 
 
Dessutom bör påpekas att det fanns en hel del lärare, framför allt bland de yrkesförberedande, 
som inte såg någon skillnad i svårighetsgrad, utan såg båda provsorter som lika 
lätt/svårbedömda. 
 
2. Räkneverktyg  
Många av de lärare som svarade på min enkät såg problem i användandet av räknare i 
undervisningen, och problemen handlade då om att man tror att eleverna, om de använder 
räknare allt för mycket, tappar förmågan till huvudräkning och överslagsräkning, samt 
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förmågan att bedöma rimligheten av ett svar. Det var dock lika många som inte såg några 
problem med räknarna, utan snarare menade att de är nödvändiga för att deras elever ska klara 
sig genom lektionerna. 
 
3. Alternativ matematikundervisning 
Näst intill 100 % av de svarande lärarna var positivt inställda till ”alternativ” 
matematikundervisning, och lika många använde sig också av det, om än mer eller mindre. De 
studieförberedande programlärarna såg dessa ”alternativa” metoder främst som ett sätt att lösa 
problemet med att olika elever lär olika, medan man bland de yrkesförberedande 
programlärarna även menade att dessa metoder är viktiga för att göra eleverna intresserade av 
matematiken. 
 
 
Är det någon skillnad mellan de yrkesförberedande och de studieförberedande 
programmen? 
En av mina huvudfrågeställningar var att jämföra mina resultat mellan de yrkesförberedande 
och de studieförberedande programmen, och se om lärarna på respektive program såg olika 
svårigheter, stötte på olika typer av problem. Med bakgrund av mina resultat kan man absolut 
se att det fanns skillnader mellan de två lärartypernas problem (även om de två lärargrupperna 
på några frågor också var väldigt lika varandra), och att den största skillnaden låg i det faktum 
att de yrkesförberedande programlärarnas problem vanligtvis handlade om att deras elever 
ofta är svaga, vilket kan ge olika följder, t.ex. att lärarna måste vara mer pedagogiska i sin 
undervisning och anstränga sig mer för att hålla eleverna intresserade av ämnet, då de, till 
skillnad från de studieförberedande programlärarnas elever, ofta är tämligen omotiverade att 
studera matematik. 
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6. Diskussion 
 
6.1 Val av ämnesområden 
 
När jag valde ut vilka ämnesområden jag ville specialinrikta mig inom i mitt arbete letade jag 
först i litteratur som handlade om pedagogik och matematikdidaktik, och valde sedan mina 
specialiseringar efter vad som i litteraturen beskrevs som stora problemområden. Ett 
alternativt sätt att hitta dessa områden skulle dock kunna ha varit att först göra en 
förundersökning, där lärare hade fått berätta vilka områden de ansett sig ha problem med. 
Därefter hade jag kunnat välja ut de problemområden som där visade sig vara vanligast. En 
fördel med denna metod hade varit att jag då garanterat hade fått områden som lärarna ansåg 
vara de största problemen. 
 
 
6.2 Enkätdistribution 
 
Jag tror det var ett klokt val att försöka ta mig till ämneskonferenser, även om det bara 
lyckades på två av skolorna. På de två skolor där jag faktiskt fick komma till 
ämneskonferensen var mitt intryck att en del av lärarna inte kände sig så sugna på att fylla i 
min enkät, och därmed tror jag inte dessa hade givit mig några svar om enkäten endast hade 
skickats ut via e-post eller liknande. Det fanns självklart även många lärare som verkade 
väldigt intresserade, och bland dessa hade nog de allra flesta svarat, även om enkäten kommit 
i e-postform. Jag tror dock att det även bland dem skulle ha funnits ett visst svinn, då en och 
annan nog skulle ha känt att de inte hade tid, även om de egentligen ville fylla i enkäten. Om 
man gör ifyllningen på plats på en ämneskonferens blir den snabbt avklarad och sedan är 
saken ur världen, därför tror jag att detta var det bästa sättet att distribuera mina enkäter. 
 
Om man jämför med de skolor där jag inte fick komma till någon konferens så stämmer mina 
fördomar ganska väl, då man på en av skolorna faktiskt hävdade just att man där oftast är 
positivt inställd till enkäter, och att man brukar försöka svara på dem när man blir tillfrågad, 
men att det just vid det här tillfället var många som hade känt att de inte hade tid. Bortfallet av 
svarande diskuteras under Bortfallet av svarande, s. 47. 
 
Ett problem som dock eventuellt uppenbarade sig när jag besökte den ena ämneskonferensen 
var att jag på den skolan inte hade bett alla lärare fylla i min enkät, då det fanns en del lärare 
där som inte undervisade Matematik A. Detta ledde därför till att enkäten inte var någon 
”egen punkt på konferensdagordningen”, vilket i sin tur skulle kunna ha lett till att de som 
fyllde i den gjorde det okoncentrerat under det övriga mötets gång. Huruvida det faktiskt var 
så med just dessa lärare vet jag inte, då jag inte var i samma rum när enkäterna fylldes i, men 
det är åtminstone ett möjligt scenario. Detta hade dock kunnat lösas genom att jag hade bett 
alla matematiklärarna svara på enkäten, vilket jag i efterhand kommit fram till att det hade 
varit klokt (se under Storleken på lärargrupperna, s. 46). 
 
 
6.3 Enkätens utformning 
 
En sak som orsakade lite problem för mig var min fråga om vilka program mina tillfrågade 
lärare undervisade. Några av dem svarade program som jag tyckte kunde klassas in både 
under studieförberedande och yrkesförberedande program, vilket gjorde det lite svårt för mig 
att kategorisera dessa lärare. Ett sätt att lösa detta på skulle ha varit att helt enkelt fråga 
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lärarna direkt om de undervisade yrkesförberedande eller studieförberedande program, vilket 
ju var de grupper som jag ändå skulle dela in dem i sedan. Risken finns förvisso även där att 
lärarna skulle kunna svara att de undervisar båda programtyperna. Möjligen skulle man 
därmed kunna lägga till följdfrågan ”Om du undervisar båda programtyperna, vilken typ 
undervisar du mest?”. Om läraren i fråga i det här läget svarar ”lika mycket” skulle man dock 
troligen bli tvungen att behandla den lärarens svar separat. 
 
På fråga 1 i enkäten, frågan där lärarna skulle lista vad de ansåg vara de största pedagogiska 
problem de utsätts för, skrev jag att rangordning ej var nödvändig, då min tanke endast var att 
undersökningen skulle visa vilka problem som förekom mest frekvent, och dessa skulle då 
klassas som störst. Möjligen skulle det ändå ha varit med en rangordning, för att man på så 
sätt även skulle kunna se om de mest frekventa svaren också låg högt i lärarnas rangordning. 
Om högfrekventa svar däremot inte rangordnades så högt, skulle detta kunna tolkas som att de 
ändå inte skulle räknas som de absolut största problemen, utan snarare som ett vanligt, men 
inte så allvarligt problem. 
 
En annan reflektion jag gjorde efter att ha genomfört min undersökning gällde fråga 4, frågan 
som handlade om svårighetsgraden i bedömningen av nationella prov jämfört med egna. 
Väldigt många lärare svarade att de inte såg någon skillnad i svårighetsgrad, vilket jag i 
efterhand även anser borde ha varit ett av alternativen. Nu var det förvisso som sagt många 
som svarade det ändå, men jag kan tänka mig att eftersom frågan är ställd på så sätt att den 
antyder att det endast finns två svarsalternativ, fanns det kanske en och annan som framhävde 
det ena av dessa alternativ, trots att hon/han egentligen inte ansåg att det fanns någon större 
skillnad. Det finns därmed en viss risk att man inte kan lita på det resultat jag fått fram på 
denna fråga, eftersom det rent teoretiskt skulle kunna vara så att alla lärare egentligen ville 
svara inom ”ingen skillnad”-kategorin. Förhoppningsvis har dock slumpfaktorerna tagit ut 
varandra på så sätt att ifall det finns lärare som skulle ha velat svara inom ”ingen skillnad”-
kategorin så var det förhoppningsvis ungefär lika många från de båda andra kategorierna. 
 
 
6.3.1 Diskussion av pilottestet 
 
Problemet med fråga 4 hade möjligen kunnat lösas genom att pilottestet hade innehållit ett 
större antal svarande. Har man inte så många som svarar på pilottestet leder detta till att man 
inte lika säkert stöter på de eventuella problem som finns med enkäten, eftersom det då finns 
färre personer som kan göra de missar som behöver göras för att man ska upptäcka enkätens 
svagheter. 
 
 
6.4 De fyra ”specialfallen” 
 
Då de fyra lärarna (de som inte riktigt ”passade in” i någon av lärargrupperna, men som jag 
ändock placerade bland de studieförberedande) faktiskt hade resultat som främst liknade den 
grupp där de placerades, tror jag inte att de egentligen förändrat de slutliga resultaten och 
slutsatserna. Att de på en av frågorna råkade ha fler likheter med de yrkesförberedande 
programlärarna än med de studieförberedande är egentligen inte så konstigt, då man, om man 
plockar ut fyra individer ur en större grupp, inte kan räkna med att deras resultat till 100 % 
stämmer överens med resultaten i den stora gruppen. Slumpen spelar en mycket större roll när 
det endast handlar om ett fåtal individer än när det handlar om en stor grupp, där olika 
slumpfaktorer med största sannolikhet tar ut varandra. 
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6.5 Diskussion av resultatet 
 
6.5.1 Matematikläraryrket i allmänhet – svårigheter, och vad kan vi göra? 
 
Som jag skrev under rubriken Övriga kommentarer i Resultatdelen (s. 35) så var det inte så 
många av de svarande som skrev något under övriga kommentarer. Två kommentarer följer 
dock här: 
 

• ”Mer fokus på basfärdigheter i grundskolan.” 
• ”De med G från högstadiet måste vara G-mässiga när de kommer, snällhetsbetyg från 

högstadiet tror jag förekommer.” 
 
Något som genomgående verkar ha ansetts varit ett av de större problemen bland de lärare 
som svarade på min enkät, om man studerar resultaten från fråga 1, där lärarna fick svara vad 
de ansåg vara deras största pedagogiska svårigheter i allmänhet, inte bara inom just de 
områden jag har berört, är inte något av de tre områden som jag tagit upp – möjligen kan den 
alternativa matematiken vara ett angränsande område – utan problemet med elever som ligger 
på väldigt olika nivåer när de kommer till gymnasiet. ”Mer fokus på basfärdigheter i 
grundskolan” citerades några rader här ovanför. Borde man i grundskolan återgå till något 
slags gruppbildningssystem á la allmän/särskild kurs-varianten? Jag kan tänka mig att det 
vore bra, då får läraren jobba med en homogenare grupp och kan fokusera på grunderna i de 
svagare grupperna. Elever med högre baskunskaper innebär förvisso inte garanterat en 
homogen gymnasiegrupp, men jag tror åtminstone man kommer närmare. Självklart finns det 
nackdelar även med det systemet, man tappar exempelvis de svagare elevernas möjlighet att 
rådfråga sina vänner som kan lite mer, dessutom kan det ur en psykologisk synvinkel vara 
olyckligt med en tidig sortering av eleverna som ”svaga/starka” men jag tror ändå att 
fördelarna väger över nackdelarna, då även mina egna erfarenheter från världen bakom 
katedern säger mig att heterogena grupper är väldigt svåra att undervisa. För övrigt tror jag 
även att ett gruppindelningssystem på gymnasiet skulle vara positivt av samma orsaker. 
Alternativ matematikundervisning kan också hjälpa till att bygga upp grundfärdigheterna (se 
rubriken Alternativ matematikundervisning nedan). 
 
Även det andra av de två citaten ovan berättar något liknande som det första. Det är alltså så 
att elever tar sig igenom grundskolan med ett G i matematik, men när man sedan kommer till 
gymnasiet visar det sig att man faktiskt inte alls behärskar den matematik man måste kunna 
där. Detta påpekar även Jan Ekander (2005), rektor på Göteborgs praktiska gymnasium, i en 
artikel i Göteborgs-Posten. Här skriver han om lärare som delar ut s.k. light-betyg (i citatet 
ovan nämnda som ”snällhetsbetyg”), dvs. lärarna delar ut G till eleverna trots att de inte 
uppnått målen. Anledningen till att man gör det kan vara för att vara snäll, man tänker att de 
här eleverna ändå inte kommer att arbeta med matematik i fortsättningen. Men för att ta sig 
igenom gymnasiet krävs ett G i åtminstone A-kursen i matematik, oavsett vilket program man 
läser, och därför är det nog, precis som artikelförfattaren påpekar, lämpligare att ge eleven ett 
IG, och därmed låta henne/honom läsa upp sina betyg under ett år på det individuella 
programmet. Sedan tycker jag nog att Ekander överdriver en aning när han skriver att 
ungdomarna annars kan sluta som arbetslösa och utslagna. Det är klart att det kan hända, men 
det känns som lite väl överdrivet svartmåleri. Men jag tror ändå att hans artikel har en poäng, 
att släppa igenom elever pga. ”snällhet” hjälper ingen! 
 
Överlag svarade de två tillfrågade lärargrupperna ganska olika på fråga 1. Bland de 
yrkesförberedande programlärarna ansågs med stor majoritet den största svårigheten vara 
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elevernas avsaknad av studiemotivation, medan den andra lärargruppen inte hade några 
sådana svar överhuvudtaget, även om ”ointresserade elever” skulle kunna ses som ett 
angränsande område. Ointresse tolkar jag dock mer som något ämnesspecifikt (ointresse för 
matematik), medan avsaknad av studiemotivation snarare känns mer allmänt, dvs. att de 
saknar motivation att studera överhuvudtaget. Att man inte finner några sådana svar bland de 
studieförberedande programlärarna känns dock inte så konstigt, då deras elever faktiskt har 
valt att läsa program som ska föra dem vidare till ytterligare studier, och detta val skulle 
antagligen inte ha gjorts om man känt avsaknad av studiemotivation. Åtminstone kan man ju 
anta att studiemotivationen skulle vara större på de studieförberedande programmen, vilket ju 
uppenbarligen också är fallet, i alla fall om man ska tro de lärare som jag tillfrågat. 
 
Det problem som de studieförberedande programlärarna istället upplever som störst är 
elevernas dåliga förkunskaper från grundskolan, något som på yrkeslärarnas lista endast 
kommer på femte plats. Detta skulle kunna handla om att de studieförberedande 
programlärarna förväntar sig mer av sina elever, medan det på de yrkesförberedande 
programmen är vanligare att eleverna har ganska dåliga förkunskaper, så dessa lärare är mer 
vana att handskas med det. En av de studieförberedande programlärarna skriver t.ex. att han 
tycker det är svårt att undervisa elever med sämre förkunskaper då han ”inte har 
grundskollärarkompetens”. 
 
Vad gäller det faktum att det endast är studieförberedande programlärare som påpekat 
motstånd till läxläsning som ett av de största problemen, så är det ett spännande resultat, men 
eventuellt måste det tas med en nypa salt. För det första kan det mycket väl vara ett 
bekymmer även för de yrkesförberedande programlärarna, de kanske bara inte skrivit upp det 
som ett av de största problemen. Men sedan bör man även tänka på att vi inte vet hur mycket 
läxor de olika lärartyperna delar ut åt sina elever, kanske delar många av de 
yrkesförberedande programlärarna knappt ut några läxor alls, och då är det inte så konstigt att 
resultatet blev som det blev. 
 
 
6.5.2 Bedömning 
 
Efter att ha testat vad lärarna egentligen menade med begreppet bedömning visade det sig att 
antalet lärare som likställer begreppet med betygssättning är ungefär lika många som de som 
lägger in både betygssättning och diagnos i ordet. Det var något större procentandel av de 
studieförberedande programlärarna som främst lade in betygssättning i ordet (67 % jämfört 
med 50 % för de andra lärarna). Detta kan möjligen tolkas som att man anser det vara 
viktigare att diagnostisera eleverna på de yrkesförberedande programmen. Man kan ju tänka 
sig att elever som inte är lika duktiga på matematik (vilket vanligtvis är fallet på de 
yrkesförberedande programmen jämfört med de studieförberedande, se statistik för betyg i 
Matematik A för läsåret 2004/2005, (Skolverket 2006, s. 69-70)) skulle kunna behöva större 
pedagogiska insatser från läraren, och därmed skulle läraren i större utsträckning bland dessa 
elever behöva göra diagnoser. 
 
Många av de lärare som svarade på min enkät ser svårigheter i att bedöma eleverna. Lärarna 
inser att det dels finns elever som inte presterar särskilt bra vid just skriftliga provsituationer, 
dels de som inte kan prestera vid provsituationer överhuvudtaget, eftersom de inte klarar av 
pressen. Ändå menar många av de tillfrågade lärarna att det är svårt att hitta andra sätt att 
bedöma. Då klasserna ofta är stora har man svårt att hinna med att göra muntliga 
bedömningar, eller för den delen ytterligare andra typer. Detta gör ju dock att man heller inte 
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kan se med säkerhet vad eleverna faktiskt lärt sig, vilket skapar problem ur diagnostisk 
synvinkel, för hur ska man då kunna säga vad eleverna behöver träna mer på, och var man kan 
gå vidare? Kanske är det värt att avsätta lite extra lektionstid till att testa eleverna muntligt 
(eller kanske laborativt) för att på så sätt se om de gör några framsteg jämfört med de 
skriftliga proven? Stora klasser är givetvis ett problem, men detta problem är knappast 
ämnesspecifikt, utan antagligen något man måste lära sig att handskas med. Det är en av de 
ramfaktorer som man inte kan påverka på annat sätt än via politikerna i kommunen. 
 
Hos de yrkesförberedande programlärarna menar man att det finns ett problem i det faktum att 
många av deras elever är väldigt svaga i matematik. Ett exempel är den kommentar som en av 
lärarna ger, nämligen: ”Ambition ingår tyvärr inte i kriterierna för G.” Om en elev ansträngt 
sig till det yttersta och verkligen försökt klara kursen, men ändå inte uppnår målen, då är det 
troligen jobbigt att behöva sätta IG på eleven. Samtidigt, vilket en annan lärare påpekar, om 
man ändå sätter G så vet man innerst inne att ”såna elever inte skulle få G på en annan skola”. 
För att referera till ytterligare en lärare: Det är svårt att ”inte färgas av omständigheterna”. 
Detta är knappast ett problem som är specifikt för matematikämnet, men likväl ett stort 
problem.  
 
Om man jämför de olika typerna av lärare ser man att de yrkesförberedande programlärarna i 
den här frågan i större utsträckning har lärarfokuserade problem, dvs. problem som sitter hos 
läraren själv, t.ex. att man tycker det är svårt att bedöma elevernas verbala prestationer. 
Merparten av de studieförberedande programlärarna anser istället att svårigheterna ligger i 
ramfaktorerna, exempelvis klassernas storlek, vilken gör det svårt att få grepp om alla elever 
inför bedömningen. Kan det möjligen vara så att svagare elever anses vara mer svårbedömda? 
Det skulle kunna vara så, åtminstone om man ser till själva betygsättningsdelen av 
bedömningen, med förklaringen att lärare inte tycker om att behöva placera ut IG-betyg på 
eleverna, dvs. det kan ligga en psykologisk faktor i det hela. Något annat som talar för 
svårigheten i bedömning för de yrkesförberedande programlärarna är, som en lärare uttrycker 
det, ”att man färgas av matematikstandarden på programmet. T.ex. i en svag klass framstår en 
duktig elev som ’geni’ och tvärtom.” Detta är givetvis ett bekymmer även på de 
studieförberedande programmen, men jag tror att skillnaden är att de flesta elever på dessa 
program ligger på en ganska jämn nivå, då jag skulle tro att det finns fler 
matematikintresserade elever där, eftersom programmen innehåller klart fler matematikkurser 
jämfört med de yrkesförberedande programmen, medan det på de yrkesförberedande 
programmen troligen finns lite heterogenare grupper, och därmed uppstår det ovan beskrivna 
bekymret. 
 
 
Bedömning av prov 
 
Några av lärarna från de studieförberedande programmen som ansåg de egna proven vara 
lättare hade som motivering att lärarna på den skolan dels skapade proven tillsammans, men 
även genomförde gemensamma rättningskonferenser när proven var skrivna, en metod som 
för övrigt även förespråkas i den litteratur jag läst (se under punkten Bedömning av prov på s. 
20). Detta skulle jag tro underlättar i de flesta av de problem som nämns kring den här frågan 
i resultatdelen (s. 30). Först och främst skapar de prov som troligen är tämligen ”rättvisa” (ur 
synvinkeln att olika lärare gör olika svåra prov), eftersom lärarna samarbetar i skapandet av 
proven. Förhoppningen är väl åtminstone då att alla ska få framföra sin åsikt om provets 
svårighetsgrad, vilket därmed borde rendera i ett tämligen ”rättvist” prov. Om man dessutom 
rättar proven tillsammans borde inte heller den processen skapa några problem för den 
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enskilde lärare, eftersom det då bara är att rådslå med övriga lärare om man stöter på 
bekymmer. Det kan möjligen fortfarande vara svårt med de nationella proven, ifall man stöter 
på ett rättningsproblem, där ingen av lärarna i gruppen anser sig vara säker på hur man bör 
tyda rättningsmatrisen. 
 
Ett problem som däremot inte går att lösa enkom genom att lärarna rättar i grupp är om man 
anser en uppgift i det nationella provet vara felaktigt utformad, då detta troligen innebär att 
man faktiskt inte förstår hur den ska rättas. 
 
Totalt sett verkar det jag läst i litteraturen stämma överens med merparten av lärarnas åsikter 
vid båda typerna av program, dvs. att de nationella proven är mer svårrättade, och att detta 
beror på problem i hur man ska tolka frågor och svar, vilket anses vara lättare vid egna prov, 
då man där har konstruerat frågorna själv eller flera lärare tillsammans i grupp. 
 
 
6.5.3 Räknare 
 
Diskussionen om räknaren handlar inte om räknarens vara eller icke vara inom 
skolmatematiken, även om det ibland kanske har låtit så. Räknaren är en tillgång och ett 
hjälpmedel som vi absolut ska fortsätta använda oss av, vilket läroplanen i matematik påpekar 
(se citat s. 44). Räknaren förenklar det matematiska arbetet snarare än tar över det helt, för du 
kan aldrig lösa en problemlösningsuppgift endast med hjälp av den. Diskussionen handlar 
istället om de pedagogiska problem som användandet av räknare dock kan medföra. 
 
Resultaten från de två lärargrupperna var väldigt entydiga: hälften ser problem med räknarna, 
hälften gör det inte, och det är likadant vare sig man frågar lärare som undervisar 
yrkesförberedande program eller de som undervisar de studieförberedande. Även de 
tillhörande kommentarerna är väldigt lika varandra, de som ser problem menar att dessa ligger 
i att eleverna tappar förmågan till huvudräkning och överslagsräkning samt förmågan att 
bedöma rimligheten i ett svar. De som däremot svarat ”nej” på frågan påpekar istället att 
räknarna är nödvändiga för deras elever som ”i genomsnitt [är] så svaga så att utan 
miniräknare skulle de aldrig kunna lösa relevanta uppgifter”. Dessa två ståndpunkter står ju 
dock knappast mot varandra, jag skulle tro att de flesta av dessa lärare liksom jag vill ha kvar 
räknarna i skolan, men problemen med dem kvarstår ju fortfarande. När det gäller dessa 
extremt svaga elever så är det säkert sant att de behöver sina räknare för att ta sig igenom de 
olika ämnesområdena, men jag tror också att det är oundvikligt att tvinga dem att lära sig 
grunderna, med eller utan räknarens hjälp, för utan dem är det ändå knappast troligt att de 
klarar av kursen, eller snarare: utan dem ska de inte kunna få G på kursen, då de i så fall inte 
nått upp till kursmålen. 
 
Några lärare talar om att räknaren måste användas med omdöme, och att man måste lära 
eleverna när den ska användas och inte. Bör eleverna först lära sig att räkna varje 
ämnesområde manuellt, innan man introducerar räknaren? Alternativt att man gör båda 
sakerna samtidigt, dvs. med hjälp av räknaren lär eleverna hur matematikavsnittet fungerar. 
En annan variant skulle annars kunna vara att ha räknarfria lektioner, då man måste göra alla 
uppgifter manuellt, för att på så sätt öva detta. En lärare påpekar att det är ”bra med delade 
prov”, dvs. en del som är med räknare och en del utan, vilket gör att eleverna blir tvungna att 
lära sig räkna manuellt. 
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En lärare ser dock inte de ovan nämnda svårigheterna som problem. Läraren menar att ”elever 
som har svårt med matematik avslöjar sig direkt eftersom de inte vet hur eller vad de ska 
räkna”. Hon märker alltså när en elev inte kan, och jag tolkar det även som att hon har en plan 
för hur dessa elever ska bli hjälpta med sina svårigheter. 
 
Vilket sätt man än löser det hela på anser jag ändå att man bör ha som mål att alla elever ska 
kunna utföra enklare former av uträkningar utan räknarens hjälp, med hänvisning till den 
klassiska parollen att ”det är inte i alla lägen som man har tillgång till en räknare”, och på 
samma sätt som jag anser det vara nyttigt att lära sig konversera behjälpligt på engelska så 
tycker jag också att vissa grundläggande matematikkunskaper kan vara användbara för alla att 
känna till. Om man sedan inte tycker den nyss nämnda parollen är ett tillräckligt starkt 
argument så finns det ett annat argument som slår lite högre, nämligen kursplanen för 
Matematik A, vilken tydligt påpekar att man efter avslutad kurs ska kunna utföra numeriska 
beräkningar med anknytning till vardagsliv och studieinriktning, både med och utan räknare: 
 

[Eleven skall] ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning till att omfatta reella tal skrivna på olika 
sätt, med och utan tekniska hjälpmedel med omdöme kunna tillämpa sina kunskaper i olika former 
av numerisk räkning med anknytning till vardagsliv och studieinriktning. (Skolverket 2000b) 
 

Vad gäller det andra problemet som många lärare påpekar, nämligen att elever pga. räknarna 
skulle tappa förmågan att bedöma rimligheten av ett svar, så tror jag att det möjligen kan lösas 
genom att man övertygar eleverna om att istället för att knappa in hela uppgiften på räknaren 
skriva ner uppgiften för hand och lösa den steg för steg, eventuellt med hjälp av räknaren där 
svåra uträkningar krävs. Då kan de vid varje delmoment se om uträkningen känns rimlig, och 
därmed förhoppningsvis få ett tämligen överensstämmande svar i slutet. Att övertala eleverna 
att göra detta varje gång de löser en uppgift (eller åtminstone de lite längre uppgifterna, det är 
väl egentligen främst där det behövs) är däremot ett annat bekymmer, men det har inte med 
räknare att göra, så det lämnar jag utanför den här diskussionen. 
 
 
6.5.4 Alternativ matematikundervisning 
 
Det verkar som att de flesta matematiklärare gärna vill ha en del ”alternativa” moment med i 
sin undervisning – av 30 svarande var det endast en som svarade nej på båda frågorna om 
alternativ matematikundervisning, han ansåg att detta ”kräver för stor tidsinsats och ger 
väldigt lite”. Dock bör påpekas att han under övriga kommentarer sedan skrev ”jag tror att 
väldigt svaga elever kan behöva mer alternativa metoder”. Kanske känner han att hans elever 
klarar sig bra med de arbetsmetoder han använder, och inte tycker sig behöva prova på något 
nytt? 
 
Övriga lärare hävdar istället att man vill göra undervisningen mer varierad och rolig, dels för 
att stimulera eleverna och sig själva, men även för att man tror att eleverna lär sig på olika 
sätt, och att räknande i räkneböcker endast är ett sådant sätt. Det är en metod som säkert 
passar bra för många, men inte för alla, och då gäller det, menar man, att ha några andra 
metoder i skjortärmen. 
 
En av lärarna ger dock en intressant synvinkel på det hela: ”Blandat är väl bra, men det 
viktigaste är att eleverna lär sig matten, och det är inte så enkelt som att bara byta 
undervisningsmetoder.” Man kan prata vitt och brett om att dessa ”alternativa” metoder är så 
bra, och använder man dem så löser sig allt, men riktigt så enkelt är det nog inte, man bör 
även ha en plan för hur man vill genomföra dessa metoder, samt vad de egentligen ska 
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tillföra. Löwing (2004, s. 84-92) ger ett väldigt passande citat för att påvisa detta (även 
angivet ovan under rubriken Ramfaktorer): ”När man konkretiserar sin undervisning med 
hjälp av ett material är det viktigt att inse att materialet i sig enbart är en artefakt. Det är 
läraren som genom sitt sätt att presentera och utnyttja materialet ger det liv.” Jag tror att den 
alternativa matematiken kan vara väldigt positiv, främst som en motpol till den klassiska 
matematikundervisningen, min gissning är att variation i klassrummet främjar lärandet. Men 
man bör som sagt tänka över varför man gör det, och inte slänga sig in i det bara för att det är 
”på modet”. 
 
I filmen av Paborn (2004) berättar även några elever om sin uppfattning av den alternativa 
matematiken. De är väldigt positiva till den, och jag tycker de ger väldigt många kloka 
kommentarer: 
 

Elev 1: Man märker ju att det är inte bara siffror i en bok utan det är liksom på riktigt med riktiga 
grejor. 
Elev 2: Det är lättare att lära sig om man får testa själv i praktiken. 
Elev 3: Och så har man ju hjälp av när andra kompisar förklarar, för det blir som ett annat språk. 
Man förstår ju lättare sina kompisar än läraren i vissa fall. 
Elev 4: Det är bra att vi jobbar i grupp, för då kan man lätt ta hjälp, istället för att det är bara en 
lärare. 
Elev 1: Och sen brukar man ju få dra egna slutsatser och hitta på reglerna själv, och det är rätt bra, 
för då tänker man ju på vad det egentligen betyder. 

 
I dessa elevkommentarer finns många påståenden som framhäver det som lärarna själva 
påpekar. Elev 1:s första kommentar talar för verklighetsanknytningen som matematiken bör 
ha. Elev 1:s andra kommentar samt det som elev 2 säger förespråkar parollen att olika elever 
lär sig på olika sätt, samt det faktum att ju fler sinnen man arbetar med, desto lättare är det att 
lära sig något. Elev 3 ger en lösning till ett av de bekymmer som några av de 
yrkesförberedande programlärarna talade om i fråga 1 på min enkät, nämligen att det kan vara 
svårt att lista ut hur en del elever tänker. Eftersom elever ofta förstår varandra bättre, då de 
ligger på samma nivå, kan de ofta även förklara bättre för varandra. Slutligen påpekar elev 4 
något som även det ger en lösning till ett av de bekymmer som en hel del av lärarna har 
nämnt, nämligen olika former av tidsbrist. Grupparbetesformatet gör ju automatiskt att läraren 
inte behöver ge varje enskild elev lika mycket tid, då de, när de i gruppen frågar om något, 
alla frågar samma sak, och därmed hjälper läraren flera elever samtidigt. 
 
Det finns fördelar och nackdelar med allt, men det som jag tror är det absolut viktigaste med 
den alternativa matematiken är det som kan marknadsföras med elevernas högst frekventa och 
även relevanta fråga ”Varför behöver vi kunna det här?”. Man måste, precis som många av 
lärarna skriver och som även eleverna i stycket ovan påpekar, kunna koppla matematiken till 
verkligheten, annars blir den värdelös. Under rubriken Alternativ matematikundervisning i 
litteraturdelen (på s. 23) har jag citerat en lärare ur Paborn (2004) om detta, och han menar att 
eleverna kopplar sin matematik till den kontext där de lär sig den. Om de endast löser 
uppgifter i en matematikbok som inte har någon större verklighetsanknytning, då blir det svårt 
att använda den matematik de lärt sig när de hamnar utanför klassrummet. 
 
Sandberg (2004) beskriver ett antal femteklassare som lär sig matematik genom en 
äventyrsbana. På banan får de lösa olika matematiska uppgifter, bl.a. ska de skapa så många 
liksidiga trianglar de kan med tolv käppar. Detta gör att eleverna får större vilja att arbeta, de 
säger att det inte känns att det är matematik man sysslar med, ”men ändå så är det ju det vi 
gör”. Detta ser jag som ett väldigt intressant uttalande, endast när man inte märker att man 
sysslar med matematik så känns det roligt. Det är egentligen inte ett särskilt positivt uttalande, 
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utan det påvisar snarare den skepsis som finns mot matematikämnet. Men det innebär kanske 
också att man bör dra lärdom av detta, och oftare försöka efterlikna den typen av 
matematikundervisning. På så sätt skulle man kanske kunna få bort stämpeln på matematiken 
som ett tråkigt ämne. Mer problemlösning i vardagsmatematiken, helt enkelt! 
 
En annan väldigt intressant detalj i artikeln är en kommentar från läraren som har skapat 
banan. Hon hävdar att det ofta är andra elever som hittar lösningarna ute på banan än de som 
brukar hitta dem i klassrummet. Detta om något borde vara ett mycket starkt bevis för att 
elever lär olika! Nu finns det säkert en och annan som inte tror att denna artikel går att 
applicera på gymnasiematematiken, det är ju så olika former av matematik. Jag tror dock att 
man, om man har rätt inställning och anstränger sig tillräckligt mycket, även kan finna 
liknande metoder för gymnasieelever. 
 
 
6.6 Diskussion av enkätresultatens tillförlitlighet 
 
Tillförlitligheten till mina resultat kan tyvärr ses som något bristande, detta p.g.a. olika 
anledningar, vilka finns redovisade här nedan: 
 
 
6.6.1 Notering om icke använda uppgifter från enkäten 
 
Det första jag ville att lärarna som svarade på min enkät skulle ange var, förutom 
programtillhörighet, även kön, ålder, hur länge de undervisat Matematik A samt hur länge de 
undervisat matematik överhuvudtaget. Dessa uppgifter hade jag tänkt använda för att 
undersöka huruvida den grupp som jag undersökte kunde anses vara en representativ grupp ur 
slumpfaktorsynvinkel. Då jag ville kunna generalisera mina resultat var det lämpligt att få 
svarande som inte alla tillhörde ”samma grupp”, dvs. alla fick inte vara exempelvis män på ca 
50 år med 20 års erfarenhet i branschen. I efterhand ansåg jag dock att dessa analyser var en 
för stor arbetsbörda att lägga ner för mitt 10-poängsarbete, så jag avstod från dem, vilket 
därmed gör mina resultat en aning mindre tillförlitliga. Jag har dock ändå räknat ihop 
medelåldrar och könsuppdelning bland de två lärargrupperna jag undersökt, dessa resultat 
finns redovisade under bilaga 3. Vad gäller antal år som svarande lärare undervisat Matematik 
A respektive matematik överhuvudtaget så har jag i dessa fall däremot inte räknat ut något 
medelvärde, då många inte svarade på dessa frågor, alternativt svarade otydligt. 
 
 
6.6.2 Storleken på lärargrupperna 
 
Tyvärr kan man nog inte dra allt för stora slutsatser av mina resultat, då storleken på de båda 
lärargrupperna var ganska små. Framför allt gruppen av studieförberedande programlärare var 
inte fler än 12, vilket gör att varje persons svar får en väldigt avgörande betydelse. På en del 
av frågorna blev ju resultaten ganska jämna i båda lärargrupperna, det skiljde inte mer än en 
eller ett par personer, vilket alltså innebär att om ett par personer hade bytt sida hade det 
skapat en stor förändring av resultaten. 
 
Det som hade kunnat göras för att få ett större antal svarande lärare hade varit att inte nöja sig 
med de lärare som undervisade Matematik A just för tillfället, utan att låta alla 
matematiklärare från de skolor som jag hade kontakt med delta i undersökningen. En del 
skolor, bland annat någon av de jag kontaktade, använder sig av ett rullande system, som gör 
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att lärarna undervisar Matematik A endast vart tredje år. Detta innebär att det på dessa skolor 
fanns fler matematiklärare än de jag undersökte. Hade jag även delat ut mina enkäter till dessa 
så hade det förhoppningsvis givit ett högre antal svarande. 
 
 
6.6.3 Bortfallet av svarande 
 
I min undersökning vände jag mig till totalt 63 lärare, endast 30 av dem svarade. Bortfallet 
var alltså över 50 %. Om jag istället hade undersökt 1000 personer och hälften hade fallit bort, 
då hade det inte varit lika farligt, då slumpfaktorn ändå hade varit ganska liten, och de resultat 
som jag då hade fått fram hade troligen ändå tämligen väl speglat Sveriges totala 
matematiklärarkår. I mitt fall var det dock som sagt tyvärr inte så. Nu finns istället 
möjligheten att de 33 som inte svarade på min undersökning hade angivit svar som var ganska 
olika från dem som jag fick av de 30 som faktiskt svarade, ju mindre grupp, desto större 
slumpfaktor. Av den anledningen skulle man kunna tänka sig att mina resultat hade sett 
annorlunda ut om jag hade gjort samma undersökning på en lite större grupp, och därför är 
tillförlitligheten av mina resultat lite tveksam. 
 
 
6.7 Förslag på fortsatt forskning 
 
I detta arbete har jag undersökt vilka pedagogiska problem matematiklärare anser sig ha i sin 
yrkesvardag. En ansats till fortsatt forskning skulle kunna vara att fråga lärarna hur de går 
tillväga för att lösa dessa problem. 
 
Ett annat sätt man skulle kunna gå vidare på är att specialundersöka just den grupp lärare som 
undervisar både de studieförberedande och de yrkesförberedande programmen och ta reda på 
om de anser sig stöta på olika typer av problem med de respektive elevtyperna. 
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8. Bilagor 
 
8.1 Bilaga 1 – Enkäten med följebrev 
 
Följebrev 
 
 
Hej matematiklärare! 
 
Jag heter Svante Petré och är student på Linköpings universitet. Jag håller för närvarande på 
med mitt examensarbete under lärarprogrammet och det är med anledning av detta som jag 
vänder mig till Dig! Mitt arbete handlar om att undersöka vilka pedagogiska svårigheter som 
matematiklärare (på gymnasiet) upplever sig ha i sitt yrke. Jag hoppas därmed få en liten hjälp 
i mina förberedelser inför de första åren som lärare, genom att redan nu få reda på en del av 
de problem man som matematiklärare kan stöta på, och därmed hinna fundera igenom dem 
lite, innan jag själv utsätts för dem. 
 
Min förhoppning är att Du vill vara med i min undersökning genom att fylla i denna enkät. 
För att kunna få ut bra resultat ur min undersökning krävs det att jag får ett tämligen stort 
antal svarande på enkäten, därför hoppas jag att Du är villig att vara med. 
 
Frågorna tar ungefär 15-20 minuter att besvara. När Du har fyllt i enkäten lämnar du den till 
[personens namn] som är mitt ombud på Din skola. Svaren kommer självklart endast att 
användas till detta arbete, och bara jag och möjligtvis min handledare kommer att ha tillgång 
till dem. Det färdiga arbetet planeras bli klart under vårterminens gång, och det kommer att 
finnas tillgängligt att läsa på universitetets bibliotek, för den som är intresserad (titel på 
arbetet är inte klar, men sök på mitt namn så hittar Du det nog). 
 
 

Tack på förhand! 
Mvh Svante Petré  
[mitt hemnummer]  

 [mitt mobilnummer]  
 
 
 
Instruktioner till enkäten: 
 
Notera att enkäten enbart berör din lektionsplanering samt undervisning i Matematik A. 
Undervisar Du även andra matematikkurser eller andra ämnen ber jag att Du bortser från dina 
erfarenheter därifrån, och endast koncentrerar Dig på undervisningen i Matematik A. 
 
Om det är något i enkäten som Du tycker saknas, eller om det finns något annat som du 
allmänt vill påpeka så finns det en punkt för övriga kommentarer i slutet. 
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O Kvinna  O Man 

Ålder: 

Vilket/vilka program undervisar du i Matematik A? 

 

Hur många år har du undervisat det programmet/de programmen i Matematik A? 

 

Hur många år har du arbetat som matematiklärare  

(överhuvudtaget, inte bara inom Matematik A)? 

 
 
1. Vad anser du vara de största pedagogiska svårigheterna du utsätts för i din roll som 
matematiklärare? (lista högst 5 saker, rangordning ej nödvändig) 
Med ”pedagogiska svårigheter” menas här rent undervisningstekniska problem (i eller utanför 
klassrummet), inte sociala problem, eller allmänna lärarproblem såsom tidsbrist, lokalernas 
utseende eller könsuppdelningen i klassen. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
2. Vad innebär begreppet ”bedömning” för dig? 
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3. Vilka anser du vara de största problemen vad gäller bedömning av elever i Matematik A? 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
4. Är det svårare att bedöma dina egenhändigt skapade prov jämfört med bedömningen av 
nationella prov, eller tvärtom? Motivera ditt svar! 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
5. Ser du några problem i användandet av räknare i undervisningen, och i så fall, vilka? 

O Ja  O Nej 
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6. Använder du några andra metoder i din undervisning, förutom lärargenomgångar samt 
individuellt räknande? 
 O Ja (Ge i så fall exempel)  O Nej 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
7. Tycker du det är viktigt att använda andra metoder än lärargenomgångar samt individuellt 
räknande i undervisningen? 
 O Ja  O Nej 
 
Varför/varför inte? 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
8. Övriga kommentarer? 
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8.2 Bilaga 2 – Jämförelser mellan de fyra specialfallen och övriga 
lärargrupper 
 
Här nedan följer en jämförelse mellan de fyra s.k. specialfallen, dvs. de lärare i min 
undersökning som passade in både under studieförberedande och yrkesförberedande 
programlärare, och de båda andra lärargrupperna. Jämförelsen är till för att undersöka 
huruvida dessa fyra lärare passar bättre in bland de studieförberedande programlärarna än 
bland de yrkesförberedande, eller om det istället är tvärtom, alternativt att de inte passar in i 
någon av grupperna. 
I texten nedan kommer följande förkortningar användas: 
Studieförberedande programlärare = SP; Studie- och yrkesförb. programlärare = SYP; 
Yrkesförberedande programlärare = YP 
 
Fråga 1  (antal svarande inom parentes) 
 
Studieförb 
 
Bristande förkunskaper 
(3)  
 
Heterogena grupper (3) 
 
Vill inte göra läxor (3) 
 
Ointresserade elever (3) 
 
Matte är tråkigt tycker 
eleverna (1) 
 
Dåligt 
mattesjälvförtroende (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studie- och yrkesförb 
 
Bristande förkunskaper 
(2) 
 
Heterogena grupper (1) 
 
Bedömning (1)  
 
Variera undervisning (1)  
 
Eleverna är inställda på 
att räkna i boken (1)  
 
Förstå elevens tankebanor 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yrkesförb 
 
Icke studiemotiverade 
elever (11)  
 
Heterogena grupper (6)  
 
Dåligt 
mattesjälvförtroende (4) 
 
Materialbrist (4) 
 
Bristande förkunskaper 
(3) 
 
Förstå elevens tankebanor 
(2) 
 
Göra matten 
verklighetsanknuten (1)  
 
Hur ger jag de elever som 
siktar på MVG möjlighet 
(1)  
 
Ointresserade elever (1) 
 

 
Kommentar: ”Bristande förkunskaper” anses vara största problemet för både SP och SYP, 
förvisso delad första plats för SP, för YP kommer det först på femte plats. Då SYP inte har 
särskilt många svar, men två av svaren ändå ligger på ”Bristande förkunskaper”, menar jag att 
detta svar är tämligen utmärkande i den lärargruppen. Eftersom även en stor del av SP hade 
svarat detta, men inte lika många YP, anser jag att de första två kolumnerna, och därmed 
lärartyperna, är mest lika. 
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Fråga 2 
 

Vad innebär begreppet ”bedömning” för dig?

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

endast
betygssättning

betygssättning
och diagnos

an
de

l

Studieförberedande
Programlärare

Yrkesförberedande
Programlärare

Studie- och
Yrkesförb.
Programlärare

 
  Studieförberedande Yrkesförberedande Studie- och Yrkesförb. 
endast 
betygssättning 6 av 8 9 av 18 2 av 4  
betygssättning 
och diagnos 2 av 8 9 av 18 2 av 4  
      

Kommentar: SYP och YP har här precis samma svarsfrekvenser, medan SP skiljer sig. Jag 
menar därför att SYP här är mer lika YP. 
 
 
Fråga 3 
 

Vilka anser du vara de största problemen vad gäller 
bedömning av elever i matte A?
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Yrkesförberedande
Programlärare

Studie- och
Yrkesförb.
Programlärare

 
  Studieförberedande Yrkesförberedande Studie- och Yrkesförb. 
lärarfokus  1 av 5 14 av 18 1 av 4 
utomstående orsaker 3 av 5 4 av 18 2 av 4 
bedömning är inte 
svårt 1 av 5 0 av 18 1 av 4 
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Kommentar: SYP:s och SP:s kolumner liknar varandra väldigt väl, YP skiljer sig. Här är det 
alltså SYP och SP som är mest lika varandra. 
 
 
Fråga 4 
 

Är det svårare att bedöma dina egenhändigt skapade 
prov jämfört med bedömningen av nationella prov, eller 

tvärtom? Motivera ditt svar!

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

NP
svårare

Egna
svårare

Ingen
skillnad

an
de

l

Studieförberedande
Programlärare

Yrkesförberedande
Programlärare

Studie-och
Yrkesförb.
Programlärare

 
 Studieförberedande Yrkesförberedande Studie- och Yrkesförb. 
NP svårare 4 av 8  8 av 17 1 av 3  
Egna svårare 3 av 8  2 av 17 1 av 3  
Ingen skillnad 1 av 8  7 av 17 1 av 3  

 
Kommentar: När det gäller de första två staplarna, vilka frågan främst gäller, så liknar SP och 
SYP varandra, medan YP skiljer sig mer. 
 
 
Fråga 5 
 

Ser du några problem i användandet av 
räknare i undervisningen, och i så fall, 

vilka?
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Programlärare
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 Studieförberedande Yrkesförberedande Studie- och Yrkesförb. 
Ja 2 av 8 6 av 18 3 av 4  
Nej 5 av 8 8 av 18 1 av 4  
Både Ja och Nej 1 av 8 4 av 18 0 av 4  

 
Kommentar: SYP liknar här varken SP eller YP. 
 
 
Fråga 6 
 

Använder du några andra metoder i din undervisning, 
förutom lärargenomgångar samt individuellt 

räknande?
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  Studieförberedande Yrkesförberedande Studie- och Yrkesförb. 
Laborativa moment 4 av 8 6 av 18 3 av 4  
Grupparbete 4 av 8 8 av 18 2 av 4  
Diskussionsuppgifter 3 av 8 4 av 18 2 av 4  
Praktiska övningar 2 av 8 3 av 18 1 av 4  

 
Kommentar: Här är alla tre lärargrupperna tämligen lika, men SYP och SP liknar ändå 
varandra mer, YP ligger hela tiden en bit under deras svarsfrekvenser. 
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Fråga 7 
 

Tycker du det är viktigt att använda andra metoder än 
lärargenomgångar samt individuellt räknande i 

undervisningen?

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

aff
ek

tiv
a

lär
an

de

äm
ne

sin
ne

hå
ll

ele
vs

yn
vin

ke
l

an
de

l

Studieförberedande
Programlärare

Yrkesförberedande
Programlärare

Studie- och
Yrkesförb.
Programlärare

 
 Studieförberedande Yrkesförberedande Studie- och Yrkesförb. 
affektiva 3 av 8  8 av 17 1 av 4  
lärande 6 av 8  9 av 17 3 av 4  
ämnesinnehåll 2 av 8  4 av 17 0 av 4  
elevsynvinkel 1 av 8  1 av 17 0 av 4  

 
Kommentar: På de första två staplarna, vilka är de två större kategorierna i den här frågan, är 
SYP mer lika SP än YP. 
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8.3 Bilaga 3 – Åldrar och könsfördelning på de svarande lärarna 
 
8.3.1 Åldrar, medelåldrar 
 
Yrkesförberedande programlärare 
 
Män: 56, 33, 55, 40, 55, 58, 47, 56, 35, 59, 60 
Medelålder: 50,36 
 
Kvinnor: 43, 46, 39, 40, 31, 39, 39 
Medelålder: 39,57 
 
Studieförberedande programlärare 
 
Män: 55, 39, 33, 60, 63, 50, 60, 53, 32 
Medelålder: 49,44 
 
Kvinnor: 48, 47, 50 
Medelålder: 48,33 
 
 
8.3.2 Könsfördelning 
 
Yrkesförberedande programlärare 
 
Män: 11 st. 
 
Kvinnor: 7 st. 
 
 
Studieförberedande programlärare 
 
Män: 9 st. 
 
Kvinnor: 3 st. 
 
 
 


