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1. Inledning 
”Matematikutbildning är viktigt!” – Men varför det? 

 

Det du läser är ett examensarbete från lärarprogrammet vid Linköpings Universitet som 

undersöker hållbarheten hos tre argument för matematikutbildning. Arbetet ifrågasätter att 

matematikutbildning är viktigt för vidare fortbildning samt att matematikövning skulle gynna 

tankeförmågan. Arbetet undersöker även om nivån på matematikkunskaper används för att 

gallra ut vilka elever som är lämpliga för vidareutbildning. Detta görs genom en empirisk studie 

av sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings Universitet.  

 

Motivationen till arbetet kommer ur en önskan att reflektera och söka svar på varför 

matematikutbildning är viktigt. Jag anser att detta reflekterande har förbisetts under min 

utbildning till matematiklärare och jag tar därför chansen att undersöka frågan närmare i detta 

avslutande examensarbete. 

   

Efter inledningen följer en teoretisk bakgrund där en överblick över argument kring 

matematikutbildning ges, i bakgrunden återfinns även information från skolverket och 

sjuksköterskeutbildningen vid Linköpings Universitet. Därefter redovisas syfte och frågeställning 

varpå en metodbeskrivning tar vid. Efter metodavsnittet redovisas själva analysen och dess 

resultat presenteras. Sist återfinns en diskussion kring den metod som använts, de resultat som 

framkommit samt förslag till eventuell framtida forskning.  
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2. Bakgrund 

2.1. Många argument för matematik 

Det finns många argument som stödjer rättfärdigandet av matematikundervisning, här följer en 

redogörelse för de vanligaste. De argument som ges nedan är ofta av generell natur och att 

precisera varje argument ligger bortom detta arbete. De tre argument som särskilt undersöks i 

arbetet preciseras efter den översiktliga genomgången. 

 

Den danska matematikdidaktiska forskaren Mogens Niss redogör för tre, enligt honom 

grundläggande argument rörande rättfärdigandet av matematikundervisning. Detta gör han i sin 

artikel Mål för matematikundervisningen från 1995 (citat): 
 

- Den [Matematikutbildningen] ska bidra till den teknologiska och socioekonomiska 

utvecklingen i samhället i stort, antingen för sig självt eller i konkurrens med andra 

samhällen och nationer; 

- Den ska bidra till samhällets politiska, ideologiska och kulturella fortvaro och 

utveckling, antingen för sig självt eller i konkurrens med andra samhällen eller 

nationer; 

- Den ska ge individer de förutsättningar de behöver för att hantera det som sker under 

olika skeenden i deras liv - under utbildningen, i yrkeslivet privat, på fritiden och i 

rollen som medborgare.   

(Niss 1995 sid 53-54) 

 

De två första argumenten riktar sig mot matematikutbildningens betydelse för att bibehålla och 

utveckla vårt samhälle och dess kultur emedan det sista berör ett främjande av den enskilda 

individens utveckling. När Thomas A. Romberg (1992) diskuterar ämnet beskriver han sex 

argument som han finner centrala och ofta förekommande i matematikdidaktiska diskussioner: 
 

- Matematiken är en del av vår kultur  

- Matematiken är viktig då den förbereder de studerande att bli produktiva medborgare 

i samhället 

- Undervisning av matematik är viktigt då vi behöver nya generationer av lärare 

- Matematik tränar elevernas förmåga att anstränga sig och de lär sig att misslyckas 

- Matematik är ett sätt att träna det ‟korrekta tänkandet‟ 

- Matematik är estetiskt vackert 

 

Rombergs (1992) argument har vissa likheter med de som Niss (1995) för fram, dock är de mer 

preciserade. De tre första argumenten som Romberg (1992) för fram har inriktning mot vår 

kultur, att skapa produktiva medborgare och nya generationer av lärare. Dessa liknar Niss 

(1995) två första argument i sitt utseende då de kopplar till samhällets fortvaro och utveckling. 

De följande två argumenten som Romberg (1992) för fram riktar sig mer till inre egenskaper hos 

individen och kan möjligen kopplas till Niss (1995) avslutande argument där matematiken anses 

ge individen förutsättningar att hantera olika skeenden i dess liv. Det sista argumentet som  

Romberg (1992) för fram, att matematiken har ett egenvärde, har enligt mig ingen koppling till 

de argument som Niss (1995) anger ovan. 
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Niss (1995) diskuterar även några argument som förekommer i den matematikdidaktiska 

diskussionen och som har en utpräglat politisk och traditionell grund: 
 

- Vi har alltid haft matematik, så då är det nog något viktigt 

- Alla andra undervisar ju i matematik 

- Om vi tar bort den så riskerar vi att kanske skada samhället 

- Politiker, rektorer, dekaner med flera skulle möta ett starkt motstånd om de valde att 

ta bort matematikutbildningen, även om den är resurskrävande 
 

Ytterligare ett sista argument kan tilläggas och det är utläst ur Sverker Lundins (2008)  

avhandling Skolans matematik där han bland annat beskriver hur vi i Sverige har reflekterat 

kring matematik; under 1900-talet har följande argument förekommit: 
 

- Nivån på matematikkunskaper används som gallringsverktyg för att urskilja vilka 

studenter som är lämpar sig för vidare studier 
 

Det finns alltså många argument att tillgå om man önskar rättfärdiga undervisningen i 

matematik. De är också ganska spridda i omfång, från positiv värdering av ansträngningar och 

estetiskt värde till ett rättfärdigande genom en eftersträvan av produktiva medborgare och ett 

bevarande av kulturen.  

2.2. Argumenten påverkar undervisningen 

Niss (1995) skriver i sin artikel Mål för matematikundervisningen att målen som vi ställer upp för 

skolans matematikundervisning skapas i relation till de argument som rättfärdigar den. Han 

menar att de argument som framläggs till varför vi ska undervisa matematik också mycket 

sannolikt påverkar skapandet av de mål som förekommer i skolans styrdokument, de dokument 

som i sin tur är vägledande för lärarna i den dagliga undervisningspraktiken. 

 

De argument som används för att rättfärdiga matematikundervisningen är därtill enligt Niss 

(1995) ofta dåligt uppbyggda och även om han redogör för flera av dem i sin artikel så menar 

han att de är svåra att finna, han gör analogin mellan sökandet efter dem och sökandet vid en 

‟arkeologisk utgrävning‟. Romberg (1992) stämmer in i kritiken att argumenten kring 

rättfärdigandet av matematiken ofta har en svag grund och menar att de ofta inte utgör mer än 

retoriska utsagor. Han menar även att dessa argument istället borde vara väl genomtänkta 

och fungera som en vägledande länk till det undervisningsutövande som ska göras. Han 

menar ytterligare att argumentens betydelse tyvärr ofta ringaktas och att det är viktigt att alla 

de som arbetar med matematikutbildning funderar över grunden till rättfärdigandet av 

matematiken i våra skolor (Romberg 1992). 
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2.3. Den objektiva lösningen 

Niss (1995) beskriver att lösningen till problemet med otydligheten vid rättfärdigandet av 

matematikundervisningen ligger i att göra en objektiv analys av matematikens roll i vårt 

samhälle. Han menar att vi även måste öppna upp för diskussioner bland lärare och politiker, att 

vi då också kan kunna öppna upp för reformer inom denna undervisning. 

2.4. Tre utvalda argument 

Av de många argument som förs fram har tre valts ut och preciserats för att belysas ytterligare i 

detta arbete. De två första valdes av anledningen att jag upplevt dem som vanligt 

förekommande argument under utbildningstiden medan det sista är valt av rent intresse efter en 

kurs i matematikhistoria. 

2.4.1. Matematiken gynnar tankeförmågan 

Ursprunget till argumentet att matematiken gynnar tankeförmågan kommer ur Platons texter. 

Enligt George Grube menar Platon att den som är ‟naturligt duktig‟ i studier i matematik också är 

‟naturligt duktig‟ i alla andra typer av studier. Platon menar även enligt Grube att de som inte är 

‟duktiga‟ men övar, blir mer skarpsinnade än vad de tidigare var (Grube 1974 i Romberg 1992). 

Denna version av argumentet preciseras inte närmare här men det återfinns likande tankar i 

Niss (1995), där han beskriver den rådande åsikten kring detta på 1800-talet: 
 

“en undervisning i matematik kunde gynna utvecklingen av en generell mental förmåga 

och disciplin, framför allt när det gällde tänkande och slutledningsförmåga” (Ibid. sid 65) 
 

Även Wilhelm Birkemeier argumenterade 1923 för att matematikens „danande förmåga‟ bland 

annat gav träning hos individens alla ‟mentala förmågor‟ som ansågs viktiga. Exempelvis då 

‟mentala förmågor‟ som symbolisk representation, denotationer, meningsskapande, ordning, 

skillnader och formalisering (Birkemeier i Niss 1995). 

 

Ett mer modernt återskapande av argumentet kom i samband med den „nya matematikens‟ 

pedagogik, som var populär efter andra världskrigets slut. Där efterfrågades en „matematisk 

arbetskraft‟ vilken uppvisade en karaktär gällande koncentration, observationsförmåga, exakthet 

och ihärdighet. Den ‟matematiska arbetskraften‟ skulle även uppvisa intellektuella förmågor 

gällande abstraktion, specialisering, generalisering, ett exakt språkbruk, logiskt tänkande, ett 

vetenskapligt synsätt samt en stark bedömningsförmåga, ”Till detta sattes matematiken att öva” 

(Niss 1995 sid 73).  

 

Det är denna senaste redogörelse för karaktärsdrag samt intellektuella förmågor som används 

för att definiera det som i detta arbete kallas matematiska tankeförmågor. Inom begreppet 

innefattas observationsförmåga, exakthet och ihärdighet, abstraktions- och 

generaliseringsförmåga, ett exakt språkbruk, logiskt tänkande samt bedömningsförmåga. En 

avgränsning görs gällande koncentrations- och specialiseringsförmåga samt vetenskapligt 

synsätt då dessa termer, enligt mig, kan tolkas på flera sätt och därför är svåra att undersöka 

inom ramen för detta arbete. 
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2.4.2. Matematiken som gallringsverktyg 

I den svenska skolan betraktades matematiken under första hälften av 1900-talet som ett 

lämpligt gallringsverktyg när det gällde att sålla ut dugliga studenter som ansågs bättre lämpade 

att fortsätta till högre utbildningar. Matematikkunskaperna ansågs spegla studentens allmänna 

begåvning och intelligens (Lundin 2008 sid 97ff). Detta mättes på den tiden med skriftliga prov 

(ibid sid 367f). Huruvida dagens matematikundervisning har ett inslag av detta är något som 

arbetet ska söka ge svar på. 

2.4.3. Matematiken är viktig för fortbildning 

Det sista argumentet för matematikundervisningens relevans som Romberg (1992) tar upp är 

att den är viktig då den förbereder studenterna att bli produktiva medborgare i samhället. 

Romberg menar att detta funktionella argument är det som är vanligast förekommande av alla 

argument för matematikundervisningens relevans. Detta kan tolkas som att studenterna genom 

att tillägna sig matematikkunskaper får verktyg som hjälper dem att ta del av och bidra till 

samhället. Liknande formulering finner vi också hos Niss (1995), även om han knyter an mer till 

hanterande av studentens livssituationer än bidragande till samhället: 
 

“Den [matematikundervisningen] ska ge individer de förutsättningar de behöver för att 

hantera det som sker under olika skeenden i deras liv - under utbildningen, i yrkeslivet, 

privat, på fritiden och i rollen som medborgare” (Niss 1995 sid 54) 
 

Argumentet kan tolkas som att studenterna ska tränas i att klara de moment som de ställs inför i 

sina liv, att de ska ha matematiska verktyg och förmåga att hantera sitt yrke, sin ekonomi, sin 

eventuella fortbildning samt en förmåga att ta del av och vara kritisk vid beslut i samhället. 

Sammantaget ska individen alltså med hjälp av matematiken både kunna ta del och bidra i 

samhället.  

 

En aspekt som förekommer implicit i Rombergs- (1992) och explicit i Niss (1995) argument i 

detta stycke är att studenterna med hjälp av matematikundervisning ska ges förutsättningar att 

fortbilda sig. Aspekten av argumentet, att matematiken är viktig för fortbildning, kommer att 

undersökas i detta arbete. Fortbildning avser här den utbildning som tar vid efter de gymnasiala 

studierna. 

2.5. Skolverket 

Här ges en redogörelse för vart skolverket står i förhållande till det sistnämnda argumentet, att 

matematiken är viktig för fortbildning, samt en kort summering av de gymnasiala 

matematikkurserna Matematik A och Matematik B då dessa kurser har del i arbetet. 

2.5.1. Skolverket om att matematiken är viktig för fortbildning 

Skolverket är den centrala förvaltningsmyndighet som skapar mål och styrdokument för den 

svenska skolan och spelar så en avgörande roll i landets matematikundervisning. Den 

matematikundervisning som ges på gymnasiet menar skolverket är en påbyggnad på 
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högstadiets matematik och att det på gymnasiet sker en breddning och fördjupning i ämnet. 

Skolverket beskriver också flera av de argument för matematikutbildning som tidigare nämnts i 

arbetet. Bland annat framhålls en strävan efter att eleven i skolans matematikkurser ska få 

uppleva något av ämnets estetik samt utveckla sin matematiska kreativitet. Det omnämner 

också vikten av att kunna ‟kommunicera matematiskt‟ med deltagare över hela världen, samt 

förmågan att kunna använda matematiken för att självständigt och kritiskt kunna ta del i frågor 

som är av vikt för samhället (Skolverket referens A). Det som dock är mest relevant för detta 

arbete återfinns i följande citat: 
 

“Utbildningen syftar till att ge kunskaper i matematik för studier inom vald studieinriktning 

och för fortsatta studier” (Skolverket referens A) 
 

Skolverket menar alltså att matematiken är viktig för fortbildning. 

2.5.2. Skolverket om kurserna Matematik A och Matematik B 

Matematik A är en kärnämneskurs och är så en del av varje gymnasialt program. Den bygger 

vidare på högstadiets matematik och är tänkt att ge, vad skolverket kallar, en ‟allmän 

medborgarkompetens‟. Ämnesområden som behandlas är aritmetik, algebra, geometri, statistik 

och funktionslära (Skolverket referens A). 

 

Matematik B är en fortsättning på A-kursen inom geometri, statistik, algebra och funktionslära  

samt bygger vidare på grundskolans sannolikhetslära. Den är en gemensam kurs på estetiska-, 

naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- samt teknikprogrammet (Skolverket referens A). 

2.6. Sjuksköterskeprogrammet 

Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings Universitets medicinska fakultet Hälsouniversitetet, 

bidrar med den empiriska grunden till detta arbete. Programmet har en omfattning på 180 

högskolepoäng, det vill säga tre års heltidsstudier. Vid antagningen 2011 antog programmet 

ungefär 80 studenter (LIU referens A). Behörighetskravet gällande förkunskaper i matematik är 

Matematik B (LIU referens B). 

 

Ett godkänt betyg från utbildningen ger studenten en legitimering som sjuksköterska men han 

eller hon har också möjligheter att undervisa eller forska inom yrket. Programmet arbetar 

mycket med problembaserat lärande (PBL) och blandar teori med praktik i specifika 

verksamhetsförlagda delar av utbildningen. Flertalet av de moment som förekommer 

återkopplas och byggs progressivt på i svårighetsgrad under programmets gång; exempelvis 

avseende studentens vetenskapliga förhållningssätt samt förmåga att sköta hantering av 

läkemedel. Programmets kurser ges i form av olika terminsblock, kurs ett motsvarar termin ett, 

kurs två motsvarar termin två och så vidare (LIU referens B). I de olika terminsblocken studeras 

flera ämnesområden integrerat genom problembaserat lärande och praktik; exempelvis i kurs 

två integreras kunskaper inom omvårdnadsvetenskap, medicinsk vetenskap, 

beteendevetenskap samt medicinsk teknik (LIU referens C). 
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2.7. Arbetets relevans 

Med grund i Niss (1995) så ser vi att såväl argument som mål för matematikundervisning inte 

alltid är klart givna trots att de sannolikt påverkar den undervisning som sker (se kapitel 2.2.-

2.3.). Det torde så vara relevant för varje blivande och undervisande lärare att reflektera över 

dessa frågor, vilket även Romberg (1992) menar att de bör göra, särskilt idag då samhället och 

därmed också matematikens roll är i snabb förändring (Romberg 1992). Detta arbete ger en 

sådan möjlighet till reflektion, arbetet tar argument som förs fram gällande 

matematikundervisning och ifrågasätter dem, om än i en begränsad omfattning. Utöver en 

chans till reflektion ger arbetet även de lärare som läser det en möjlighet att få ta del av empirisk 

data kring argument som i min mening ofta används för att inspirera och motivera elever kring 

varför undervisning i matematik är viktigt. 

 

Arbetet är relevant för både blivande och undervisande lärare, men också för beslutsfattare som 

måste väga argument från olika sidor. Exempelvis menar Romberg (1992) att en vanlig åsikt 

idag är att algebra och aritmetik inte längre behöver prioriteras. I Dagens Nyheter argumenterar 

fem matematikprofessorer längs denna linje. De anser att dagens matematikutbildning är 

felriktad, att den utvecklades under en tid då inga datorer fanns och den beräkningsmatematik 

som idag bygger upp mycket i vårt samhälle endast var mycket litet utvecklad på den tiden. De 

menar att matematikutbildningen som den är idag till viss del saknar relevans (Eriksson m.fl. 

20041031). För att bemöta och diskutera kritik som denna är det viktigt att ha kunskaper kring 

de grundläggande argumenten för matematikutbildning. 

 

Vi kan också fundera kring de summor som samhället spenderar på matematikundervisning, de 

resurser som vi sätter in för att elever ska klara målen i vår skola.  Det finns ekonomiska skäl till 

att kräva tydliga svar på varför matematikundervisning ska bedrivas. Var finns dokumentationen 

som gör att matematikens relevans blir tydlig? Bör vi ägna oss åt matematikundervisning eller, 

som Niss (1995) själv skriver: “Bör vi ägna oss åt annat?” (Niss 1995 sid 60).  

 

Då arbetet knyter an till och analyserar sjuksköterskeprogrammet, är det också intressant för de 

ansvariga inom programmet att få ytterligare ett perspektiv kring vilken roll matematiken spelar 

inom utbildningen. 
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3. Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att empiriskt undersöka tre av de argument som står bakom 

rättfärdigandet av matematikundervisning. Det är ett bidrag till den reflektion kring 

matematikundervisning som både Niss (1995) och Romberg (1992) efterfrågar (se kapitel 2.2.-

2.3.). Det sker genom att analysera argumentens giltighet utifrån empiri kring 

matematikanvändandet på sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet. 

 

Det argument som undersöks är huvudsakligen matematiken är viktig för fortbildning, samt i 

mindre omfattning argumenten att matematiken gynnar tankeförmågan och matematik är ett 

gallringsverktyg. Den empiriska kopplingen kommer då dessa argument analyseras med hjälp 

av data från sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings Universitet. Frågeställningen lyder: 

 

I vilken utsträckning är argumenten hållbara vid en applikation på sjuksköterskeprogrammet? 
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4. Metod 

Detta examensarbete utgör den avslutande delen på lärarprogrammet vid Linköpings 

Universitet och har en omfattning av en c-uppsats. Arbetet som utförs är av ett så kallat 

forskningsproducerande slag. Som en kort översikt över det empiriska innehållet kan det sägas 

att i arbetet återfinns två intervjuer med anställda på sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings 

universitet, två läroböcker samt ett flertal dokument som används i undervisningen på 

programmet. För en mer utförlig beskrivning av det empiriska innehållet se kapitel 5.3. samt 

5.4.. 

4.1. Undersökning av argumenten 

Operationaliseringen av frågeställningen sker på följande sätt: 

 

Argumentet att matematiken är viktig för fortbildning undersöks genom att analysera vilka 

matematiska ämnesområden samt vilka former av matematiskt resonerande som förekommer 

inom sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet. Matematiska ämnesområden samt 

matematiskt resonerande definieras i Analysverktyg, kapitel 4.6.. De ämnesområden som hittas 

ställs mot de ämnesområden som förekommer i de för programmet behörighetsgivande 

kurserna i Matematik A och Matematik B. Det matematiska resonerande som hittas ses som 

stärkande/försvagande av argumentet i proportion till den utsträckning i vilket det förekommer. 

 

Argumentet att matematiken gynnar tankeförmågan undersöks genom att dels undersöka vad 

de intervjuade anser om påståendet att matematiken gynnar tankeförmågan samt dels 

undersöka vilka av förmågorna som tränas i de matematikmoment som förekommer på 

programmet. 

 

Argumentet matematiken som gallringsverktyg undersöks genom att dels undersöka vad de 

intervjuade anser om påståendet samt genom att betrakta hur väl matematikinnehållet på 

programmet överensstämmer med det behörighetskrav som ställts. 

4.2. Valet av sjuksköterskeprogrammet 

Valet att använda sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet som 

undersökningsobjekt kommer av flera skäl och hänsyn har främst tagits till arbetets 

undersökande av argumentet att matematik är viktigt för fortbildning. Det första skälet är att det 

troligtvis är lättare att rättfärdiga gymnasial matematikutbildning för elever som ämnar studera 

för exempelvis en civilingenjörsexamen, vilket kräver en antagningsbehörighet motsvarande 

Matematik E (LIU referens D). Det är troligtvis svårare att rättfärdiga matematikutbildning vid ett 

mindre matematikintensivt program och därför valdes i detta arbete ett program där 

matematikanvändningen är relativt låg men ändå över grundbehörighetskravet Matematik A, 

som alla gymnasieelever läser. Sjuksköterskeutbildningen vid Linköpings Universitet uppfyller 

dessa krav då matematikanvändningen kan anses som låg samt att behörighetskravet är 

Matematik B. Att det utbildas många sjuksköterskor bidrog även till att programmets ansågs 

vara ett relevant undersökningsobjekt. 
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4.3. Förberedande arbete 

Innan arbetet startade kontaktade jag ansvarig rektor för sjuksköterskeprogrammet, jag 

redogjorde utförligt kring syfte och frågeställning. Responsen blev positiv då en undersökning av 

matematikanvändningen vid programmet var intressant för de arbetande inom programmet. Hon 

gav vägledning gällande vilka delar av utbildningen som kunde tänkas relevanta att undersöka i 

arbetet och hon angav två moment (delar av terminskurser) som enligt henne hade starkast 

koppling till syftet med detta arbete. Det första utgjordes av ett läkemedelberäkningsmoment där 

studenterna får räkna på och hantera läkemedel. Detta moment ligger integrerat i programmets 

andra till femte termin. Det andra moment hon rekommenderade var ett statistikmoment där 

studenterna lär sig arbeta med statistiska metoder. Detta moment ligger integrerat i termin tre 

och fyra (Intervju 1 och 2). 

4.4. Intervjuer 

För att samla information kring dessa delmoment i utbildningen tillfrågades rektorn om lämpliga 

personer att intervjua. Hon rekommenderade och gav tillåtelse dels att intervjua Mats Gullberg, 

ansvarig lärare för statistikmomentet samt dels en intervju med två ansvariga lärare inom 

läkemedelberäkningsmomentet. De två lärarna inom läkemedelberäkningsmomentet valde att 

inte delta med namn i arbetet och omnämns hädanefter som ‟lärarna‟ eller ‟beräkningslärarna‟ 

och därtill alltid som en enhet. Två intervjuer utgör alltså en del av det empiriska underlaget; en 

med Gullberg samt en med de båda beräkningslärarna. 

 

Intervjuerna har utförts för att samla kvalitativa data och har varit av semi-strukturerat slag och 

de spelades in med en diktafon. Som vägledning under intervjuerna användes en intervjuguide 

(se Bilaga 1) med öppna frågor samt utvecklande följdfrågor som kunde användas om 

intervjupersonen var fåordig. Intervjupersonerna informerades om arbetets syfte, omfång samt 

konfidentialitetskravet som innebär att uppgifterna kring dem kommer behandlas med största 

möjliga konfidentialitet. De intervjuade informerades även att deltagandet var frivilligt, detta för 

att uppfylla samtyckeskravet (Bryman 2002 sid 301f, 304f samt 440). 

 

Varje inspelad intervju bearbetades genom att först lyssnas igenom den två gånger och sedan 

gjordes anteckningar kring dess innehåll. Anteckningarna utgjordes både av noteringar kring 

vad samtalet handlade om, tidsangivelser för olika teman inom samtalet samt citat. Detta sätt 

valdes att användas framför transkribering då fokus på samtalsmiljö och hur saker sades inte 

ansågs vara av intresse (Bryman 2002 sid 310f). Anteckningarna utgjorde sedan grunden för 

sammanfattningarna samt de analyser som gjordes av intervjuerna, dessa återfinns i kapitel 5. 

och 6.. 

4.5. Material 

Utöver de två intervjuer som genomfördes så granskade jag även den litteratur som används i  

läkemedelberäkningsmomentet och statistikmomentet. Vilken litteratur som skulle behandlas 

diskuterades både via mail samt under intervjuerna inom respektive moment. I vardera moment 

består litteraturen som analyseras av en rekommenderad men ej obligatorisk bok samt det 

egenproducerade material lärarna använde sig av under momentens gång och var villiga att 
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dela med sig av. Böckerna valdes av den anledningen att de tillhörde kurslitteraturen samt att 

de momentansvariga rekommenderade dessa. Det material som lärarna själva skapat kring 

momenten ansågs väl kunna avspegla momentens innehåll och ingår så också i 

undersökningen. En mer utförlig beskrivning av materialet återfinns i kapitel 5.3. samt 5.4.. 

 

För varje bok analyserades inledning, förord, kapiteltitlar, eventuella sammanfattningar samt 

därefter varje kapitel mer ingående.  

4.6. Analysverktyg 

För att kunna behandla det material som samlats in utvecklas ett analysverktyg med lämpliga 

kategorier i vilka den matematiska förekomsten i den insamlade datan kodas. Tre typer av 

kategorier skapas; en för matematiska ämnesområden, en för matematiska resonemang samt 

en för tankeförmågor. 

 

De källor som konsulteras för skapandet av kategorier kring matematikens ämnesområden är 

gymnasiematematikens kursplaner för Matematik A till Matematik E (Skolverket referens B till 

F). Exempel på vad som undervisas inom dessa ämnesområden är tagna ur läroböckerna Nya 

Delta kurs A till E (Skolverket referens B till F) och forskning kring ‟matematiska kompetenser‟ 

gjorda av Niss (1999).  

 

Läromedels-serien Nya Delta valdes ut då den används av Linköpings Universitet, som har en 

långtgående erfarenhet med matematikundervisning, samt att jag själv är väl bekant med serien 

och har undervisat hela kurser med flera av böckerna. Serien torde därför vara en väl vald källa 

som exemplifiering av kursplanernas ämnesområden (Björup m.fl. kurs A till E). Niss (1999) 

arbete valdes då Niss är en erkänd matematikdidaktisk forskare och bidrar till detta arbete med 

ytterligare kategorier utöver de som hittas i skolverkets kursplaner. 

 

För bakgrunden gällande matematiskt resonerande är det i huvudsak Niss (1999) arbete kring 

‟matematiska kompetenser‟ som utgör grunden i denna del av analysverktyget. Skolverket gör i 

sin text om ämnet matematik på gymnasiet en framställning av ‟strävansmål‟ som den 

undervisande läraren inom ämnet ska försöka att nå (Skolverket referens A). Flera av dessa 

mål har mycket snarlika drag med de ‟matematiska kompetenser‟ som Niss (1999) beskriver, 

dock är Niss (1999) beskrivning mer utförlig och omfattar ett större antal kompetenser varför 

han har valts som referens vid skapandet av dessa kategorier (Niss 1999). Det kan tilläggas att 

flera av dessa ‟strävansmål‟ även återfinns i betygskriterierna i skolverkets kursplaner för 

gymnasiekurserna i matematik och mest frekvent i de högre betygen (Skolverket referens B till 

F). 

 

I nästföljande kapitel redovisas de kategorier som används för att analysera matematiska 

ämnesområden, matematiskt resonerande samt argumentet att matematiken gynnar 

tankeförmågan. I analysverktyget beskrivs även hur analysen av argumentet matematiken som 

gallringsverktyg går till. 
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4.6.1. Analysverktygets kategorier gällande matematiska 
ämnesområden 

 

Tabell 1a - ”Ämnesområdeskategorier” 

Kategori Exempel från Nya Delta 

Algebraiska uttryck Arbete med generaliserade relationer mellan tal ofta i form av 

bokstäver, polynombearbetning av polynom av olika grader, 

ekvationer av olika slag, potenser och logaritmer 

Taluppfattning och 

numerisk räkning 

Olika former på tal, huvudräkning, ‟vardagsräkning‟, avrundningar, 

överslagsräkning och procent 

Geometriska begrepp Punkter, linjer, cirklar samt andra geometriska objekt 

Trigonometriska 

begrepp 

Förhållanden mellan vinklar. Sinus, cosinus och tangens samt explicit 

arbete med trianglar 

Ändringskvoter och 

derivata 

Arbete med lutning på grafer samt algebraiska beräkningar av 

derivata 

Funktioner Förhållanden mellan olika variabler. Samband i linjära funktioner 

samt exponentiella funktioner 

Statistiska uttryck Linje-, stapel-, cirkel-, låd-, spridnings- och stolpdiagram, 

frekvenstabeller och lägesmått 

Sannolikhet Enskilda slumpförsök och slumpförsök i flera steg 

Användning av 

matematiska 

hjälpmedel 

Miniräknare och datorer 

 

 

I Niss artikel 1999 beskrivs ett antal principer gällande en elevs ‟matematiska kompetenser‟ och 

de berör i huvudsak mer matematiskt resonerande aspekter men två av dem passar väl in i 

ämnesområdeskategorierna. Dessa används här för att utöka läroplanernas kategorier.  

 

Tabell 1b - ”Ytterligare ämnesområdeskategorier” 

Kategori Exempel från Nya Delta 

Varierande 

representationsformer 

Arbete med olika representationsformer som tabeller och grafer samt 

överföring av data mellan dessa 

Hantera matematiska 

symboler och 

formaliseringar 

Att vandra från naturligt språk till matematiskt språk samt att hantera 

och manipulera matematiska symboler som ∑, ≤,  ̅,  ̂ samt grekiska 

bokstäver 

 

4.6.2. Analysverktygets kategorier gällande matematiskt resonerande 

Här utgör Niss 1999 arbete med en elevs matematiska kompetenser en hjälp till ett 

förtydligande av definitionen av användningen av begreppet „matematiskt resonerande‟. 

Kompetenserna berör den mer resonerande aspekten av det matematiska kunnandet (Niss 

1999) och de resonemangskategorier som skapas utifrån Niss arbete anser jag passa som 
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komplement till ovan ämnesområdeskategorier, detta i syftet att ge en så fullständig bild av den 

matematiska förekomsten på ssk-programmet som möjligt. Det kan tilläggas att (Niss 1999) 

beskriver åtta matematiska kompetensområden varav fem finns representerade i tabell 2, se 

nedan. Av de kvarvarande tre ansågs två områden som bättre passande i samband med 

ämnesområdeskategorierna i tabell 1b och det sista området användning av matematiska 

hjälpmedel återfinns redan representerat i tabell 1a då läroplanerna i första hand tillåts 

representera det. 

 

Följande kategorier i tabell 2 tydliggör vad som i denna uppsats innefattas i begreppet 

‟matematiskt resonerande‟. Tabellen har ett annorlunda utseende än tabellerna 1a och 1b, i den 

vänstra kolumnen ges ett övergripande namn för flera olika kategorier, i den högra kolumnen 

ges kategorierna själva. Ingen exemplifiering av kategorierna ges i detta fall då de är av en mer 

tolkande karaktär. 

 

Tabell 2 - ”Resonemangskategorier” 

Samlingsnamn  Kategori 

Problemlösning Identifiera, ställa upp och lösa matematiska problem 

 

Matematiskt tänkande Arbete med och förståelse för användningsområden samt 

begränsningar hos koncept 

 Arbete med och förståelse kring abstraheringar av matematiska 

koncept 

 Arbete med och förståelse för antaganden, definitioner och 

theorem  

Matematisk modellering Använda och resonera kring existerande modeller 

 Tolka in verkligheten i modeller 

Matematisk argumentation Följa och utvärdera en matematisk argumentationskedja 

 Skilja på matematiska bevis och icke-matematiska bevis 

 Förståelse för skillnaden mellan ideer, förstå vad som är 

huvuddrag och vad som är teknikaliteter 

 Skapa matematiska bevis 

Kommunicera matematik Förstå andras matematiska resonemang samt själv uttrycka 

sina egna matematiska resonemang 

 

 

4.6.3. Analysverktygets kategorier gällande att matematiken gynnar 
tankeförmågan 

De förmågor som i detta arbete innefattas i begreppet ‟tankeförmågor‟ utgör i analysverktyget 

också de kategorier som används för analysen av argumentet matematiken gynnar 

tankeförmågan. De kategorier som förekommer är observationsförmåga, exakthet, ihärdighet, 

abstraktions- och generaliseringsförmåga, ett exakt språkbruk, logiskt tänkande samt 

bedömningsförmåga. 
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I intervjuerna tillfrågades intervjupersonerna direkt om de ansåg att matematikutbildning gynnar 

dessa förmågor samt vilka av dessa förmågor som är åtråvärda inom utbildningen. Ur den 

analys som görs med tidigare delar av analysverktyget gällande vilka matematiska 

ämnesområden samt matematiskt resonerande som förekommer görs också en mer översiktlig 

analys av vilka kategorier av tankeförmågor som förekommer i momenten. 

4.6.4. Analysverktyget gällande matematiken som gallringsverktyg 

I intervjuerna ställs en direkt fråga gällande argumentet. De analysresultat som fås från 

momentens tillhörande böcker och dokument gällande argumentet att matematik är viktigt för 

fortbildning används för att ytterligare utreda argumentets hållbarhet. Då jämförs de krav på 

matematikkunskaper som ssk-programmet ställer vid antagningen av nya studenter och den 

matematiska svårighetsgrad som sedan utövas på programmet.  
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5. Data 

5.1. Sammanfattning intervju ett: läkemedelsberäkningsmomentet 

20110406 intervjuas två ansvariga lärare för läkemedelberäkningmomentet på 

sjuksköterskeprogrammet (hädanefter ssk-programmet) vid Hälsouniversitetet, Linköpings 

Universitet. Då intervjun utförs med de båda lärarna tillsammans kommer referensen ges till 

dem båda som en enhet. Intervjun pågår i ungefär 50 minuter. 

 

Vi börjar med att gå igenom konfidentialitetskravet och kommer överens om att lärarna inte ska 

bli omnämnda med namn; referenser i materialet ges till ‟lärarna‟ alternativt till 

‟beräkningslärarna‟ om sammanhanget gör det oklart vem som avses. 

 

 

Vi diskuterar först översiktligt var det förekommer matematik på ssk-programmet, de båda 

lärarna säger att de är del av en grupp med ytterligare lärare som ansvarar för 

läkemedelberäkningsmomentet samt att de arbetat som lärare i flera år. Diskussionen fortsätter 

och blir mer ingående kring läkemedelsberäkningsmomentet. Vi pratar om betoningen av 

tillämpad matematik i utbildningen, att i praktiken så arbetar sjuksköterskor utifrån ordinationer 

från doktorer med allt vad det innebär i form av kunnande; att kunna avläsa, tolka och 

administrera rätt doser et.c.. Vi kommer in på „rimlighetstänkandet‟ vid beräkningar och de 

betonar båda att det är mycket viktigt att studenterna förstår vad det är de räknar på. Rent 

metodmässigt så berör vi de klassiska fyra räknesätten och andra enkla operationer. Förståelse 

nämns som en av grundpelarna i kursen, vilket hänger samman med „rimlighetstänkandet‟. 

 

Intervjun fortsätter genom att diskutera momentet och dess tentamina. Läkemedelsberäkning 

introduceras i termin 2 och examineras med tantamina i termin 3,4 och 5. Vid dessa är det 

hårda krav i detta moment, studenterna måste ha 100% rätt för att bli godkända och fullständigt 

redovisade uppgifter krävs. De båda lärarna beskriver också hur de främjar studenternas 

kunskapsinhämtande genom pedagogiska upplägg på lektioner, föreläsningar, grupparbeten 

och extrainsatta lektioner vid behov. Båda säger att de har en egen matematisk bakgrund som 

motsvarar Matematik E på gymnasiet eller mer. 

 

Diskussionen fortsätter in på frågan kring matematik och studenternas tankeförmåga. De menar 

att matematik helt klart stärker tänkandet, “det får inte bli fel”, och refererar till de 

läkemedelsberäkningar som vi diskuterat innan. Kring de egenskaper som nämns inom 

tankeförmåga så kan de relatera till dem i hög grad: 
 

”Du måste vara väldigt exakt och noggrann och rimlighetstänk som vi sa, just eftersom 

det, i annat fall blir det ju ansvarsfall av det här när man kommer ut då att alltså patienten 

kan ju rent av... dö, få komplikationer om sjuksköterskan ger fel dos och då kan det ju bli 

Lex Maria1” 
 

                                                
1
 Lex Maria utgör en lagenlig skyldighet att göra en anmälan till Socialstyrelsen om en patient riskerar att 

skadas eller drabbas av sjukdom i samband med vård (Nationalencyklopedin „Lex Maria‟). 
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De båda menar också att en person som är ‟duktig matematiskt‟ har mycket stor nytta av det i 

utbildningen: 
 

“...oerhört mycket nytta,  det märker man ju när man träffar studenterna. De kan hjälpa 

varandra i gruppen, de som är duktiga i matte hjälper de svagare“ 
 

Gällande hur stort bortfallet av studenter är på grund av dåliga matematikkunskaper kunde 

lärarna inte svara på. De förklarade dock att många behöver göra tentorna gång på gång innan 

de klarar dem och att kursmomentet antagligen enligt studenterna uppfattas som stort och svårt 

i många fall. De inflikade att de inte visste ifall detta berodde på 100%-kravet eller att 

matematiken i sig är utmanande. 

 

Intervjun börjar avrundas med en kontrollfråga gällande vad lärarna själva anser att 

matematikkunnande består av; “Om jag sa att en person är duktig på matematik, vad är han 

duktig på då?”. De båda svarar att det generellt handlar om att kunna tänka logiskt, kunna förstå 

och lösa samband och ha „siffertänk‟. De tillägger att på sjuksköterskeutbildningen behövs mer 

än så då det ofta handlar om att bedöma rimligheten i beräkningar och kunna arbeta praktiskt. 

De refererar åter igen till att utbildningen innefattar både teori och praktik. 

 

Vi diskuterar att det problembaserade lärandet är så centralt i utbildningen samt börjar titta på 

den litteratur som ingår i momentet. I läkemedelsberäkningsmomentet är det Bertil Öströms - 

Rätt medicin: “En lärobok i läkemedelsberäkning” som används som lärstödjande litteratur. 

Boken är inte obligatorisk men studenterna rekommenderas att använda den. Intervjuaren ber 

så om att få ta del av ytterligare materiel över epost och intervjun avlutas. 

 

5.2. Sammanfattning intervju två: statistikmomentet 

20110408 intervjuas Mats Gullberg, ansvarig lärare för statistikmomentet på ssk-programmet 

vid  Hälsouniversitetet, Linköpings Universitet. Intervjuns längd är ungefär 80 minuter. Intervjun 

sker på Gullbergs arbetsrum. Han är informerad om konfidentialitetskravet och han samtycker 

även till att hans namn kan användas fritt i uppsatsen. Vi startar upp intervjun med en 

diskussion kring vad denna uppsats går ut på och att den har ett omfång av en c-uppsats. 

 

Gullberg blir tillfrågad kontrollfrågan ”Om jag sa att en person är duktig på matematik, vad är 

han duktig på då?” och svarar att han ”på rak arm” ser det som logiskt tänkande. Vi pratar om 

momenten Gullberg har hand om, statistik och vetenskapliga metoder och att de är integrerade 

delar av termin 3 och 4. Gullberg menar att det inte är så mycket matematik i momentet kring de 

vetenskapliga metoderna men desto mer i statistikdelen. 

 

Vi pratar om de olika matematiska uttrycken som förekommer i statistiken, bland annat då de 

fyra räknesätten. Därtill går vi in på olika former av formell matematik som studenterna stöter på 

och hur de hanterar detta under momentets gång. 

 

Gullberg talar om hur det som tas upp i statistiken måste tolkas och sättas i sammanhang samt 

att studenterna tränar sin kritiska förmåga i relation till den forskning och utveckling av yrket 

som de kommer få ta del av och förhoppningsvis medverka till. Han menar att det dels handlar 
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om att själv kunna avgöra hur man ska hantera ett statistiskt material samt dels kunna tolka 

andras metodval.  

 

Gullberg säger att han inte tror att det finns en direkt koppling mellan övning i matematik och 

gynnande av mentala förmågor, han menar istället att den trygghet som studenterna får med sig 

från gymnasiet om de känner att de kunnat hantera ämnena är viktig för deras fortsatta 

utbildning, att de vet att de kan, “tryggheten i kunskaperna är i så fall viktigare än kanske 

matematiken i sig”. 
 

Vi pratar mer preciserat om de olika matematiska tankeförmågor som behandlas i detta arbete 

och Gullberg börjar referera till egen forskning han gjort under 80- och 90-talet. Han beskriver 

vad hans forskning handlade om och hur den relaterar till detta arbete. Han delar även med sig 

av ett exemplar av sin avhandling och menar att däri behandlas några av de matematiska 

förmågor som tagits upp tidigare under intervjun. Han nämner även två förmågor som är särskilt 

eftertraktade på ssk-programmet, empatisk förmåga och medmänsklighet. 

 

På frågan kring matematiken som gallringsverktyg vid antagningen till programmet menar 

Gullberg att det är det och med all rätt. Han menar att det nog hjälper studenterna att ha fått 

med sig den „mentala färdigheten‟ av att ha räknat både Matematik A och Matematik B, även 

om inte just stoffet är det centrala. 

 

Vi avrundar intervjun med att diskutera litteraturen som används. Eftersom det är PBL, 

problembaserat lärande, som gäller finns det ingen obligatorisk kurslitteratur utan han delar ut 

en litteraturlista med frivillig litteratur. Mest central för statistikmomentet är där Polit och Becks 

bok “Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice” från 2008, som 

enligt Gullberg främst i kapitel 21 till 23 behandlar det som ingår i statistikmomentet. Gullberg 

går med på att också dela med sig av det material och exempel som han delar ut under kursen 

och som han finner relevant för mig att analysera. Intervjun avslutas. 

 

5.3. Beskrivning av materialet kring läkemedelberäkningsmomentet 

Materialet som används i läkemedelsberäkningen är delvis Öströms bok “Rätt medicin - en 

lärobok i läkemedelsberäkning” från 2005. Denna bok är den text i bokform som studenterna får 

rekommendationen att använda för att inhämta kunskaper. Boken är indelad i 15 kapitel och 

består av totalt 212 sidor. De första 45 sidorna ägnas åt att beskriva matematiken som ingår, 

varför läkemedelsberäkning är viktigt samt beskriver klassiska beräkningsområden för 

sjuksköterskor. Sidorna 45 till 148 består av 300 kortare övningsuppgifter och resterande sidor 

beskriver lösningar till dessa. 

 

I momentet förväntas studenterna kunna hämta information från FASS (Farmaceutiska 

Specialiteter i Sverige) och har så en liten del i undervisningen. FASS är en läkemedelskatalog 

över alla godkända läkemedel för människor och i detta arbete betraktas endast mycket 

översiktligt e-tjänsten FASS.se. 
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Materialet som undersöks består också av de dokument som momentansvariga varit villiga att 

dela med sig av, se tabell 3 nedan. Detta är möjligen inte alla dokument som används inom 

momentet men lärarna ombads delge så många som möjligt. I analysen ges ibland referenser 

till dessa dokument och då på formen ‟(Dokument 1)‟. För en översikt över de analyserade 

dokumenten från både statistikmomentet och läkemedelberäkningsmomentet se Bilaga 2. 

 

Tabell 3 - ”Dokument från läkemedelberäkningsmomentet” 
 

Dokument-ID Innehåll Antal sid 

Dokument 9 Studieguide för momentet, publicerad vårterminen 2011 4 

Dokument 10 Lärstödjande moment för termin 3, åtta patientbaserade problem 

som studenterna kan öva på gällande innehållet i termin 3 

 

3 

Dokument 11 Lärstödjande moment för termin 4, nio patientbaserade problem 

som studenterna kan öva på gällande innehållet i termin 4 

 

3 

Dokument 12 Exempeltenta för termin 3 3 

Dokument 13 Exempeltenta för termin 4 4 

Dokument 14 Exempeltenta för termin 5 5 

 

5.4. Beskrivning av materialet kring statistikmomentet 

Materialet som undersöks i samband med statistikmomentet är delvis Denise F. Polit och Cheryl 

Tatano Becks bok “Nursing Research - Generating and Assessing Evidence for Nursing 

Practice” från 2008. Det är en bok som enligt författarna själva är tänkt att berika 

sjuksköterskornas förmåga att bedriva forskning genom att ta upp forskningsexempel, kritisera 

och diskutera dem samt ge riktlinjer kring hur en sjuksköterska kan utföra forskning (Polit & 

Beck 2008 förord). 

 

Boken är indelad i 27 kapitel uppdelade i sex delar och består totalt av cirka 800 sidor. Bokens 

första fyra delar handlar om grunder i sjuksköterskeforskning generellt samt empirisk forskning 

speciellt. Den behandlar även hur man skapar teorier samt bygger upp en studie och samlar in 

data. Del fem behandlar hur man analyserar och tolkar data. De kapitel som Gullberg menar är 

centrala för statistiken, kapitel 21 till 23, ligger inom denna femte del. Del sex behandlar hur 

man utvecklar redan existerande studier. 

 

Då kapitel 21 till 23 är centrala för detta arbete så beskrivs de här ytterligare. I dessa kapitel 

diskuteras olika statistiska begrepp som exempelvis nominal och ordinalskalor. Dessa begrepp 

kompletteras med exempel där tabeller och diagram ofta ingår. Ibland utgår exempel från data i 

tabellform men de värden som används räknas sällan fram utan står färdiga, istället kan en 

diskussioner kring de bakomliggande formlerna förekomma. Detta är även något som 

författarna själva nämner (Polit & Beck sid 556f).  

 

Vidare så inkluderas de dokument som Gullberg använder under kursens gång och som han 

själv ansett vara av potentiellt intresse för studien. Detta är möjligt inte alla dokument som 

används inom momentet men Gullberg ombads delge så många dokument som möjligt. I 

analysen ges ibland referenser till dessa dokument och då på formen ‟(Dokument 1)‟. För en 
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översikt över de analyserade dokumenten från både statistikmomentet och 

läkemedelberäkningsmomentet se Bilaga 2. 

 

Tabell 4 - ”Dokument från statistikmomentet” 
 

Dokument-ID Innehåll Antal sid 

Dokument 1 En sammanfattning över statistikmomentinnehållet  1  

Dokument 2 Ett formelblad för statistikmomentet och som studenterna får ha 

som stöd 

 

10 

Dokument 3 Exempeluppgifter som delas ut till studenterna i termin 3, 

momentets första termin 

 

4 

Dokument 4 Exempel på användningen av den statistiska metoden Mann-

Whitney 

1 

Dokument 5 Exempel på användningen och förklaring av den statistiska 

beräkningen multipel regression 

 

3 

Dokument 6 Exempel på användningen och förklaring av den statistiska 

beräkningen ANOVA 

 

2 

Dokument 7 En overhead med en översikt på några av de mest centrala 

termerna i momentet 

 

1 

Dokument 8 Exempel på användningen och förklaring av analytisk parametrisk 

statistik 

 

4 
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6. Analys av data 

6.1. Analys av intervju ett: läkemedelsberäkningsmomentet 

6.1.1. Analys gällande matematiska ämnesområden och matematiskt 
resonerande 

 

I intervjun säger de momentansvariga att studenterna behöver vara väl förtrogna med de 

klassiska räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division. De menar också att 

studenterna behöver en god förmåga att utföra avrundningar samt att studenterna behöver 

kunna hantera rotuttryck samt procenträkning som förekommer vid exempelvis spädning. Därtill 

förekommer det enligt lärarna också mycket enhetsomvandlingar; från ml till cl. Ovan innehåll 

kodas som tillhörande kategorierna taluppfattning och numerisk räkning samt hantera  

matematiska symboler och formaliseringar. 

 

Studenterna behöver klara av att utföra enklare ekvationslösning, nivån på dessa ekvationer 

framgick inte vid intervjun men kodas till kategorin algebraiska uttryck. Gällande formler nämns 

enbart en vid direkt tillfrågning, det är beräkning av kroppsyta, och den kräver förståelse och 

tolkning så till vida att studenterna behöver föra in längd och vikt i rätt enheter. Detta kopplas till 

kategorin hantera  matematiska symboler och formaliseringar. 

 

En koppling till användning av matematiska hjälpmedel ges då studenterna använder 

miniräknare av enklare snitt, miniräknaren ska klara de fyra räknesätten samt kunna finna roten 

till ett positivt tal. Ytterligare en koppling finns då lärarna menar att studenterna även stöter på 

mycket utrustning som kräver ett visst matematiskt kunnande. Det handlar då exempelvis om 

droppräknare och syrgastuber.  

 

Lärarna beskriver att de uppgifter som studenterna räknar på är ”inga tal med bara siffor, allt är i 

text”; vilket kan tolkas som att uppgifterna som eleverna får har kan kodas som tillhörande 

kategorierna att tolka in verkligheten i modeller samt identifiera, ställa upp och lösa matematiska 

problem. 

 

Följande citat ger ytterligare inblick i vilka typer av matematikfärdigheter som 

läkemedelberäkningsmomentet innefattar: 
 

“sjuksköterskornas uppgift i praktiken är ju att följa ordinationer från doktorer och då 

behöver man en viss matematisk kunskap för att kunna administrera eller ge läkemedel till 

patienterna på rätt sätt, vid rätt dos” 
 

Att följa ordinationen kräver att den ska tolkas, något som möjligt kan gynnas av en matematisk 

förståelse kring exempelvis dosen av medicin. Det finns så här en koppling till arbete med och 

förståelse för användningsområden samt begränsningar hos koncept samt till kategorin att tolka 

in verkligheten i modeller. Liknande krav ställs också då sjuksköterskorna ibland måste 



 
27 

 

konsultera FASS och där utläsa doser av olika styrka och i varierade format, till exempel 

tabletter och flytande preparat.  

 

En eftertraktad egenskap är ett rimlighetstänkande i beräkningarna. Att veta hur rimlig en dos är 

efter ett beräknande är av yttersta vikt för att skydda patienten från feldosering. För 

sjuksköterskor är alltså denna del av den matematiska kompetensen av stor vikt då liv står på 

spel. Detta kopplas till kategorin arbete med och förståelse för användningsområden samt 

begränsningar hos koncept samt erfarenhet av taluppfattning och numerisk räkning. 

 

6.1.2. Analys gällande matematiken som gynnande av tankeförmågan 

De båda lärarna tror att matematiken gynnar tankeförmågan. Detta exempelvis då studenterna 

övas i att vara mycket noggranna i sina beräkningsgångar. På tentorna så ska eleverna klara 

100% av frågorna för bli godkända och måste klara dessa för att ta sig vidare i utbildningen. 

Lärarna betonar vikten av att det inte får bli fel vid läkemedelsberäkning. Följande citat som 

framlagts en gång tidigare ger tyngd åt påståendet: 
 

”du måste vara väldigt exakt och noggrann och rimlighetstänk som vi sa, just eftersom 

det, i annat fall blir det ju ansvarsfall av det här när man kommer ut då att alltså patienten 

kan ju rent av... dö, få komplikationer om sjuksköterskan ger fel dos och då kan det ju bli 

Lex Maria.” 
 

Detta kodas som tillhörande kategorierna exakthet och noggrannhet.  

6.1.3. Analys gällande matematiken som gallringsverktyg 

De båda lärarna hade inte märkt av någonting kring detta argument i sitt arbete. 

 

6.2. Analys av intervju två: statistikmomentet 

6.2.1. Analys gällande matematiska ämnesområden och matematiskt 
resonerande 

I statistikmomentet så framgår det av Gullberg att de fyra räknesätten lägger grunden till det 

mesta av arbetet, något som kodas som tillhörande kategorin taluppfattning och numerisk 

räkning. Det förekommer enligt Gullberg mycket formler att hantera statistisk data med och i 

samband med detta förekommer summor, potenser och mycket grekiska bokstäver. De 

grekiska bokstäverna tyder på en tolkningsförmåga och Gullberg beskriver också att det ibland 

kan vara svårt för studenterna att avkoda dessa. Vi har alltså en tydlig koppling till kategorierna  

att hantera matematiska symboler och formaliseringar samt algebraiska uttryck. 

 

Viktiga delar av statistiken utgörs bland annat av skalorna Gullberg nämner, speciellt har vi 

nominal-, ordinal- och intervallskalor som han ger en stark betydelse. Förståelsen för dessa 

begrepp är centrala och Gullberg menar dessa skulle kunna relateras till under i stort sett varje 

föreläsning som ges i momentet. Vi ser här ett matematiskt resonerande där krav ställs på att 

använda och resonera kring existerande modeller, ett arbete med och förståelse för 
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antaganden, definitioner och teorem samt ett arbete med och förståelse för 

användningsområden samt begränsningar hos koncept. Här efterfrågas inte bara en grund i 

symbolhantering utan även en vidare förståelse för olika koncepts konsekvenser då valet av 

skala beror både på vilken data som finns tillgänglig och vad man vill undersöka. 

 

Föregående kategorisering kan ytterligare stärkas då Gullberg menar att i statistik så kretsar 

mycket kring det logiska tänkandet, han menar att det i momentet handlar om att jämföra olika 

mått och data. Det blir ett resonerande kring hur man bäst samlar in data och sedan hur man 

ska beskriva det. Detta kopplas till kategorin att tolka in verkligheten i modeller. Läser 

exempelvis studenterna en artikel som berör statistiska uttryck menar Gullberg att: 
 

“är det då standardavvikelse så ska de ju förstå, vad innebär det här egentligen?... [det 

handlar om] variationen plus och minus fast det står ju aldrig plus och minus i en artikel” 
 

Detta kodas till kategorin att förstå andras matematiska resonemang samt själv uttrycka sina 

egna matematiska resonemang. 

 

Gullberg menar att det handlar om att ge ett verktyg att stärka det egna kritiska tänkandet hos 

studenterna och att detta är nödvändigt om de senare ska kunna utveckla vården. Samtidigt 

betonar Gullberg vikten av att ha förstått ordentligt då många forskare använder statistiska 

instrument på felaktiga sätt i de vetenskapliga artiklar som publiceras. Gullberg ger ett exempel 

där två behandlingar ska jämföras, A och B. A har en statistiskt säkerställd förbättring gällande 

blodtryck med en enhet i jämförelse med behandling B. Kritiken kommer enligt Gullberg då vi 

inser att en enda enhet inte har någon klinisk relevans, det vill säga att det inom sjukvården inte 

kommer göra någon som helst skillnad vilken behandling som används. Detta trots att 

behandling A bevisligen hade en förbättrad effekt. Studenterna får reflektera och diskutera kring 

detta. Ovan kodas som tillhörande kategorierna att kunna följa och utvärdera en matematisk 

argumentationskedja samt förståelse för skillnaden mellan ideer, förstå vad som är huvuddrag 

och vad som är teknikaliteter. 

 

6.2.2. Analys gällande matematiken som gynnande av tankeförmågan 

Gullberg ser inte matematik som något som gynnar studenternas tankeförmågor i allmänhet, 

han menar att de som övar sig i att vara exakta då de räknar övar sin förmåga att vara exakta 

endast inom matematik. Han anser att exakthet är en viktig egenskap inom statistikmomentet. 

 

6.2.3. Analys gällande matematiken som gallringsverktyg 

Gullberg ser matematiken som ett gallringsverktyg, och menar att det är det med all rätt. Han 

menar att studenterna kan ha nytta av att ha sett räta linjens ekvation samt att de utöver de 

enkla räknesätten fått med sig den mentala övningen som kommer då man läser den ytterligare 

kursen Matematik B på gymnasiet. 
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6.3. Analys av materialet kring läkemedelsberäkningsmomentet 

Här följer analysen av materialet vid läkemedelsberäkningsmomentet. Notera att de exempel 

som förs in från dokument och bok främst är tänkta att skildra förekomsten av matematik och 

inte har som främsta uppgift att förklara innehållet, även om detta görs i viss mån. 

 

6.3.1. Analys gällande matematiska ämnesområden samt resonerande 

Dokument 12, 13 och 14 innefattar tre exempeltentor och innehåller liknande uppgifter som de 

som återfinns i Öströms bok. Då lösningsförslag på tentorna saknas läggs fokus på boken som 

har ett facit med givna önskade beräkningsgångar. Samma resonemang gäller vid analysen av 

dokument 10 och 11 som innehåller utvalda exempeluppgifter som studenterna kan öva sig på. 

 

I många av materialets delar så finns återkommande krav på förståelse för och kunskap kring 

användandet av variabler, parenteser, procent, enklare formeluttryck, bråk, enklare ekvationer 

prioriteringsreglerna, prefix, enhetsomvandlingar samt de fyra räknesätten. Detta kodas som 

tillhörande kategorierna taluppfattning och numerisk räkning, samt algebraiska uttryck. De 

uppgiftsexempel som ges i denna del av analysen presenteras om möjligt tillsammans med 

facits beräkningsrekommendationer. 

 

Exempel på kodning till kategorierna finner vi i följande exempel:  
 
 

Exempel 1.1 (Öström 2005 sid 46 samt 141) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här har vi de fyra räknesätten, enklare ekvationer, procent, prefix, bråk och enhetshanteringar 

vilka kopplas till taluppfattning och numerisk räkning, algebraiska uttryck. 

 
 

Exempel 1.2 (Öström 2005 sid 64 samt 161) 
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I exempel 1.2 har vi de fyra räknesätten samt enhetsomvandling vilka kodas som tillhörande 

kategorin taluppfattning och numerisk räkning. 

 

Procent förekommer ofta i uppgifterna, som i detta exempel där det handlar om spädning: 
 

Exempel 1.3 (Öström 2005 sid 46 samt 151) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här förekommer olika former av procenträkning vilket kopplas till kategorin taluppfattning och 

numerisk räkning. 

 

Då procent är ett centralt begrepp förekommer flera varianter med eget namn. I exempel 1.3 

ges exempel på en form av procentbegreppet som förekommer just inom medicinska 

sammanhang, massa/volymprocent g/100ml och Öström påpekar själv att den inte är helt 

matematiskt korrekt gällande procent då enheterna skiljer sig åt (Öström sid 26). Utöver denna 

förekommer även massprocent g/100g samt volymprocent ml/100ml. 

 

Arbete med bråk som kodas som tillhörande kategorin taluppfattning och numerisk räkning 

förekommer ofta i Öströms bok, både med siffror och tillhörande enheter. Han påpekar att det är 

mycket viktigt att studenterna utnyttjar möjligheten att ta med just enheterna i beräkningen för 

att då ytterligare säkerställa att allt gått rätt till (Öström 2005 sid 12). I följande exempel återfinns 

båda varianterna av bråkräkning i del c av uppgiften: 
 

Exempel 1.4 (Öström 2005 sid 84 samt 171) 
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Här förekommer olika former av bråkräkning vilket innefattas inom taluppfattning och numerisk 

räkning. 

 

Rotuttryck förekommer endast vid ett fåtal tillfällen, följande exempel visar funktionsuttrycket vid 

uträkningen av kroppsytan hos en patient: 
 

Exempel 1.5 (Öström 2005 sid 41) 
 

 
 
 

BSA står för body surface area. Innehållet i exemplet kopplas till kategorin funktioner, 

taluppfattning och numerisk räkning samt hantera matematiska symboler och formaliseringar.  

 

Öström menar att antalet formler i boken hållits till ett minimum (Öström 2005 sid 6). De formler 

som ändå återfinns är bland annat ovan BSA, Boyles lag, BMI (Body Mass Index) samt 

ytterligare en formel beskrivande kroppsyta, följande exempel visar denna: 
 

Exempel 1.6  (Öström sid 39) 

 
 

Exemplets innehåll kodas till kategorierna taluppfattning och numerisk räkning, algebraiska 

uttryck samt förmågan att hantera matematiska symboler och formaliseringar. 

 

Olikheter förekommer endast vid ett fåtal tillfällen, exempelvis vid intervallbeskrivning vid BMI-

bestämning. Tabeller förekommer endast vid något tillfälle i huvuddelen av materialet men 

förekommer ibland vid avläsning i FASS och ger koppling till kategorin varierande 

representationsformer. 

 

Korrekt avrundning är ett moment som särskilt betonas i studieguiden (dokument 9). Liksom en 

viss strävan efter matematisk korrekthet i och med ett krav att alla led ska vara med i 

uträkningarna. Detta är en koppling kategorin att förstå andras matematiska resonemang samt 

själv uttrycka sina egna matematiska resonemang. I studieguiden kan det också utläsas att 

eleverna får använda sig av enklare miniräknare utan grafritande funktion vilket kodas som 

tillhörande kategorin användning av matematiska hjälpmedel. I studieguiden beskrivs det även 
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Exempel 1.7 (Öström 2005 sid 17) 

att studenten ska utveckla ett rimlighetstänkande gällande sina beräkningar, detta motsvaras 

både av en koppling till ett arbete med och förståelse för användningsområden samt 

begränsningar hos koncept, samt en erfarenhet inom taluppfattning och numerisk räkning. 

 

Kring matematiskt resonerande skriver Öström själv i och kring sin bok att: 
 

“Den här boken fokuserar i huvudsak på själva räknandet; hur man beräknar mängden 

verksam substans i läkemedel, hur man beräknar volymer och antal vid 

medicinadministrering och spädningar och hur man beräknar flöden och dropphastigheter 

vid infusion.” (Öström 2005 sid 5) 
 

Öström beskriver att matematiken som används är enkel. Han menar att studenten behöver ha 

förståelse kring proportionalitet, procent, kunna hantera bråkräkning samt att kunna lösa enkla 

linjära ekvationer av första graden. Detta kodas som tillhörande kategorierna algebraiska uttryck 

samt taluppfattning och numerisk räkning. Öström beskriver även att många studerande 

uppfattar läkemedelsberäkning som något svårt. Han anser att svårigheten tycks ligga i 

formuleringen av problemet, då studenterna utifrån en text eller ordination endast ska välja ut 

viss information som ska behandlas i beräkningar (Öström 2005 sid 5). Det tolkas som att det 

av studenterna krävs en uppövad förmåga till problemlösning, och kodas som tillhörande 

kategorin att identifiera, ställa upp och lösa matematiska problem. Det tolkas också som en form 

av matematisk modellering och kodas så även till kategorierna använda och resonera kring 

möjliga formelapplikationer samt tolka in data från verkligheten i detta. 

 

Studenterna stöter också på tabeller vid ordinationsrekommendationer i FASS, de ska kunna 

förstå vad som förmedlas där. Detta kodas som tillhörande kategorin varierande 

representationsformer. 

 

6.3.2. Analys gällande att matematiken gynnar tankeförmågan 

 

Öström skriver explicit att logiskt tänkande behövs vid 

läkemedelsberäkning. Han använder även bilden som illustreras 

i exempel 1.7 för att visa på vikten av att inte göra fel vid denna 

form av beräkning (Öström 2005). Detta kodas som tillhörande 

kategorierna logiskt tänkande, exakthet och 

observationsförmåga. Öström menar själv också att för att lyckas 

med läkemedelsberäkning är det mycket övning som gäller 

(Öström 2005). Detta kodas till som tillhörande kategorin 

ihärdighet. 
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6.4. Analys av materialet kring statistikmomentet 

Här följer analysen av materialet vid statistikmomentet. I denna analys fokuseras bearbetningen 

på de rekommenderade kapitlen 21 till 23 i Polit och Becks (2008) bok, gällande övriga kapitel 

studeras bokens egna kapitelvisa sammanfattningar av dessa. Utöver boken analyseras även 

de av Gullberg delgivna dokumenten. Notera att de exempel som förts in från dokument och 

bok främst är tänkta att skildra förekomsten av matematisk och inte har som huvuduppgift att 

förklara sammanhanget, även om detta ändå görs i viss mån. 

 

6.4.1. Analys gällande matematiska ämnesområden samt resonemang 

I många av materialets delar så finns återkommande krav på förståelse för och kunskap kring 

användande av variabler, potenser, parenteser, procent, summatecken, rotuttryck, bråk, enklare 

formeluttryck, prioriteringsreglerna samt de fyra räknesätten. Detta exempelvis i kapitel 21-23 

som också var de kapitel som Gullberg menade hade mest matematiskt innehåll samt hade den 

starkaste kopplingen till statistikmomentet. Dessa kunskapskrav återkommer också flera gånger 

i de dokument Gullberg delar ut under kursens gång. Detta kodas som tillhörande kategorierna 

taluppfattning och numerisk räkning, algebraiska uttryck samt hantera matematiska symboler 

och formaliseringar. 

 

Här följer ett exempel på kodning från en av Gullbergs utdelade beräkningsuppgifter: 
 

Exempel 2.1 (Dokument 3) 

 
I exemplet ombeds studenterna arbeta med tabelldata för att skapa förutsättningar för 

exempelvis ett låddiagram. Innehållet kodas som tillhörande kategorierna taluppfattning och 

numerisk räkning samt varierande representationsformer. 

 

Kunskaper som endast förekommer enstaka gånger är användandet av olikheter i 

intervallsbeskrivningar, som i detta exempel: 
 

 

Exempel 2.2 (Polit & Beck 2008 sid 584) 
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Exempel 2.2 beskriver ett konfidensintervall CI och förekommer i boken som en del utav en 

diskussion, det är inte en fråga om beräkningar utan handlar om förståelse. Innehållet kodas 

som tillhörande kategorin hantera matematiska symboler och formaliseringar. 

 

Funktioner diskuteras ibland i boken men återfinns också som ett beräknande inslag, 

exempelvis i termin fyra där följande exempel ges: 
 

Exempel 2.3 (Dokument 8) 

 
Här får studenterna möjlighet att räkna på en så kallad regressionsekvation och resonera kring 

olika behandlingar. Exemplet visar på koppling till kategorierna funktioner, algebraiska uttryck 

samt taluppfattning och numerisk räkning. 

 

Förståelse för funktioner och förhållandet mellan två variabler förekommer även i kapitel 23 som 

linjära funktioner av olika utseende inom multipel regression samt inom dokumentet (dokument 

5) rörande samma område. Följande exempel är taget ur Polit och Becks (2008) bok: 
 

Exempel 2.4 (Polit & Beck 2008 sid 616) 

 

 
Ett exempel på multipel regression som kodas som tillhörande kategorierna algebraiska uttryck 

samt funktioner. 

 

I den tillhörande formelsamlingen finns drygt 20 formler där många statistiska tolknings- och 

beräkningsmått behandlas, där finns även tabeller för bland annat 

normalfördelningsberäkningar. Det matematiska innehållet i formelsamlingen kodas som 

tillhörande kategorierna taluppfattning och numerisk räkning, funktioner, statistiska uttryck, 

varierande representationsformer samt i mindre utsträckning till sannolikhet. Här nedan ser vi 
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ett exempel på formler från formelsamlingen. Exemplet beskriver hur man beräknar 

standardavvikelsen i ett statistiskt material: 
 

Exempel 2.5 (Dokument 2) 

 
Exemplets innehåll kodas som tillhörande kategorierna hantera matematiska symboler och 

formaliseringar, funktioner samt statistiska uttryck. 

 

Här följer också ett exempel på bråkdivision vid beräknandet av ett så kallat t-test som används 

för att avgöra huruvida två statistiska datamängder är oberoende: 
 

Exempel 2.6 (Dokument 2) 

 
 

Exemplets innehåll kopplas till kategorierna funktioner, algebraiska uttryck samt hantera 

matematiska symboler och formaliseringar. 

 

I momentet behövs en förståelse för och arbete nominal-, ordinal- och kvotskalor. Detta 

exempelvis i kapitel 21 som handlar om hur man beskriver data och då innefattar dessa (Polit & 

Beck 2008), samt det overhead-dokument (Dokument 7)  som Gullberg pekat ut som mycket 

centralt i momentet där dessa skalor också förekommer. Kring skalorna förs en diskussion kring 

när man bör använda vilken av dem och vilka statistiska analysresultat varje skala kan ge. 

Arbetet kräver bland annat en förståelse för kontinuitet och diskreta uppdelningar och kopplas 

till kategorierna taluppfattning och numerisk räkning samt arbete med och förståelse för 

användningsområden samt begränsningar hos koncept. Studenterna får i kapitel 21 även se en 

kort koppling till statistikprogrammet SPSS och hur det kan användas. Detta kopplas till 

kategorin användning av matematiska hjälpmedel.  

 

Tabeller av olika slag förekommer inom de flesta kapitel. Grafer och diagram finner vi i flera 

kapitel, bland annat kapitel 21, där histogram, frekvenspolygoner, a/symmetriska fördelningar, 

normalfördelningar, venn-diagram samt spridningsdiagram förekommer. Detta kopplas till 

kategorin varierande representationsformer. 
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Exempel 2.7  (Polit & Beck 2008 sid 578) 

 
Här är ett exempel på hur ett histogram kan illustreras i boken.  

 

Exempel 2.8 (Polit & Beck 2008 sid 569) 

 
Här ges ett givet exempel med färdig tabellerad data som också representeras i ett 

spridningsdiagram. Egen beräkning krävs inte, men förståelse efterfrågas då det diskuteras 

kring diagrammet och tabellen. 

 

I exemplet ovan förekommer också arbete med olika representationsformer. Författarna av 

boken beskriver själva i början av kapitel 21 att det är av vikt att studenten kan tolka och 

beskriva data inom de olika representationsformerna, då exempelvis tabeller och grafer. Det 
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kodas som tillhörande kategorierna varierande representationsformer samt geometriska 

begrepp.  
 

Exempel 2.9 (Polit & Beck 2008 sid 570) 

 
Exemplet är en fortsättning på bokens diskussion rörande spridningsdiagram i exempel 2.8. 

 

Även om inte studenten förväntas räkna kring dessa tabeller och diagram direkt så diskuteras 

den data som ges i dem i på en nivå där modellernas styrkor och svagheter samt uppbyggnad 

gås igenom. Innehållet kopplas till kategorierna använda och resonera kring existerande 

modeller samt ett matematiskt tänkande i form av arbete med och förståelse för 

användningsområden samt begränsningar av koncept. Ytterligare ett exempel på detta ser vi i 

följande exempel: 
 

Exempel 2.10 (Dokument 3) 
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Här beskrivs ett problem som studenterna ska lösa med lämpliga metoder, exempelvis t-test. 

De ska även ta hänsyn till att materialet är normalfördelat. Här ombeds de problemlösa genom 

att finna lämpliga analysmetoder samt beräkna och analysera med dess. Arbetet kopplas till 

kategorierna varierande representationsformer, identifiera, ställa upp och lösa matematiska 

problem, arbete med och förståelse för användningsområden samt begränsningar hos koncept 

samt använda och resonera kring existerande modeller. 

 

I termin fyra får studenterna arbeta med mer avancerade metoder, exempelvis multipel 

regression. Här delar Gullberg ut exempel med färdig data, 

 

Exempel 2.11 (Dokument 8) 

 
 

Här får studenterna öva tolkning och förståelse för användbarheten hos statistiska metoder. De 

får diskutera samt väga argument mot varandra. Det krävs en förmåga att tolka modellen 

bestämma dess fördelar och nackdelar, styrkor och begränsningar. Det är också ett 

modelleringsarbete i att tolka in verkligheten i dessa modeller samt en utmaning att 

kommunicera, argumentera och diskutera fram dessa matematisk-statistiska data. Detta kodas 

som tillhörande kategorierna algebraiska uttryck, hantera matematiska symboler och 

formaliseringar, använda och resonera kring existerande modeller och arbete med och 

förståelse för användningsområden samt begränsningar hos koncept. 

 

Ett antal matematiskt statistiska uttryck förekommer i Polit och Becks (2008) bok, däribland 

finns median, medelvärde, vanligast förekommande värde (mode), varians och 

standardavvikelse. Dessa återfinns i bland annat explicit i kapitel 21 men förekommer ofta som 

delar av tabeller och diagram, både i kapitel 21 till 23 och i formelsamlingen. Vid arbete med 

dessa uttryck krävs det att studenten själv ska kunna beräkna och kunna tolka vidden av samt 

deras begränsningar. Denna tolkningsförmåga stärks genom de beräkningsövningar som 
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Gullberg ger ut under momentets gång samt frekvensen av uttryckens återkommande i boken. 

Detta kopplas till kategorierna statistiska uttryck, arbete med och förståelse för 

användningsområden samt begränsningar hos koncept, använda och resonera kring 

existerande modeller, tolka in verkligheten i modeller samt hantera matematiska symboler och 

formaliseringar. Kopplingen får ytterligare stöd i detta resonemang: 
 

“Without statistics, quantitative data would be a chaotic mass of numbers. Statistical 

procedures enable researchers to organize, interpret, and communicate numeric 

information.“ (Polit & Beck 2008 sid 556) 
 

 

Det kan också sägas ur detta att den matematiskt beräkningsmässiga uppbyggnaden och 

beräkningsarbetet kring många mer avancerade metoder som förekommer inte finns inom Polit 

och Becks (2008) bok. Till dessa hör bland annat Spearmans coefficient, t-test, anova, chi-test, 

korrigerad förklaringsgrad, dummyvariabler samt multipel regression (Polit & Beck 2008 kapitel 

21 till 23). Författarna till boken menar själva att fokus ligger på att kunna analysera data och 

dra slutsatser om en population samt att kunna göra objektiva bedömningar (Polit & Beck 2008 

sid 583). 

 

6.4.2. Analys gällande att matematiken gynnar tankeförmågan 

Gällande påståendet att matematiken skulle gynna tankeförmågan återfinns inga belägg i 

analysen varken för eller emot. Däremot kan materialet i analysen kodas som tillhörande 

kategorierna observations-, generaliserings- och abstraktionsförmåga. Observation, exempelvis 

vid tabellhantering, abstraktion, exempelvis vid användandet av analyserande statistikverktyg, 

samt generalisering, exempelvis vid generaliseringar utifrån given statistisk data. Explicit kan 

det även utläsas i Polit & Becks (2008) bok att logiskt tänkande utövas mycket: ”logical thinking 

ability is needed” (Polit & Beck 2008 sid 556). Detta kodas som tillhörande kategorin logiskt 

tänkande. 

  



 
40 

 

6.5. Översikt över matematiska ämnesområden 

I tabell tre ges en översikt över vilka ämnesområdeskategorier som påvisats inom de två 

momenten och exempel på vad som förekommit inom dessa kategorier. Längst till höger i 

tabellen visas förekomsten av kategorin i kursplanerna för Matematik A och Matematik B. 

Notera att tabellen inte säger något om frekvensen av förekommandet av kategorierna. 

 

Tabell 3 - ”Översikt över matematiska ämnesområden” 

Ämnesområdeskategori Statistik Läkemedelsberäkning MaA MaB 

Algebraiska uttryck Variabler, linjära 

ekvationer 

Variabler, linjära 

ekvationer 

X X 

Taluppfattning och 

numerisk räkning 

Enkla uttryck med 

tal, 

prioriteringsregler, , 

bråk, potenser, 

parenteser samt 

procent  

Enkla uttryck med tal, 

avrundningar, procent 

av olika slag, 

enhetsomvandlingar, 

parenteser, bråk samt 

prioriteringsregler  

X X 

Geometriska begrepp Linje, punkt och 

kurva 

 X X 

Trigonometriska begrepp     

Ändringskvoter och 

derivata 

    

Funktioner Många i form av 

formler, i 

beskrivningar av 

grafer 

Ett fåtal i form av 

formler 

X X 

Statistiska uttryck Medel, median,   

varians, 

standardavvikelse, 

normalfördelning 

et.c. 

 X X 

Sannolikhet Normalfördelning   X 

Varierande 

representationsformer 

Tabell, diagram och 

graf 

Tabell X X 

Hantera matematiska 

symboler och 

formaliseringar 

Grekiska bokstäver 

och formler i 

formelblad, summa, 

rotuttryck samt  

olikheter 

Hantera och manipulera 

matematiska symboler, 

enklare formeluttryck, 

olikheter, rotuttryck 

samt prefix 

X X 

Användning av 

matematiska hjälpmedel 

Miniräknare och 

dator (spss) 

Specifikt enkel 

miniräknare 

X X 
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6.6. Översikt över matematiskt resonerande 

I tabell fyra ges en översikt över vilka resonemangskategorier som påvisats inom de två 

momenten och exempel på vad som förekommit inom dessa kategorier. Kategorierna för denna 

del är tagna ur Niss (1999) material och då kursplanerna för Matematik A och Matematik B inte 

beskriver vilken övning som sker gällande matematikkunskaperna av detta slag används inte 

gymnasiekurserna som jämförelse i följande tabell, tabell 4 (Skolverket referens B och C). 

Notera att tabellen inte säger något om frekvensen av förekommandet av kategorierna. 

 

Tabell 4 - ”Översikt över matematiskt resonerande” 

Resonemangskategori Statistik Läkemedelsberäkning 

Identifiera, ställa upp och 
lösa matematiska problem 

Identifiera problem och 
relevanta siffror att 
använda i statistiskt data 

Identifiera problem och 
relevanta siffror i 
ordinationer 

Arbete med och förståelse 

för användningsområden 

samt begränsningar hos 

koncept 

 

Nominal, ordinal och 
kvotskalorna. 
Jämförandet av olika 
statistiska mått som 
standardavvikelse och 
median, diskussioner 
kring tabeller och 
diagram 

Förstå rimligheten i de svar 
som beräkningarna gett 

Arbete med och förståelse 
kring abstraheringar av 
matematiska koncept 

  

Arbete med och förståelse 
för antaganden, 
definitioner, theorem et.c. 

  

Använda och resonera 
kring existerande modeller 

Arbete med nominal, 
ordinal och kvotskalorna 
samt arbete med 
tabeller och diagram 

 

Tolka in verkligheten i 
modeller 

Arbete med nominal-, 
ordinal- och 
kvotskalorna, skapa 
tabeller och diagram 
samt applicera 
statistiska metoder på 
data 

Finna mätvärden från 
patienter och föra in i 
formler. Exempelvis BSA 
och BMI 

Följa och utvärdera en 
matematisk 
argumentationskedja 

Kritiskt utvärdera 
vetenskapliga arbeten 
med statistiskt material 
som grund 

 

Skilja på matematiska 
bevis och icke-
matematiska bevis 
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Förståelse för skillnaden 
mellan ideer, förstå vad 
som är huvuddrag och vad 
som är teknikaliteter 

Kritiskt utvärdera 
vetenskapliga arbeten 
med statistiskt material 
som grund 

 

Skapa matematiska bevis   
Förstå andras 
matematiska resonemang 
samt själv uttrycka sina 
egna matematiska 
resonemang. 

Diskussioner kring hur 
data bör tolkas och 
hanteras, arbete med 
olika former av lämpliga 
statistiska test 

Avläsa ordinationer från 
medarbetare och FASS 
samt förstå de 
matematiska 
resonemangen bakom 
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7. Resultat 
I början av detta arbete presenterades flera argument som talade för att matematikutbildning var 

viktigt. Tre av dessa argument har närmare analyserats i den empiriska undersökning som 

gjorts av sjuksköterskeprogrammets två mest matematikintensiva moment. Först presenteras 

resultaten gällande argumentet att matematiken gynnar tankeförmågan, sedan resultaten kring 

argumentet att matematiken är viktig för fortbildning och sist resultaten kring argumentet att 

matematiken som gallringsverktyg. 

7.1. Matematiken gynnar tankeförmågan 

Gällande påståendet att matematiken gynnar tankeförmågan fanns det enligt analysen delade 

meningar. Gullberg menade att han inte trodde detta var fallet, han menade att de förmågor 

som övas upp inom matematikutbildning mer är avgränsade inom just matematikens områden. 

De båda beräkningslärarna ansåg att det antagligen var fallet bland annat då de studerande 

måste öva upp en förmåga att klara alla uppgifterna fullt ut på de tentor som ingår.  

 

Argumentet stärks då vi tittar på antalet kategorier som berörs i momenten. I 

läkemedesberäkningsmomentet är det tydligt att exakthet, bedömnings- och 

observationsförmåga efterfrågas enligt behovet av noggrannhet i beräkningarna, efterfrågan på 

rimlighetstänkandet, användning av utrustning et.c. I den tillhörande boken omnämns logiskt 

tänkande som en grund för beräkningarna, där omnämns också ihärdighet som en nyckel till 

framgång i ämnet. I statistikmomentet är det främst från textmaterialet som kodningen till 

förmågornas kategorier återfinns, analysen visar krav på: observation, exempelvis vid 

tabellhantering, abstraktion, exempelvis vid användandet av analyserande statistikverktyg, 

generalisering, exempelvis  vid arbete med given data samt logiskt tänkande, detta enligt de 

båda författarna Polit och Beck (2008). Dessa kategorier är alla positivt värderade förmågor i 

statistikmomentet.  

 

Sammantaget för de två momenten har vi en träning som berör näst intill alla nämnda kategorier 

av tankeförmågor, alla utom ett exakt språkbruk. Detta ses som att argumentet matematiken 

gynnar tankeförmågan är ett hållbart argument rörande matematikanvändningen på 

sjuksköterskeprogrammet. 

7.2. Matematiken är viktig för fortbildning 

Först redovisas resultaten kring hur väl sjuksköterskeutbildningens innehåll av matematiska 

ämnesområden stämmer överens med den gymnasiala förberedelsen som ges. Tabell 3 ger en 

översikt över vilka ämnesområden inom matematik som berörs inom de två momenten, 

översikten visar också vilka områden som berörs inom de gymnasiala kurserna matematik A 

och B, vilka utgör det matematiska förkunskapskravet. Till fördel för argumentet att matematiken 

är viktig för fortbildning visar analysen att de ämnesområden som undervisas i 

gymnasieskolorna i kurserna Matematik A och Matematik B stämmer väl överens med de 

ämnesområden som berörs inom programmet. De gymnasiala matematikkurserna tar dessutom 

bara upp något mer än det som behövs, detta gäller då ämnesområdeskategorin geometriska 
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begrepp vilket endast litet berörs under utbildningen. Analysen visar alltså på en stark 

överensstämmelse mellan de ämnesområden som lärs ut i kurserna och de som berörs under 

utbildningen. Resultatet stärker argumentet att matematiken är viktig för fortbildning. 

 

Avseende det matematiska resonerandet på programmet visar analysen att 

läkemedelberäkningsmomentet endast kräver litet av detta. Vid läkemedelsberäkning får det 

enligt intervjun med lärarna samt i boken av Öström (2005) inte blir fel, då eventuella 

felaktigheter kan få livsavgörande konsekvenser. I analysen framgår det att det behövs en 

erfarenhet och vana vid beräkningarna för att hålla en hög säkerhet. Det efterfrågas också ett 

rimlighetstänkande både enligt momentets studieguide, av de båda lärarna under intervjun samt 

i boken av Öström (2005). Ett rimlighetstänkande i analysen anses komma av erfarenhet vid 

matematiska beräkningar, en frekvent kodning till ämneskategorin numerisk färdighet samt de 

matematiska resonemangskategorierna arbete med och förståelse för användningsområden 

samt begränsningar hos koncept. Resultatet stärker argumentet att matematiken är viktig för 

fortbildning. 

 

Statistikmomentet visar på ett starkt inslag av matematiskt resonerande och innefattar väl sju av 

tio kategorier. Bilden av både statistikämnet i allmänhet och statistikmomentet i synnerhet som 

starkt matematiskt resonerande ges unisont av den textmaterialanalys som gjorts och analysen 

av intervjun med momentansvarig Gullberg. Resultatet stärker argumentet att matematiken är 

viktig för fortbildning. 

7.3. Matematiken som gallringsverktyg 

Få stärkande inslag gällande att behörighetskravet i matematik vid antagningen skulle 

användas för att gallra ut studenter går att finna i analysen. Gullberg menade att det är ett 

gallringsverktyg men detta tolkas som ett svar på att det behöver ställas kunskapskrav, inte att 

det ställs högre krav på matematikkunskaper än vad som sedan används på ssk-programmet.  

Tvärtom ger den starka överensstämmelse som förekommer i tabell 3 mellan ämnesinnehållet i 

Matematik A och Matematik B samt programmets eget matematiska ämnesinnehåll indikationer 

på att endast den matematik som kommer att användas inom programmet ställs som 

förkunskapskrav. Ytterligare underlag för att argumentet inte gäller idag finner vi i det faktum att 

de båda beräkningslärarna inte var medvetna om någon sådan användning. Resultatet 

försvagar argumentet matematiken som gallringsverktyg. 

7.4. Kort sammanfattning av resultaten 

Sammanfattningsvis kan det sägas att resultatet som framkommer ur analysen visar att 

argumentet att matematiken är viktig för fortbildning är hållbart då det appliceras på 

sjuksköterskeprogrammet, matematikutbildning på gymnasienivå är en viktig förberedelse för de 

elever som vidareutbilda sig på programmet. Resultatet visar även att de studenter som läser 

på sjuksköterskeprogrammet övar flertalet ‟tankeförmågor‟ i samband med sitt 

matematikutövande och detta visar därmed att argumentet att matematiken gynnar 

tankeförmågan är hållbart. Slutligen visar resultatet analysen att argumentet att matematiken 

som gallringsverktyg har en låg hållbarhet då det appliceras på sjuksköterskeprogrammet vid 

Linköpings Universitet.  
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8. Diskussion 
 

Jag vill först föra en diskussion kring huvudargumentet att matematiken är viktig för fortbildning 

och tabell 3. Den tabell som skapats i syfte att ge en översikt över de matematiska 

ämnesområden som berörs inom programmets två studerade moment samt de gymnasiala 

kurserna Matematik A och Matematik B. Vad som inte sägs då vi enbart betraktar denna tabell 

är djupet av matematik-kunskaperna då det bara visar matematiska ämnesområden. I resultatet 

påvisas den goda överensstämmelsen i ämnesområden mellan gymnasiets och programmets 

kurser men en student som bara läst Matematik A skulle också få en mycket god 

överrensstämmelse. Det enda som skulle påverkas vore kunskaperna kring sannolikhet, och 

dessa återkommer endast i mindre utsträckning i statistikmomentet. Vi kan så ställa det på sin 

spets och fråga oss om Matematik B verkligen är motiverad? Denna diskussion skulle kunna 

fungera som en stärkande/försvagande aspekt kring argumentet att matematiken är viktig för 

fortbildning men en vidare undersökning undveks då kursplanen för Matematik B i stort endast 

ger riktlinjerna till lärare att undervisa i samma ämnesområden som förekommer inom 

Matematik A samt att kunskaperna inom dessa ska fördjupas (kapitel 2.5.).  

 

Under arbetets fortskridande gjordes ett försök att ställa de kategorier som använts för 

matematiskt resonerande mot kursplanerna för Matematik A och Matematik B likt den 

jämförelse som gjordes i tabell 3. Dock var det, som nämns i arbetet, svårt att till 

resonemangskategorierna finna motsvarande formuleringar i kursplanerna (kapitel 4.6.), något 

som kan sägas är att resonemangskriterierna återspeglas i kursplanerna mer frekvent på MVG-

nivå än G-nivå vilket tolkas som att skolverket ser matematiskt resonerande som en mer 

avancerad matematisk prestation (kapitel 4.6.). Ytterligare resonemangskriterier återfanns 

också i skolverkets text kring ämnet ‟matematik‟ och ett antagande gjordes att de gymnasiala 

kurserna utvecklar det matematiska resonerandet överlag.  

 

Argumentet att matematiken gynnar tankeförmågan behandlas i detta arbete med 

förutsättningen att de förmågor som innefattas är av en allmän karaktär, det vill säga att den 

förmåga till noggrannhet som en sjuksköterska övar inom läkemedelsberäkningen har en 

koppling till all annan användning av förmågan noggrannhet. Denna förutsättning påverkar 

tyngden i de slutsatser man kan dra från resultatet kring argumentet. Matematikens relevans 

stärks överlag mer om förutsättningen gäller än om den inte gör det. Inom detta arbetes 

begränsade omfattning har dock förutsättningen tillåtits gälla utan ytterligare undersökningar.    

 

En tydlighet i arbetsgången har eftersträvats för att ge läsaren insyn i arbetets kärna och ges 

möjlighet att kritisera resultatens reliabilitet och validitet (Bryman 2002 sid 86, 184f samt 202f); 

detta exempelvis genom en utförlig metodbeskrivning, en återgivning av intervjuerna i 

sammanfattad form, en översikt över det textmaterial som analyserats, en utförlig redovisning 

av analysverktyget i sig samt en att det i själva analysen ges många exempel för att klargöra 

kodandets tillvägagång. Denna strävan efter tydlighet ger en ökad reliabilitet då 

undersökningens tillvägagång metodmässigt kan upprepas, dock är det inte givet att momenten 

i programmet behåller samma innehåll över tid, det är inte heller säkert att det är samma lärare 

ansvarar för dem. Ytterligare kan det också nämnas att det under hösten 2011 införs nya 

kursplaner för de gymnasiala kurserna i matematik (Skolverket referens H), vilket förändrar 
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förutsättningarna vid en eventuell jämförelse mellan ssk-programmets matematiska innehåll och 

de gymnasiala matematikkurserna likt den som gjorts i detta arbete. Ytterligare exempel på en 

strävan efter hög validitet i resultaten har gjorts genom att utveckla analysverktyget utifrån 

välkänd och erkänd forskning inom det matematikdidaktiska området.   

 

En förhoppning är att detta arbete har bidragit till en objektiv analys av matematikens roll i 

samhället, att det bidragit till den lösning som Niss (1995) ger till problemet att argumentationen 

kring rättfärdigandet av matematikundervisning är otydlig och att de ingående argumenten ofta 

är illa grundade (kapitel 2.3.). Även om arbetet bara utgör en liten undersökning hoppas jag att 

den möjligt bidrar med ett klargörande kring några av de aspekter som behöver belysas för att 

hålla argumenten för matematik i vårt samhälle levande och aktuella. Vi vet nu mer om de tre 

argumentens styrka i förhållande till sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet. Två av 

de tre argumenten visade sig stärkta vid en närmare granskning och ett visade sig mindre 

hållbart.  

 

För min egen del som undervisande lärare är jag övertygad att arbetet kommer fungera som ett 

motivationsverktyg då jag med aktuella exempel kan förklara ingående vad eleverna kan tänkas 

dra för nytta av de olika momenten de läser. Det är så ett exempel på hur klargörandet av de 

bakomliggande argumenten påverkar den slutgiltiga undervisningen (kapitel 2.2.). 
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9. Vidare forskning 
Det är inte svårt att finna sätt att utveckla forskningen som gjorts i detta arbete. Andra program 

kan undersökas med en mångfald av perspektiv på argumenten kring matematikens relevans. 

Resultaten från dessa undersökningar kan därtill möjligt också jämföras med de resultat som 

framkommit i detta arbete. Det finns även en poäng i att utöka omfånget till att innefatta numera 

yrkesverksamma som tidigare läst programmet då detta arbete endast sträcker sig från 

gymnasieutbildningen till sjuksköterskeutbildningen. Omfattningen i kommande arbeten kan 

variera alltifrån det bidrag en enskild student kan åstadkomma till de mer omfattande 

utredningar den svenska staten och skolverket kan besluta att utföra. 

 

Med förhoppning ser jag att denna typ av ifrågasättande kan bli en självklar del av 

lärarutbildningen med inriktning mot matematik. Detta så att de nya generationer av 

matematiklärare som kommer har med sig en reflektionsgrund kring ämnets i min mening, 

sällan ifrågasatta relevans. Att vi på detta sätt får matematiklärare som väl vet i vilken riktning 

de bör föra sin matematikundervisning. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
Beskriv din egen uppfattning av matematik. 
    Vad ingår? 

 
Matematik på ssk-programmet. Hur kommer du in i bilden? 

Inom den del du berör, vilken matematik anser du finnas där? 
Används matematiska uttryck? Vilken typ? Exempelvis Aritmetik, geometri, algebra, analytisk matematik, 
funknktionsuittryck, statisktiska uttryck, sannolikhetslära, satslogik, matriser och representationsformer. 

Behöver studenterna sitta och räkna, om så, på vad? 
Behöver eleverna förstå ovan, eller räcker det med att mekaniskt kunna beräkna? 

Behöver de kunna se mönster och utöva en abstraktionsförmåga? 
Finns det inslag av problemlösningsförmåga? 

 
Upplever du att det behövs ett matematiskt resonerande inom utbildningen. 
- Att förstå användningsområden/begränsningar inom teknik och mediciner 
- Antaganden, definitioner, teorem et.c. 
- Identifiera, ställa upp och lösa matematiska problem 
- Tolka och applicera modeller 
- Diskutera matematiska resonemang 
- Generaliseringsförmåga 
 
Vilken uppfattning har du  av att gymnasiets matematik har betydelse för sjuksköterskeutbildningen? 
- Återkommer de metoder som lärs ut under gymnasietiden? 
- Har de nytta av den matematiska träning de får under gymnasietiden? 
- Vet gymnasieskolorna vilken matematikkompetens ni önskar? 
 
Upplever du det som att matematik stärker studenternas tänkande? 
Exempelvis ifråga observationsförmåga, exakthet och ihärdighet, abstraktion, analytiskt och vetenskapligt tänkande, exakt 
språkbruk, noggrannhet och tydlighet. När kommer det till nytta i utbildningen? 
 
Är det många studenter som faller bort på grund av otillräckliga matematikkunskaper? 
 
Vilken typ av matematik anser du finnas generellt, utöver detta moment, inom sjuksköterskeprogrammet? T.ex. om jag ska 
titta på andra delar av programmet? 
 
En student som är ’duktig’ matematiskt, vilken grad av nytta har han av detta under ssk-utbildningen enligt dig? 
 
Upplever du matematiken som ett gallringverktyg vid antagningen för att komma in på ssk-programmet. 
- Skulle man kunna klara sig bra på programmet utan gymnasiekurserna i matematik? 
 
Vilken litteratur är kopplad till ditt moment av utbildningen?  
- Vilka delar av litteraturen används? 
- Hur upplevs den generellt av studenterna? 
 
Tack så mycket! 
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Bilaga 2: Dokumentlista 
 

Tabell 3 - ”Dokument från läkemedelberäkningsmomentet” 
 

Dokument-ID Innehåll Antal sid 

Dokument 9 Studieguide för momentet, publicerad vårterminen 2011 4 

Dokument 10 Lärstödjande moment för termin 3, åtta patientbaserade problem 

som studenterna kan öva på gällande innehållet i termin 3 

 

3 

Dokument 11 Lärstödjande moment för termin 4, nio patientbaserade problem 

som studenterna kan öva på gällande innehållet i termin 4 

 

3 

Dokument 12 Exempeltenta för termin 3 3 

Dokument 13 Exempeltenta för termin 4 4 

Dokument 14 Exempeltenta för termin 5 5 

 

 

Tabell 4 - ”Dokument från statistikmomentet” 
 

Dokument-ID Innehåll Antal sid 

Dokument 1 En sammanfattning över statistikmomentinnehållet  1  

Dokument 2 Ett formelblad för statistikmomentet och som studenterna får ha 

som stöd 

 

10 

Dokument 3 Exempeluppgifter som delas ut till studenterna i termin 3, 

momentets första termin 

 

4 

Dokument 4 Exempel på användningen av den statistiska metoden Mann-

Whitney 

1 

Dokument 5 Exempel på användningen och förklaring av den statistiska 

beräkningen multipel regression 

 

3 

Dokument 6 Exempel på användningen och förklaring av den statistiska 

beräkningen ANOVA 

 

2 

Dokument 7 En overhead med en översikt på några av de mest centrala 

termerna i momentet 

 

1 

Dokument 8 Exempel på användningen och förklaring av analytisk parametrisk 

statistik 

 

4 

 


