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Förord 

Denna rapport handlar om vilka erfarenheter lärarstudenter med inrikt
ning mot de tidigare åren i grundskolan har av matematikundervisning 
när de startar sina matematiklärarstudier. Resultaten visar att det finns 
många som upplevt matematikundervisningen i skolan som något obe
hagligt, tråkigt och enahanda. Att som student i den inledande matema
tikkursen på lärarutbildningen skriva om sina känslor och sina brister i 
matematik kräver mod. Jag vill därför inledningsvis tacka alla de studen
ter som på ett så utlämnande sätt bidragit till denna rapport Min för
hoppning är att den undervisning vi gjorde tillsammans har gett er en 
förståelse för varför ni upplevde matematikundervisningen som ni gjor
de så att ni idag känner er säkrare inför matematiken. 

Att skriva en rapport är på många sätt ett ensamt arbete. Det finns 
dock behov av att någon läser och kommenterar manuset så att bristande 
stringens och språkliga felaktigheter kan åtgärdas. Professor Kjell Gran
ström har på ett konstruktivt sätt med sina personliga kommentarer stöt
tat mig i detta arbete. Tack Kjell, utan dina förklarande anmärkningar 
hade processen varit tråkigare och produkten hade sett annorlunda ut. 

Linköping i maj 2005 

Joakim Samuelsson 
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Inledning 

Bakgrund 

Matematikundervisningen är ett ständigt återkommande diskussions 
ämne i samhället i allmänhet och i skolvärlden i synnerhet. Den 23 janu
ari 2003 beslutade regeringen om inrättande av en nationell matematik
delegation. Delegationens uppdrag är att förändra attityder till och öka 
intresset för matematikämnet samt utveckla matematikundervisningen 
(Kommittedirektiv, 2003:8). Under hösten 2004 kom delegationens för
slag. Förslagen för en förbättrad matematikutbildning i Sverige samman
fattades av delegationen under fyra huvudpunkter formulerade som 
uppmaningar. 

-Stöd och utveckla aktiviteter som ökar intresset för och insikterna om 
matematikens värde, roll och betydelse i vardag, yrkesliv, vetenskap 
och samhälle. 

• Utbilda kvalificerade lärare i matematik för alla barn, ungdomar och 
vuxna. 

-Stöd och samordna alla goda krafter som verkar för bättre lärande och 
undervisning i matematik. 

-Tydliggör och utveckla syfte, mål, innehåll och bedömning i matematik 
för hela utbildningssystemet (SOU 2004:97 s. 99). 

I vilken mån dessa förslag kommer genomföras och i vilken omfattning 
återstår att se. Senare under hösten 2004 avlöste rapporter varandra, alla 
med samma dystra resultat. Svenska elever blir sämre i matematik jäm
fört med andra länder och jämfört med tidigare årskullar (se Timss, 2004; 
PISA, 2004). Rapporten visar också att eleverna uppfattar matematiken 
som något svårt och tråkigt men även som något viktigt (Skolverket 255). 
Närmare 100 procent av eleverna anser att det är viktigt att ha goda kun
skaper i ämnet. 

En viktig faktor för vilka resultat eleverna kan uppnå genom matema
tikundervisningen är läraren (SOU 2004:97). Skolmatematiken tar sin ut
gångspunkt och har sin tyngdpunkt i mötet mellan elev och matematik 
(Samuelsson, 2003). Ett sådant möte kan bli sammanträffande eller pas
serande, engagerande eller frånstötande, utvecklande eller begränsande. 
Hur läraren arrangerar för mötet är beroende av lärarnas attityder till 
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ämnet (Ernest, 1991; Samuelsson, 2003). Vilken attityd man har till ämnet 
handlar om hur man tänker om ämnet, vilka känslor man har för ämnet 
samt vilka handlingar som utförs i relation till ämnet (Angelöw & Jans
son, 2000; Hogg & Vaughan, 2002). Om en lärares attityd är begränsad 
d.v.s. han eller hon har begränsad uppfattning om vad matematik i sko
lan kan vara så kan det leda till att endast en form av undervisning be
drivs. Har läraren negativa känslor för ämnet kan det leda till att undvi
ker att konfronteras med elevernas frågor och låter dem sitta och räkna 
enskilt Sådana känslor kan leda till en begränsad undervisning för ele
verna. 

Det finns idag flera indikationer på att en stor del av vår lärarkår ser 
matematikämnet som ett färdighetsämne där enskild övning står i fokus 
(Lundgren, 1972; Neuman, 1987; Magne, 1998; Engström, 1993; Lind
qvist, Emanuelsson, Lindström & Rönnber~ 2003). Tolkningen förstärks 
av de senaste resultaten från skolverket Nästan 100 procent av eleverna 
menar att de vruje eller åtminstone de flesta lektionerna arbetar enskilt 
(Skolverket 255). Samtidigt så visar undersökningen att 80 procent upp
fattar att läraren undervisar bra i matematik. Dessa resultat avslöjar nå
got om lärares och elevers attityder till ämnet. De 80 procent som tycker 
att läraren undervisar bra har förmodligen tanken om att matematikun
dervisning till stor del ska bedrivas genom enskild övning. Samuelsson 
(2003) visade att ett sådant arbetssätt endast fokuserade vissa aspekter 
av den matematiska kompetensen som ska utvecklas i grundskolan. Vi 
kan här tala om att attityderna är begränsande för den undervisning som 
bör ske enligtmåldokumenten (se Lpo 94). 

Av ovanstående genomgång kan vi förstå att svensk matematikun
dervisning till stor del bedrivs som övningsverksamhet där uppmärk
samheten riktas mot lärande av färdigheter. Många lärare har förmodli
gen lyckosamma utbildningsår i matematik bakom sig. Trots det så bi
drar de till att reproducera ett gammalt sätt att tänka kring matematik
undervisning. 

Nya villkor fär lärarutbildningen 
Ett sätt att förändra attityderna hos lärare är att påverka blivande lärare 
vid lärarutbildningen. Matematikdelegationen påpekar under punkt två 
i sitt betänkande vikten av att alla elever får kvalificerade lärare. Idag har 
blivande matematiklärare för de tidigare skolåren andra förkunskaper 
än för tio år sedan. Kraven för att få läsa till lärare i matematik på ett lä
rarprogram har minskat samtidigt som fler och fler studenter inser vär
det av att ha utbildning i såvälläsinlärning som grundläggande matema-
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tikinlärning om de ska arbeta i de tidigare åren. I den tidigare grundskol
lärarex~en mot skolåren 1-7 i Ma/No omfattade utbildning 15 poäng i 
matematik. De personer som sökte en sådan inriktning var tvungna att 
ha läst på en matematikintensiv gymnasielinje; naturvetenskaplig eller 
teknisk linje. När de kom till lärarutbildningen hade de läst ca 500 tim
mar matematik samt 500 timmar matematikintensiv fysik och ca 100 
timmar matematikintensiv kemi. Studenternas förkunskaper i matematik 
låg med dagens mått mätt på E-nivå när de kom från gymnasiet. 

Dagens lärarutbildningar har satt andra krav på dem som ska utbilda 
sig till lärare för de yngsta barnen. Idag räcker det ofta med att ha stude
rat matematik på A- och B-nivå på gymnasiet. A-kursen i matematik är 
på 100 poäng och B-kursen är på 50 poäng (Lpf 94). Vruje poäng motsva
rar inte en lärarledd timme utan något mindre. Dessa studenter har inte 
valt att gå en matematikintensiv gymnasieutbildning. Det kan bero på 
att studenten har varit mer intresserad av andra ämnen och således gjort 
ett positivt val. En annan orsak till att man väljer bort matematikintensiv 
utbildning på gymnasiet kan vara en negativ inställning till ämnet. Stu
dier säger oss att en avgörande faktor för hur man kommer att undervisa 
är beroende av vilka utbildningserfarenheter man har vilka i sin tur är 
beroende av vilken social bakgrund man kommer ifrån (Noyes, 2004). 
För att kunna utmana den nya kategorin lärarstudenter och påverka de
ras uppfattningar om matematik bör dessa beskrivas och analyseras. Föl
jande studie behandlar lärarstudenters erfarenheter av verksamheten 
matematikundervisning. 

Jag kommer i nästa avsnitt placera in studien i ett matematikdidak
tiskt sammanhang. 

Matematikdidaktilf.. 
.,; 

Research in mathematics education gains its relevance to practice or to further research hy its power 
!o cause us to stop and think. II equips us not with results we can apply hut rather with tools for think
mg ahout our work. II supplies concepts and techniques, not recipes (Kilpatrick, 1995, s. 25). 

Jag vill med citatet ge en bild av vad matematikdidaktik kan vara och 
vad den som forskningsområde kan ge oss som arbetar med matematik
undervisning. Matematikdidaktiken erbjuder alltså inte lärare direkt 
några recept på hur man ska gå tillväga i undervisningssituationen. Där
emot kan den ge oss lärare tankeverktyg för analyser och funderingar 
kring matematikundervisningen. Det finns idag flera matematikdidakti
ker (Firsov, 1995; Niss, 2001) som menar attmatematikdidaktikfältet skil-
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jer sig från allmändidaktiken. Den stora skillnaden som framhålls är att 
matematikdidaktiken är innehållsspecifik och endast är applicerbar på 
matematikundervisning. Härigenom skiljer sig, menar matematikdidak
tikerna ovan, den teoretiska kunskapen om undervisning i ämnet mate
matik från den om undervisningen i andra skolämnen. Detta reso
nemang kan dock nyanseras. Resultat från matematikdidaktisk forsk
ning kan vara av värde för det allmändidaktiska resonerandet Ett exem
pel på detta är upptäckten av "lotsning" i matematikundervisningen. 
Lotsning innebär att läraren stegvis avgränsar en uppgiftsformulering 
och med successivt allt mer avgränsade frågor hjälper en elev genom 
uppgiften (Johansson, 2001). Fenomenet uppträder, visar det sig, också i 
andra ämnen (Lundgren, 1979). Detta är ett exempel på att matematik
didaktiska resultat har influerat allmändidaktiken. Allmändidaktiken 
och matematikdidaktiken kan därmed sägas påverka varandra. 

Under 1990-talet har det utgivits tre större samlingsverk vilka gör an
språk på att presentera pågående matematikdidaktisk forskning och ak
tuella forskningsfrågor (Grouws, 1992; Biehler, Scholtz, Strässer, Win
kelmann, 1994; A. J. Bishop m.fl., 1996). Biehler m.fl. (1994) ger ett euro
peiskt perspektiv på aktuell matematikdidaktisk forskning. De tar upp 
åtta olika forskningsområden inom matematikdidaktiken. 

Preparing 1Ilatlzematics for students. (Att förbereda matematik för eleverna) 

Teac1zer education and research all teaching. (Lärarutbildning och under
visningsforskning) 

11lteraction in classro011l. (Samverkan i klassrummet) 

Tec1mologl} and 11latlze11latics education. (Tekniska hjälpmedel och mate
matikutbildning) 

Psychologl} of 1Ilatlzematical thillkillg. (Det matematiska tänkandets psyko
logi) 

Differential didactics. (Alternativa undervisningsmetoder ÖVersättningen 
är inte exakt Differential betyder särskiljande. Min tolkning av ordet 
i detta sammanhang är att det handlar om andra sätt att undervisa än 
de vanliga metoderna, det vill säga alternativa undervisningsmeto
der) 
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Ristan} and episte11l0logl} of 11latlze11latics and 1Ilatlze11latics education. (Historik 
och ~unskapsteori för matematik och matematikutbildning) 

Cultural jra11ling of teac1zing and learning 11latlze11latics. (Kulturella ramar för 
undervisning och studier i matematik) 

Fokus i min studie ligger på lärarutbildning och undervisningsforskning 
samt det matematiska tänkandets psykologi. Lärarstudenters tänkande 
kring matematik i allmänhet och den matematikundervisning som de 
har erfarenheter av i synnerhet kan relateras till lärarutbildningen. Ge
nom att beskriva och analysera erfarenheterna som studenterna har med 
sig in i utbildningen kan vi få ett bättre underlag för vilket innehåll och 
form undervisningen i lärarutbildningen bör ha för att studenterna ska 
kunna bedriva en varierad inspirerande undervisning i sin kommande 
profession. Studien kommer också att ge en inblick i hur studenterna 
tänker om sin egen förmåga i relation till matematik vilket kan relateras 
till det matematiska tänkandets psykologi. 

Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att föra en diskussion om 
vilka erfarenheter lärarstudenter med inriktning mot matematik i grund
skolans tidigare år har av matematik i allmänhet och skolmatematik i 
synnerhet De frågor jag söker svar på är 

- Vilka erfarenheter har lärarstudenter av skolmatematiken? 
- Vilka mönster kan urskönjas i lärarstudenters erfarenheter av skolma-

tematiken? 
- Vilka didaktiska lärdomar~kan man dra av lärarstudenternas erfaren

heter? 

Analysredskap 

En teori som det är möjligt att spegla lärarstudenternas erfarenheter av 
verksamheten matematikundervisning verksamhetsteorin (jmf. Samuels
s~n, 2003; 2005; Krumsvik, 2004). Teorin har inspirerat mig att utreda 
VISsa aspekter av lärarstudenters erfarenheter av verksamheten matema
!ikundervisning. J ag vill i detta avsnitt peka på några centrala tankar 
mom verksamhetsteorin för att avslutningsvis beskriva hur den kommer 
att användas. 
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En förgrundsgestalt inom verksamhetsteorin är Aleksej Nikolaevic Leon
tiev. Enligt Leontiev (1981) utvecklas det mänskliga medvetandet genom 
människans praxis, det praktiska handlandet I hans teori används be
greppet verksamhet Den kan tänkas uppdelad i en inre verksamhet 
(tankar om) och en yttre verksamhet (handling). En verksamhet känne
tecknas av att den alltid är målinriktad och motiverad samt att individen 
upplever någon form av meningsfullhet i sitt medvetande. Uljens (1997) 
menar att undervisning kan ses som ett specialfall aven mer allmän mo
dell för mänskligt handlande som följer stegen intention - process -
reflektion. Jag tolkar det som att intention och reflektion kan relateras 
till vad Leontiev kallar den inre verksamheten medan processen kan re
lateras till den yttre verksamheten. Om en verksamhet ska undersökas är 
det inte bara aktiviteten som är av intresse utan även tankar om verk
samheten tex. intentioner och reflektioner (Dysthe, 2001). I denna studie 
är det lärarstudenternas reflektioner över den verksamhet de upplevt 
som är föremål för uppmärksamheten. 

Leontiev (1981) identifierar tre hierarkiskt ordnade aktivitetsnivåer: 
verksamhet - handling - operation. Leontiev beskriver två aspekter av 
verksamhet Internaliseringsprocessen är den ena sidan av verksam
heten, där människans erfarenheter av sin verklighet skapar föränd
ringar i henne själv. Människan tillägnar sig som ett subjekt en förståelse, 
en kunskap eller påverkas till detta av omvärlden. Externaliseringspro
cessen är omvänt den sida av verksamheten, där människan vill påverka, 
bearbeta och förändra sin omvärld. Förloppet utgår från människans 
handlingar i omvärlden som alltså påverkas och förändras. En verksam
het består aven ständig, ömsesidig utveckling och förändring mellan 
människan och omvärlden. Matematikundervisningen kan sägas inne
hålla båda dessa typer av processer. Vilket förlopp som är vid handen 
kan vara beroende av vilken aktör som fokuseras. 

Handling på den andra nivån är målinriktad. När individen vill för
verkliga generella mål för sin verksamhet, måste hon/han utföra en rad 
handlingar. Handlingarna är underordnade de föreställningar som indi
viden har om målet eller om resultatet som skall nås genom den totala 
verksamheten, det vill säga kedjor av handling. Inom verksamheten ma
tematikundervisning innebär det att individerna, dvs. lärarna och ele
verna, gör något för att uppnå ett mål. Läraren kan t.ex. ha en genom
gång (handling) på en viss typ av matematikuppgifter, därefter övar 
(handling) eleverna på liknande uppgifter för att tillägna sig en färdighet 
(mål, resultat). Beroende på vilka mål läraren vill uppnå med verksam
heten (matematikundervisningen) så leder det till olika handlingar inom 
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olika matematiska områden. Inom skolvärlden skulle vi förmodligen tala 
om att läraren väljer undervisningsmetod. Marton (2000) menar att me
tod kan ses som arrangemang utifrån aktörer, aktiviteter och artefakter. 

Handlingar bestäms inte bara av målet utan också av de aktuella vill
kor och förhållanden, under vilka de utförs av individen. För att förstå 
handlingarna bör alltså forskaren ta hänsyn till kontexten (Kuutti, 1996). 
Engeström (1999) har byggt vidare på Leontievs teori. Analysenheten är i 
likhet med Leontievs teori hela verksamhetssystem. Engeström benäm
ner verksamhetens olika delar artefakter, subjekt, regler, gemenskap, ar
betsdelning, objekt och resultat (se figur 1). 

Artefakter 

Subjekt Objekt c:> Resultat 

Regler Gemenskap Arbetsdelning 

Figur 1. Struktur hos mänsklig aktivitet efter Engeström (1999, s. 31). 

Subjekt: Den person som är utp!ffigspunkten för analysen. I mitt fall är 
det lärarstudenterna.,J 

Objekt: Det som subjektets uppmärksamhet är riktad mot I mitt fall är 
det matematiken i allmänhet och skolmatematiken i synnerhet 

Resultat: De kompetenser och de känslor som subjektet har utvecklat i 
verksamheten matematikundervisning. 

Artefakter: Verktyg som används i lärandet av matematik. Exempel på 
artefakter i skolans matematikundervisning är datorer, miniräknare, la
borativt material, bilder, symboler, språket och vardagliga fenomen. 
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Regler: Står för de explicita och implicita bestämmelser, normer och kon
ventioner som styr handlande och interaktioner. Bakom dessa regler kan 
lärares uppfattningar om hur lärande går till att finnas. Det kan handla 
om pedagogiska traditioner inom undervisningen av ämnet 

Gemenskap: Består av de personer som delar samma objekt I mitt fall kan 
vi tala om den sociala gemenskap som skapas i klassrummet T.ex. 
gruppklimat, hur lärarstudenterna uppfattat det sociala klimat som fun
nits i deras matematikklassrum. 

Arbetsdelning: Består av den horisontella uppdelningen av arbetsuppgif
ter mellan gemenskapens medlemmar och den vertikala uppdelningen 
av makt och status. T.ex. kan elever som arbetar tillsammans i en pro
blemlösningssituation ta på sig olika uppgifter för att lösa problemet 

Vid studier av lärarstudenters erfarenheter kan deras reflektioner, tankar 
och känslor alltså vara relaterad till något som är vidare än endast objek
tet matematik. Det handlar också om, i vilken kontext som dessa erfa
renheter uppstått En inledande analys av erfarenheter av verksamheten 
matematikundervisning bör därför kunna göras med stöd av nedanstå
ende figur. I figur 2 har jag operationaliserat Engeströms begrepp för att 
de ska ligga närmare den specifika verksamheten som skolmatematiken 
utgör. Inspiration till denna operationalisering för en specifik verksam
het är hämtad från Krumsvik (2004). 
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Lärarstudent 

PedagOgiska 
traditioner 

Artefakter 

Gruppklimat 

q Kompeten-

Enskilt arbete 
el grupparbete 

Figur 2. Visar inom vilka områden lärarstudenterna kan reflektera när de 
ska resonera om vad matematik är. 

Ett andra steg i analysen handlar om att presentera mönster av relationer 
mellan olika komponenter. Vilka relationer och komponenter som lärar
studenten för fram kommer jag att belysa med hjälp av det empiriska 
materialet Relationer kommer sedan att bilda hela verksamhetssystem. 
Avslutningsvis görs en beräkning av i vilken utsträckning olika system 
förekommer i materialet 

Läsanvisning 
~ .. 
'oJ 

I nästa kapitel, Skolmatematik, görs en genomgång av hur skolmatematik 
kan definieras samt hur olika aspekter av skolmatematiken är relaterade 
till varandra. 

I kapitlet, En studie av lärarstudenters erfarenheter av matematikundervis
ning, redovisas hur jag gått tillväga för att kunna svara på mina fråge
ställningar . 

I kapitlet, Lärarstudellters erfarenheter, presenteras resultatet av analy
serna av det empiriska materialet 

I den avslutande delen, Begräns(n)de erfarenheter, diskuteras de resul
tat som kommit fram i studien. Det kommer att beröra lärarstudenternas 
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erfarenheter av matematikundervisn.41g samt vad som påverkat dem att 
tänka och känna på det sättet Därefter diskuteras de olika verksamhets
formerna och deras förekomst I slutet av diskussionen tar jag upp vilka 
didaktiska implikationer studien ger för utbildningen av matematiklära
re med inriktning mot de tidigare åren. 
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Skol matematik 

Svaret på frågan "Vad är matematik?" växlar från tid till annan. Varje 
generation formulerar en definition som passar de egna syftena och det 
samhälle som just existerar. 

(Mathematics) is a social creation which changes with time and circumstances. All sorts of criteria in
fluence these changes, not the least of which are economic, political and aesthetics. There is no time
less mathematics standing outside history which could be taught (Steadman, 1991, s. 7) 

Skolmatematiken är nu till form och innehåll inte fastlagd en gång för 
alla utan den styrs av aktuella ideer, särintressen och värderingar. Sko
lans och därmed också matematikämnets roll diskuteras snart sagt på 
alla nivåer i samhället På den samhälleliga arena, där inriktning och mål 
formuleras för skolan, framförs olika uppfattningar som prövas mot ar
gument Alla sådana ideer föds ur en vision om "den goda skolan" och 
de tycks bilda ett outsinligt flöde. 

Det finns anledning att i detta sammanhang skilja på olika former av 
matematik. Niss (1994) skriver om matematikens många ansikten eller 
dess femfaldiga natur: ren (grund)-vetenskapi tillämpad vetenskapi sy
stem av redskap för praxisi undervisningsämnei plats för estetiska upp
levelser. Föreliggande studie handlar om undervisningsämnet matema
tik, dvs. skolämnet matematik eller kort och gott skolmatematik. Det är 
oftast i sammanhang som skolan som lärarstudenterna mött matematik 
(SOU 2004:97). 

Trots sitt abstrakta väsen har matematiken visat sig ha en stor prak
tisk användbarhet Den har haft ett stort inflytande på många områden 
av västerländskt tänkande tex. vetenskaper, konst, teknik och samhälls
liv. Idag framstår matematik ~~ en av det moderna samhällets viktigas
te discipliner. Restivo (1995) hänvisar till Napoleon I:s uttalande att "ma
tematikens framsteg och fulländning står i nära samband med statens 
välgång". Ett sådant uttalande är relaterat till den moderna matemati
ken. En matematik som styrs av den härskande klassen (Restivo, 1995). 
Den matematiken har väldigt lite att göra med vad vi ägnar oss åt i sko
lan. Trots det så finns det uppfattningar hos eleverna i skolan om att det 
är någon form av "ren" matematik som lärs ut Ren i bemärkelsen att 
den är åtminstone till stor del endast är intressant för elevens matema
tiska utveckling. I Skolverksrapport nr 255 visas tex. att av matematik
ämnet endast intresserar ca 50 procent av eleverna. En orsak till detta 
kan vara att matematiken så som den påbjuds i skolan inte relateras till 
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elevernas vardag. Matematiken är inte synlig vare sig i ungdomars fritid 
eller i media (SOU 2004:97). Matematiksociologer (Restivo, 1995) menar 
att ska vi förbättra matematisk bildning måste vi fästa uppmärksamhe
ten på sociala arrangemang (jmf. lärandegemenskap) istället för att reso
nera om läroböcker, kursplaner, uppgiftssamlingar och förstklassig di
daktik. En slutsats av ovanstående resonemang bör bli att om matema
tikundervisningen är till för alla elever så bör den konkretiseras och rela
teras till vardagliga upplevelser. Är matematiken däremot ett ämne för 
en liten elit bör vi nog diskutera vilka som ska läsa vilken matematik. 

Den komplexa skol11latematiken 
I skolan ska läraren rikta elevernas uppmärksamhet mot de mål som är 
formulerade i kursplanen. Handlingarna är målinriktade. Det är kurs
planen som bestämmer och avgränsar vad skolmatematik är vid en viss 
tidpunkt Skolmatematiken är relaterad till det vida begreppet matema
tik på ett inte entydigt sätt Begreppet matematik kan enligt (Unenge 
m.fl., 1994) ha sitt ursprung i grekiskans två ord mathema (vetenskap) 
och techne (konst) Det är klart att det handlar om tal, former, strukturer 
m.m. men man kan kika in i den matematiska byggnaden genom att säga 
matematik är: 

En vetenskap, ett hantverk och en konst, ett språk för kommunika
tion, ett hjälpmedel men också en del av vår kultur. (Utbildrungsde
partementet, 1986:1, s. 9) 

I definitionen ovan kan olikheter i uppfattningar av skolmatematiken 
skönjas. Skillnaderna kan bero på vilken syn på kunskap som varit för 
handen samt vilken syn på kunskap i matematik som varit den mest 
framträdande i diskussionerna om matematikundervisning vid en viss 
tid - kort sagt vilken ideologi som är förhärskande. 

Många forskare liksom läroplansförfattare har betonat matematiken 
som ett färdighetsämne, därför att det är tillämpbart på många områden 
(Husen & Dahllöf, 1960). Studien är en kartläggning av matematik i sko
lan och i yrkesliv, vilken hade stor betydelse vid skrivningen av den för
sta kursplanen i matematik för grundskolan. Att se matematiken som ett 
färdighetsämne kan betyda att man ser matematiken som ett hjälpmedel 
där räknefärdigheter, algoritmhantering och matematisk hantverk priori
teras (Engström, 1997). Syftet med matematiken är då att den ska funge
ra som ett verktyg för att lösa problem av olika slag. Matematiker och 
matematiklärare förväntas dock mer förespråka förståelsen framför fär-
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dighetstränandet (Ingelstam, 2004). Den inledande genomgången tyder 
dock på att en stor del av lärarna ser på ämnet som ett färdighetsämne. 

Hultman m.fl. (1976) visar på två olika sätt att uppfatta matematiken i 
grundskolan. Matematikämnet skrivs fram på följande sätt 

• Ett färdighetsämne som kräver mycket tid för övning i aritmetik. 

• Ett tillämpningsämne. 
• Ett orienteringsämne som vidgar elevernas kulturbakgrund och är värdefull 

för deras personlighetsutveckling. 

• Ett kommunikationsämne, där man talar och skriver matematik. 

• Ett probleminriktat ämne, ett hjälpmedel för att undersöka, upptäcka, förstå 

och handla. 

Ämnet definieras både vad gäller hur man ska lära sig (jmf. pedagogiska 
traditioner, arbetsdelning) och vad man ska lära sig (såväl innehåll som 
kompetenser som ska utvecklas). 

I Lgr 80 definieras inte vad matematik är utan där konstateras att 

matematik kan användas för att beskriva verkligheten och för att be
räkna följderna av olika handlingar (Lgr 80, s. 98). 

Citatet ger en bild av att matematikämnet i skolan är ett tillämpnings
ämne, det vill säga de kunskaper som ska läras ska kunna appliceras i 
andra situationer än inom matematikområdet En vanlig typ av indel
ning är att dela in matematiken efter innehåll. I Lgr 80 görs följande 
gruppering: aritmetik, geometri, algebra, statistik, funktionslära och san
nolikhetslära samt datalära. 

I den senaste läroplanen (Lpo 94) beskrivs matematikens uppbyggnad 
och karaktär på följande vis: 

~ .. 
Matematik, som är en av våra allra äldsta vetenskaper, studerar be
grepp med väldefinierade egenskaper. Den utgår från begreppen tal 
och rum och har i stor utsträckning inspirerats av natur
vetenskaperna. All matematik innehåller någon form av abstraktion. 
Likheter mellan olika företeelser observeras och dessa beskrivs med 
matematiska objekt Redan ett naturligt tal är en sådan abstraktion. 
Tillämpningar av matematik i vardagsliv, samhällsliv och vetenskap
lig verksamhet ger formuleringar av problem i matematiska model
ler vilka studeras med matematiska metoder. Resultatens värde be
ror på hur väl modellen beskriver problemet 
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Matematik är en levande mänsklig konstruktion och en kreativ och 
undersökande aktivitet som omfattar skapande, utforskande verk
samhet och intuition (Utbildningsdepartementet, 1994b, s. 34). 

Lpo 94 vidgar Lgr 80:s beskrivning av ämnet. Förutom att vara ett medel 
för att beskriva verkligheten och beräkna följderna av handlingar ska 
matematiken också kunna tillämpas i vetenskaplig verksamhet. Det blir 
därmed inte endast viktigt att läsa matematik för att klara vardagspro
blem utan även problem av rent teoretisk natur. I den avslutande delen 
av citatet från Lpo 94 poängteras att matematik är en levande mänsklig 
konstruktion och en kreativ och undersökande aktivitet 

Läroplanerna anger mål som är uttryck för intentioner, önskningar 
och visioner om vad skolmatematik kan vara. Dessa i sin tur återspeglar 
värderingar, kultur, intressen och ideologier. Läroplanerna är skrivna av 
tjänstemän under en politisk flagg. Dokumenten görs efter utlåtande av 
kommitteer och utredningar och kan därmed sägas vara påverkade av 
forskningsresultat Läroplanen säger däremot inget om vad matematik 
är och hur det uppfattas av eleven i skolan. 

Sammanfattningsvis kan sägas att när analytiker och läroplansförfatta
re beskriver matematik i skolan gör de det både med avseende på hur 
undervisningen ska bedrivas och vad som ska uppnås. Begrepp som öv
ning och undersökning relaterar jag till metoder, som kan vara uttryck 
för pedagogiska traditioner, i klassrummet medan färdigheter och för
ståelse är resultat av undervisningen. Matematikämnet är alltså mångfa
cetterat. Det gör att det är svårt att entydigt slå fast vad matematik är och 
bör vara i skolsammanhang. Olika uppfattningar av vad ämnet ska in
nehålla kommer därför alltid att figurera i såväl samhälle som skola. Att 
vara medveten om skolmatematikens olika ansikten är därför ett viktigt 
kunskapsinnehåll för en lärarutbildning. 

Matematikundervisningens resultat 

Inom matematikdidaktiska sammanhang talas det ofta om balansen mel
lan förståelsen av matematik och färdigheter i matematik. I engelsksprå
kig litteratur används orden conceptual knowledge respektive procedural 
knO'wledge vilka kan sägas motsvara begreppsligt kunnande och färdig
hetskunnande (Carpenter, 1986). Begreppslig kunskap definieras som ett 
nätverk av fakta vilka tillåter flexibel användning. Den procedurella 
kunskapen inbegriper två delar, nämligen kunskap om matematiska 
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symboler och deras roll i ett syntaktiskt system och regler för hur man 
kan manipulera med dessa symboler som till exempel i algoritmer. 

Skemp (1976) använder beteckningarna instnl1llEntalllnderstanding och 
relationaI llnderstanding vilka han menar är så olika att det tillhör skilda 
typer av ämnet matematik. I det ena fallet, instrumental understanding, 
har eleven tillgång till färdiga planer för att ta sig från en startpunkt till 
mål, medan eleven i det andra fallet, relational understanding, har till
gång till en begreppslig struktur som gör det möjligt för personen att 
konstruera sina egna planer. 

I tidigare matematikdidaktisk forskning har frågan gällt vilken typ av 
kunskap som är viktigare än den andra samt vilken som ska komma 
först. På senare år har intresset mer fokuserat på relationen mellan dessa 
begrepp snarare än på motsättningarna dem emellan. 

I dagens diskussion om kunnande diskuteras matematisk kompetens. 
En person antas ha kompetens inom ett område när han/hon kan föra 
sig med kraft och överblick, säkerhet och omdömesförmåga inom detta 
(SOU 2004:97). Kompetensen är en helhet av flera mindre komponenter. 
Ett resonemang om vilka kompetenser elever behöver för att sägas vara 
matematiskt kompetenta finns i Kilpatrick m.fl. (2001). I utredningen 
diskuteras hur amerikanska elever ska bli mer matematiskt kompetenta. 
Där framhålls följande former. 

Concephtal llnderstanding - Förståelsen av matematikämnets operationer 
och relationer. 

Procedllralunderstanding - Färdigheten att genomföra en beräkning. 

Strategic competence - FörmåpiID att presentera, formulera och lösa ett 
matematiskt problem. .J 

Adaptive reasoning - Förmåga att reflektera, förklara och kontrollera sina 
svar. 

Productive disposition - Förståelse för behovet av matematiska kunskaper 
samt ha en egen tilltro till sin förmåga. 

De amerikanska rapportförfattarna poängterar att dessa former av kun
skap ska ses som sammanflätade i varandra, och att ingen av formerna 
har företräde framför någon annan när en elevs matematiska kompetens 
ska utvecklas. Vruje form har sitt värde och tillsammans bildar de ele-
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vens matematiska kompetens. Vi skulle här kunna jämföra med ett tjockt 
rep där flera tunnare rep tillsammans skapar det tjockare repet. Tas ett 
av de tunna repen bort blir det stora repet tunnare och därmed också 
svagare. En annan bild av den matematiska kompetensen är att de olika 
deIkompetenserna är knutpunkter vilka binds samman till en gemensam 
kompetens. 

I Sverige har Nationellt Centrum för Matematikutbildning (N~ 
gjort följande indelning av kunskap i sin rapport Hög tid för matematik 
Gohansson m.fl., 2001). Likheterna med den amerikanska rapporten är 
slående. 

Produktivt förMllningssätt: att se matematik som meningsfull, användbar 
och värdefull, parat med stark tilltro till den egna förmågan att utöva 
matematik i vardagsliv, samhällsliv, kommande studier och yrkesliv. 

Helhetsperspektiv: att se matematikens roll, värde och egenvärde i ett hi
storiskt, kulturellt och samhälleligt perspektiv. 

Begreppslig förståelse: att begripa innebörden av matematiska begrepp och 
operationer och hur dessa bildar sammanhängande nätverk. 

Behärskande av procedurer: att på ett flexibelt, precist och effektivt sätt till
lämpa olika slags procedurer. 

Kommzl1likationsförmåga: att i tal och skrift kunna diskutera och argu
mentera kring frågeställningar i matematik. 

Strategisk kompetens: att formulera, representera och lösa matematiska 
problem - såväl inommatematiska som från vardag och tillämp
ningar. 

Argu11lentationsförmåga: att tänka logiskt och reflektera, samt förklara, tro
liggöra och berättiga matematiska påståenden G ohansson m.fl., 2001, 

s.43). 

Ytterligare ett sätt att se på kompetens i matematik har utvecklats Av 
Niss och Jensen (2002). De delar in kompetenserna i två huvudtyper, att 
kunna fråga och svar i matematik och att kunna hantera matematikens 
språk och redskap. För att kunna fråga och svara i matematik bör eleven 
ha: 
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tankegångsko1Ilpetens, 
problembe.1zandlingsko11lpetens, 
llzodelleringskollzpetens, 
argul/lelztationsko11lpetens. 

För att kunna hantera matematikens språk och redskap bör eleven ha: 

representatiolzskolllpetens, 
symbol och formaliseringsko1Ilpetens, 
ko11lmunikationsko11lpetells, 
lzjälpllledelsko11lpetells. 

Kunskap är alltså inget entydigt inom matematikämnet utan snarare nå
got mångfacetterat. Till stor del handlar det om att utveckla olika proces
ser (Samuelsson, 2003). En utredning (National Council of Teachers of 
Mathematics, 2000) beskriver matematikkunnande även utifrån innehåll. 
De processer som de framhåller är problemlösningsförmågan, argumen
tationsförmågan, kommunikations-förmågan, förmåga att se samband 
och representationsförmåga. När författarna diskuterar innehåll är det i 
termer av tal och operationer, algebra, geometri, mätning samt dataana
lys och sannolikhet. 

Ytterligare en aspekt som inte diskuterats här är de känslor och de 
tankar om sin egen förmåga i matematik som matematiken kan ge upp
hov till. Det produktiva förhållningssättet har nämnts men behandlas 
något utförligare efter avsnittet om metoder i matematikundervisningen. 

Matematikundervisningens metoder 
t· . 
. J 

Metoder kan definieras som arrangemang utifrån aktörer, aktiviteter och 
artefakter (Marton, 2000). En sådan definition kan innebära att metod 
beskrivs utifrån vad läraren gör när han eller hon undervisar, vad eleven 
gör när han eller hon lär samt vilka verktyg som används. Ernest (1991) 
har utifrån antagande om vad matematik är beskrivit olika metoder som 
utnyttjats i matematikundervisning i UK. Utgångspunkten är att det är 
lärarens uppfattning av vad matematik är som styr vad som ska uppnås 
och hur det ska gå till. Ernest tecknar fem olika ideologier där han bl.a. 
beskriver vad läraren gör, vad eleven gör samt vilka verktyg som an
vänds. Vi skulle i detta sammanhang kunna tala om fem pedagogiska 
traditioner i matematikundervisningen. 
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Den första ideologin kallar han för Industrial Trainer. Läraren ser mate
matik som en uppsättning sanna fakta och regler. Sociala frågor har inte 
någon plats inom matematiken vilken anses neutral. Läraren är en auk
toritet vars uppgift är att överföra de matematiska kunskaperna. Eleven 
ägnar sig åt hårt arbete i form av individuell övning (drill) av det stoff 
läraren presenterat. 

Tävling är det bästa sättet att motivera eleverna. Undervisningen ska 
bedrivas med papper och penna och vara fri från irrelevanta distraktio
ner som till exempel spel och pussel. I och med att en Industrial Trainer 
motsätter sig att spel och lekar används i undervisningen tolkar jag det 
som att det är tävling mot kamraterna som är den motiverande faktorn. 
Miniräknare ska inte användas. 

Den andra ideologin benämner Ernest Tec1l1lological Pragmatist. Mate
matisk kunskap är odiskutabel och motiveras genom sin praktiska till
lämpning. Eleverna ska undervisas på lämplig nivå och förberedas för 
arbetslivet 

This aim has three subsidiary components: (1) to equip students with 
the mathematical knowledge and skills needed in employment, (2) to 
certify students' mathematical attainments to aid selection for em
ployment, and (3) to further technology by thorough technological 
training, such as in computer awareness and information technology 
skills (Ernest, 1991, s. 162). 

Datorfärdigheter anses vara av betydelse. Däremot skrivs inget om till 
vad datorerna ska användas. 

Läraren instruerar eleverna i olika färdigheter, vilka elever sedan för
värvar genom praktisk övning. I en metodikbok för blivande lärare i ma
tematik kan följande läsas. 

En grundläggande undervisningsprincip i matematik är " de små ste
gens princip". Den innebär att man presenterar typexempel eller 
ordnar övningsuppgifter i stigande svårighetsgrad så att varje "steg" 
innebär att endast en ny svårighet tillkommer. Den tillämpas i sin 
mest renodlade form i s k programmerad undervisning men är också 
en viktig undervisningsprincip i mera traditionell matematikunder
visning (Anderberg, 1988, s. 15). 

Citatet illustrerar en metod att undervisa barn i matematik vilken kan 
sägas ha likheter med hur en Industrial Trainer och en Tec1l1lological prag-
11latist kan resonera om undervisning. 

I den tredje ideologin Old Humanist ses matematik som 
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pure knowledge to be worthwhile in its own right (Ernest, 1991, 
s.168). 

Lärarens uppgift är att förklara, motivera och visa på matematikens 
strukturer. För att visa på matematikens struktur kan läraren försöka vi
sualisera matematiken med något verktyg. Eleven å sin sida ska tillägna 
sig förståelse för matematikens hierarkiska nätverk för att därefter kunna 
lösa matematiska problem. 

De två inledande ideologierna är på många sätt fokuserade kring öv
ningen av matematisk färdighet. En Old Humanist fokuserar mer på in
struktionen och den matematiska förståelsen och kan därmed sägas vara 
mer matematikcentrerad än de tidigare presenterade ideologierna (Er
nest, 1991). 

En ideologi som är mer barncentrerad än de tidigare och som tar sin 
utgångspunkt i rationalismen men i även i viss mån empirismen kallar 
Ernest Progressive Educator. En framträdande person inom denna ideolo
gi är Piaget som förespråkar att barn skapar sin kunskap. Konsekvenser
na av denna uppfattning innebär att den lärande inte får kunskap, utan 
att hon konstruerar den själv, och att inlärningen betraktas som en pro
cess där människan anpassar sin syn på världen till resultatet av sina 
mentala konstruktioner. Skolmatematiken ses som ett språk, ett problem
lösningsämne som endast är en del av läroplanen. Matematiken "lever 
inte sitt eget liv" utan den finns representerad i historien, kulturen och 
samhället. 

Mathematics across the curriculum are also valued as part of school 
mathematics. (Ernest, 1991, s. 191) 

Läraren bör bland annat vara uppmärksam på barnens känslor, motiva
tion och attityder till matemltiken i skolan. Ideologin förespråkar att lä
raren uppmuntrar, underlättar arbetet med matematik genom att skapa 
miljöer och situationer där eleven kan göra upptäckter. Eleven ägnar sig 
åt att undersöka, upptäcka, leka, diskutera och samarbeta. Det är också 
av värde att undervisningen sker i varierande miljöer (Ernest, 1991). Det 
kan stärka livskraften i de föreställningar som uppstår (Björkqvist, 1993). 

Variation av de kontexter som utnyttjas i undervisningen befrämjar 
livskraften i de föreställningar som uppstår (Björkqvist, 1993, s. 14). 
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Vidare menar Björkqvist att eleven kan upptäcka nyttan med matematik
ämnet om hon/han får erfarenhet av att den matematik som lärs i skolan 
även går att använda i andra sammanhang. 

Den femte ideologin benämner Ernest (1991) The Public Educator. Epis
ternologiskt, d.v.s. kunskapsteoretiskt, ses matematik som en social kul
turell företeelse. Skolmatematiken syftar till att belysa matematikens roll 
i samhället samt att stärka individernas egen förmåga att hantera och 
lösa problem i ett socialt sammanhang. 

I och med att undervisningen bedrivs genom diskussion får språket 
en framträdande roll. Språket erbjuder ett sätt att mediera verkligheten 
och fungerar då som en artefakt Vygotsky (1986) har formulerat en teori 
angående spontana och vetenskapliga begrepp. Utvecklingen av de 
spontana begreppen sker i möten mellan människor och upplevelser i 
naturliga konkreta vardagliga situationer. Begreppen är osystematiska 
och omedvetna och startar i det konkreta och går därefter vidare mot det 
abstrakta och generella. De vetenskapliga begreppen ingår i skolade kon
texter och är systematiska och medvetna (Vygotsky, 1986). I en strikt ma
tematisk kontext uttrycker man sig annorlunda än i en vardaglig (jmf 
"addera", "multiplicera" med "plussa" och "gångra"). 

Elevens förståelse behöver artikuleras och konfronteras med andra 
perspektiv (Ernest, 1991). Eleven kan då utsättas för en kognitiv konflikt 
där han eller hon upptäcker att den egna uppfattningen inte räcker för 
att tolka det som ses eller hörs (Neuman, 1989). Duffin och Simpson 
(1997) skiljer på tre typer av erfarenhet En naturlig erfarenhet fogar ele
ven in i den redan bildade kunskapsstrukturen. En konfliktskapande er
farenhet kan leda till att eleven ändrar sin kunskap s struktur så att en ny 
struktur bildas. Om erfarenheten är olikartad tidigare upplevelser kan 
eleven välja att isolera den eller helt enkelt ignorera den. 

Undervisningen ska bedrivas med autentiskt material som är relevant 
i samhället Ett exempel på autentiskt material kan vara att lära sig han
tera datorn som finns i stort sett på varje arbetsplats idag. 

I genomgången ovan finns en mångfald av termer och begrepp som 
är knutna till olika aktiviteter. Ord som överför, instruerar, skapar miljö
er, övar, undersöker, upptäcker och diskuterar kan härledas till ett fåtal 
inlärningsteoretiska skolor, behaviorism, kognitivism och konstrukti
vism. Forskning på området (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000; 
Wyndhamn, 2002) har visat att dessa teoretiska skolor kan urskönjas i 
lärares tankar och beskrivningar av undervisning i matematik. J ag vill 
här endast översiktligt beskriva hur forskare inom området matematik-
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didaktik menar att en undervisnings design konstruerad utifrån skolorna 
kan gestaltas. Syftet med genomgången är att visa att det finns likheter 
mellan E~est ideologier och de inlärningsteoretiska skolornas designer. 

Gagne (1985) har sammanställt en lista över nio punkter l·· li . 
b h 

. . . k amp ga 1 en 
e aVIOr~tis undervisningsdesign. Punkterna är formulerade som 

uppmanmgar tilllärama. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Vinn uppmärksamhet. 
Beskriv målet 
Påminn om tidigare relevant kunskap. 
Presentera det material som ska läras. 
Ge vägledning för lärandet 
Arrangera praktiskt - konkret övande. 
Ge informativ återkoppling. 
Utvärdera genom test 
Befrämja minnesbehållning och överspridning. 

I vilken mån vi idag kan tala om att behavioristiska ideer existerar i sko
lan vet jag inte, men att de har satt sina spår, är jag övertygad om. Ses 
kunska?er: som något väldefinierat och kvantifierat tenderar vi att se 
~dervlSnmg som en process där innehållet portioneras ut och blir före
m?J för elevernas ö~g (W~dh~, Riesbeck & Schoultz, 2000). Hur 
man~a ~vens~ar skulle mte känna Igen sin egen upplevda matematikun
detVISnmg pa den beskrivningen? 

• En unde~isningsdesign ur ett kognitivistiskt perspektiv skulle i 
manga. fall likna den behavioristiska undervisningsdesignen. Det finns 
dock nagra synpunkter som bör läggas till enligt Wyndhamn (1999). 

• 

• 

• 

~ .. 
Om lärande beror på hm informationen behandlas mentalt måste 
d~. kOgnitiv~ .processerna sättas i fokus. Läraren måste v':a upp
marksam pa mte bara vad eleven gör utan också hur eleven försö-
ker lära sig. . 

Läraren m~s~ beakta elevernas kognitiva utveckling vid planering 
av undervlSnmgen. 

Eleve~ org~erar den information de möter och lär sig. Läraren 
kan välja ett satt att presentera innehållet som är tydligt organise
rat och visar på relationer. 
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• 

• 

Ny information tillägnas bäst då den infogas i tidigare strukturer. 

De mentala aktiviteterna är viktigare än de fysiska om eleverna ska 
vinna kontroll över de egna kognitiva processerna. 

En kognitivistiskt inriktad undervisning fokuserar i högre grad elev~ 
kognitiva strukturer än till exempel en behavioristisk. Felak~ga sv:u fr~ 
eleverna kan åtgärdas genom att läraren visar eleven hur mnehållet.ar 
organiserat och de relationer som finns mellan olika delar av matematik
ämnet. Ett exempel på sådana relationer är följande algoritmer. 

12 12 
-= 
3 

3-4= 4 

Ernest (1995) pekar på ett antal konsekvenser för undervisning till följd 
av konstruktivismen. 

• Känslighet för och tillmötesgående mot den lärandes tidigare kog
nitiva konstruktioner. 

• Diagnostisk undervisning med försök att rätta fel och missupp
fattningar. 

• Uppmärksamhet på den lärandes metakognition och strategiska själv

reglering. 

• Bruket av mångsidig representation av matematiska begrepp. 

• Medvetenhet om vikten av sociala kontexter, till exempel skillnaden 
mellan matematik i och utanför skolan. 

Bruket av mångsidig representation och medvetenhet om vikten ~v ~oci
ala kontexter är två punkter som inte poängterats i undervlSnmgs
designerna inom behaviorismen och kognitivismen. På dessa punk.ter 
kan alltså undervisningen skilja sig åt. De tre första punkterna skulle lika 
gärna kunna relateras till de tidigare behandlade teorierna om lärande. 

Ideologierna, såväl Ernests kategorisering som de inlärningsteoretiska 
skolornas, bygger på olika epistemologiska antaganden om vad matema
tik är vilket i sin tur leder till olika sätt att introducera matematik för 
eleve;. I ljuset av verksamhetsteorin kan vi tala om olika pedagogiska 
traditioner vilka innehåller regler för vilka interaktioner som kan vara 

28 

lämpliga i klassrumssituation. Case (1996) menar att dessa olika positio
ner måste komplettera varandra då olika ideologier framhåller olika 
former av kunskap. Är det endast en eller ett par former av kunskap som 
eleverna ska utveckla i skolan kan en metod vara nog. Ska skolmatema
tiken utveckla olika former av kunskap är det rimligt att tänka sig flera 
olika metoder. Det finns således en relation mellan arbetssätt (handling
ar) och vad som är möjligt att lära i verksamheten. Olika arbetssätt riktar 
uppmärksamheten mot olika former av kunskaper eller kompetenser (se 
figur 3). 

Mål 
a b c 

l l 
II I I 

A B C 
Handling 

Figur 3. Visar olika tänkbara möten mellan handling och mål. (Figuren är 
inspirerad av Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000 där de dis
kuterar möten mellan vetenskapliga och vardagliga begrepp.) 

~ .. 
. J 

Handling A träffar målet (a) medan handling B inte når fram till målet 
(b). Handling C passerar målet (c). Hur man väljer att arbeta blir, utifrån 
ett verksamhetsteoretiskt perspektiv, således avgörande för vad man kan 
uppnå i klassrummet (jmf. Ernest, 1991; Samuelsson, 2003, 2005; Gran
ström, 2004). 

Tankar om och känslor för skolmatematiken 

Två aspekter av verksamheten matematikundervisning som har fått en 
starkare framskrivning i Lpo 94 än i tidigare läroplaner är elevens tän
kande om sin förmåga och känslor för matematik. J ag vill därför i detta 
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avsnitt visa på forskningsresultat kring dessa fenomen samtidigt som jag 
gör nedslag kring vad som kan utveckla t.ex. negativa attityder till ma
tematikämnet i skolan. 

Alla har vi ett känslomässigt förhållande till matematik. En del älskar 
det och trivs med att sitta och fundera över matematiska problem medan 
andra hatar det och i en del fall känner skräck och ångest inför sina mö
ten med matematik. Beroende på hur en lärare tänker kring sin egen 
förmåga och vilka känslor läraren har för ämnet så leder det till olika sätt 
att förhålla sig till såväl ämnet som hur man kommunicerar ämnet med 
sina elever. Det finns således ett samband mellan lärares attityder till 
matematik, deras undervisning och deras kunskaper i matematik (Lester, 
McCormick & Kapusuz, 2004). En lärare som har goda erfarenheter av 
matematik och en positiv inställning till ämnet har förmodligen lättare 
att entusiasmera, motivera elever än en lärare som inte gjort upp med 
sina negativa erfarenheter. Vad som orsakar olustkänslor och negativ 
självkänsla är inte entydigt. Ofta är det fler faktorer som samverkar med 
varandra. Det kan handla om negativa erfarenheter av matematik, brist 
på föräldrar engagemang, negativa attityder, brist på Självförtroende, 
gruppklimatet och den lärandegemenskap som finns i klassrummet (Ma, 
1999; Foire, 1999). 

Matematikängslan kan således bero på dels hur vi tänker kring vår 
egen förmåga i relation till matematik, dels på hur vi påverkats att känna 
inför matematik i olika sammanhang. I någon mening är dessa två 
aspekter relaterade till varandra. En elev som inte tänker positivt om sin 
förmåga i matematik kan så småningom utveckla någon form av ängslan 
inför ämnet. Samtidigt kan en elev som har någon form av oro, ängslan 
ha mycket svårt att se sig själv som en person som klarar av matemati
ken. 

Att tänka om sin egen förmåga i l1uztematik 
En kunskap, som visat sig ha betydelse för elevers mÖjlighet att lösa ma
tematiska problem, är elevens tänkande kring sin egen matematiska 
förmåga. Inom kognitivismen använder man sig av begreppet metakog
nition. Meta finns som förled i många termer och har vanligtvis betydel
sen" över". Metakognition kan vara skilda men relaterade aspekter (Ga
rofalo & Lester, 1985). Den kan vara kunskap och uppfattningar av kog
nitiva fenomen samt styrning och kontroll av kognitiva handlingar. Någ
ra grundläggande aspekter av metakognition i matematisk problemlös
ning är den egna personliga kompetensen, uppfattningen av matematik-
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ämn~t .?c~ undervisningen, förtrogenhet med hur man bäst lär sig och 
hur inlärningsprocessen verkställs (Wyndhamn, 1999). 

.. T~å forskar: som belyst bland annat metakognitionens betydelse för 
formagan att losa matematiska problem är Schoenfeld (1985) och Lester 
(1986) .. Båda tar. sin utgångspunkt i forskningsinriktningen information 
processt~g. De skillnader som förekommer rör mest benämningen av de 
k~tegofler som skapats. Schoenfeld (1985) identifierar fyra olika faktorer 
vilka ~an menar är betydelsefulla vid en analys av hur en komplex ma
tematisk problemlösning utföres. De fyra han framhåller är: 

• Resources, som är elevernas matematiska kunskap och hur de kan an
vända och utnyttja den. 

• Heuristics är problemlösningsstrategier. 

• C~ntrol är d:t ~ätt på vilket eleverna använder sin kunskap och med 
vilken effektiVItet. Matematiska prestationer är inte endast en fråga 
om vad man vet utan också hur man använder den befintliga kunska
pen funktionellt~ ~ompetenta beslut kan kompensera begränsade re
surser medan dåliga beslut kan leda till misslyckande trots stor kun
skap. Vi kan här tala om kunskap på metanivå. För att kunna fatta 
kompetenta beslut krävs kunskaper om de matematiska kunskaperna 
man har. 

• Belief systems, elevernas syn på sig själva, omgivningen, matemati
ken och uppgiften blir avgörande för hur de går tillväga för att lösa ett 
problem. Beliefs skapar det sammanhang inom vilka de tre andra fak
torerna resources, controlto0ch heuristics utnyttjas. Det är beliefs vi 
förmodligen skulle relaterii' till vad vi benämner ett produktivt för
hållningssätt. 

Lester (1986) betonar vikten aven utvidgad syn på de faktorer som är 
relevanta för problemlösning. På en punkt skiljer sig Lester något från 
~hoenfe.ld. Lester har en egen kategori som han kallar affects, vilken be
ror emotionella faktorer. Utifrån deras resultat kan sägas att det inte bara 
~ det matematiska kunnandet som är av betydelse vid problemlös
rungsproc~ssen. Faktore:- som berör elevens kognitiva förmåga på ett 
metaplan ar controi, beliefs. De fokuserar vad jag skulle kalla en "runt
omkring-kunskap". Eleven har till exempel kunskap om sin egen för-
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måga och omvärldens syn på matematikämnet En intressant notering i 
Lesters forskning är den affektiva sidan av problemlösning i matematik. 
De kognitiva faktorerna rör vad som sker i huvudet medan de affektiva 

berör elevens känsloliv. 

Att känna för matematik 
Det finns flera olika studier som handlar om känslor som en elev kan 
uppleva (se tex. Harper & Daane, 1998; Meece, Wigfield & Ecdes, 1990). 
Diskussionen förs kring positiva neutrala samt negativa känslor. Till de 
positiva räknas intresse, glädje. Neutral är överraskning. De negativa 
känslor som kan förekomma är tex. ilska, rädsla, uttråkning, skuld, 
skam, avsky och sorg (Lazarus, 1991). Elever som upplever matematiken 
som något intressant och glädjefyllt uppfattas förmodligen inte som sär
skilt problematiska av lärarna. Även om de har krav på läraren att bli 
stimulerade. Mer arbete är det antagligen med dem som har negativa 
känslor för matematiken och i värsta fall ängslan i relation till ämnet 

Matematikängslan har med elevens känsloliv att göra och kan beskri
vas som en brist på välbefinnande när man utför matematik (Gierl & Bi
sanz, 1995). Det kan handla om panik, vanmakt, förlamning och mental 
disorganisation som uppstår bland människor när de avkrävs att lösa 
uppgifter i matematik (Foire, 1999, Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 

2000). 
Bandalos, Yates och Thorndike-Christ (1995) definierar matematik

ängslan som en kombination av stress inför prov, låg självkänsla, rädsla 
för misslyckande och negativ inställning till lärande i matematik. Sym
tomatiska beteenden i gruppen av elever som har matematikängslan är 
tex. undvikande av formella matematikinstruktioner, svaga provresultat 
samt att instruktioner ger liten effekt. 

Magne (1998) ger fyra exempel på vad matematikängslan kan vara. 
En aspekt är allmän oro, stress och ängslan i allmänhet Den behöver inte 
vara kopplad till matematik men kan i förlängningen bli det. En andra 
aspekt är allmän matematikängslan. I denna kategori finns två varianter 
dels en svagare komponent, matematisk oro, dels en starkare kompo
nent, specifik matematikängslan eller matematikångest En tredje form är 
prov- och tentamensängslan. Den fjärde varianten är abstraktionsängs-

lan. 
Sammanfattningsvis kan vi säga att hur man tänker kring sin förmåga 

och vilka känslor man har för matematiken i skolan tycks påverka vad 
som är möjligt att prestera i ämnet I nästa avsnitt diskuteras vad i klass-
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rummet som kan leda till att en elev får negativa känslor i relation till 
skoImatematiken. 

faktorer som påverkar elevers känslor i ma
tematikundervisningen 

Ängslan är en känsla som ofta är relaterad till auktoritära relationer. Det 
kan ~~dla 0::n läraren som auktoritet, förväntningar från omgivningen 
e~er amnet ~a som det framställs i olika sammanhang. I detta avsnitt 
dlSkut:ras olika faktorer, arbetssätt och lärande gemenskap, läraren som 
auktontet, matematiken som abstrakt konstruktion vilka alla anses på
verka uppkomsten av matematikängslan. 

Arbetssätt och liirandege11lEnskap 
En grundläggande orsak till att en elev får ängslan inför att arbeta med 
matematik kan vara det arbetssätt som tillämpas i undervisningen 
(Greenwood, 1984). Ernest (1991) visar hur lärarens val av arbetssätt är 
beroende av vilka attityder läraren har till matematikämnet En metod 
som ofta används i svenska klassrum är en kort genomgång av läraren, 
eleven memorerar och övar på det matematiska innehållet (Lundgren, 
1972; Neuman, 1987; Magne, 1998; Engström, 1993; Lindqvist, Emanuels
son, Lindström & Rönnberg, 2003; Samuelsson, 2003; Skolverket 255). 
~?ku~ ligger på att producera svar inte på att utveckla argumentations
forma~~ eller den kommunikativa förmågan. Förmågor som har bety
delse for utvecklande av hela den matematiska kompetensen. I det ovan
stående beskrivna arbetssättet blir eleverna beroende av att läraren be
kr~ der~ beteende, att boJ<en drillar och att facit ger de rätta svaren. 
Blir eleven mte bekräftad ochåvger de inte de rätta svaren kan det med
föra en osäkerhet som så småningom kan orsaka en matematikängslan 
(Tobias, 1993). 

I och ~e~ att d~n ovan beskrivna undervisningen inte ger något ut
~e for dlSkusslon kan matematiken uppfattas som en mängd färdiga 
?dlSkutabla regler. Detta menar Tobias (1987) kan avskräcka elever. 
Overbetonar läraren rätt och fel i sin undervisning så förstärks stressten
densen hos ~lever (Magne, 1998). För att komma tillrätta med dessa pro
bl:m k~ VI k~ke stu~era vad framgångsrika lärare i Australien gör. 
Dar anvander lararna fragor för att visa på och utmana barnens tänkan
de och resonemang, avvaktar med att berätta allt för barnen, uppmunt-
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rar barn att beskriva sitt tänkande och sina ideer i matematik, uppmunt
rar barn att lyssna på och utvärdera andras tänkande och i~eer ~amt bi
dra med metoder och förståelse, lyssnar uppmärksamt pa vafJe barn, 
bygger på barnens begrepp och strategier i matematik (Clru:k, 1997). F?
kus förskjuts från ett rätt och fel tänkande till att alla s~a fa k~~~ till 
tals och att det kan finnas olika sätt att tänka i mate~atik ~om ro: varde
fulla för lärandet Jämför Ernest kategoriseringar mdustrial tral1teY och 
public educator. 

Läraren som auktoritet . 
Studier (Jackson & Leffingwell, 1999) av matematikängslan VlSar att ele
verna någon gång under fjärde skolåret för förs.ta gången. koru:?nteras 
med olustkänslor i sammanhang där matematik undervISas. Angslan 
kommer då av att eleven har svårigheter med materialet, och/eller upp
lever lärarens beteende som fientligt o ch/ eller uppfattar läraren som 

okänslig och försummad. .. .... 
I senare skolår reagerar elever på argt beteende, orealistis~ f~rvant

ningar, lärare som skämmer ut eleven inför. klassen samt okäns~gtooch 
försummade beteende. Läraren kan tex. bli arg om han/hon :mrrag~ 
om ytterligare förklaringar. Elever som fortsätter att ställa fragor ~lir 
verbalt angripna och förnedrade inför sina klasskamrater (Granstrom, 

2004). . lär f'" tar 
Ett exempel på orealistiska förväntningar är når en are 0r:'an 

sig att eleven ska förstå ett nytt innehåll vid första kontak~ och l~~en 
vägrar att på nytt förklara det som eleven uppfattar so~ svart En lärare 
som tvingar fram en elev till tavlan för att lösa en uppgift som h~/hon 
inte klarar av riskerar att skämma ut eleven inför klassen. Skamkänslor 
kan förstås i ljuset av att det finns en allmän uppfattning ~m att är m~ 
duktig i matematik då är man :mart Har man sv~t med ~et. och säl
lan kan svara rätt på lärarens fragor kan det medfora a~ omgtvnmg u~p
fattar personen som mindre intelligent Det kan leda till att eleven kän-

skamkänslor. Motsvarande resonemang kan föras om lärare som 
ner . te har "ckt u p ställer frågor till klassen och ber elever svara som m.. ra p 
handen. Risken att välja en elev som inte kan och darmed framkalla 
skam är stor. 

Ett annat exempel kan vara att läraren är okänslig och försummande. 
Det kan komma till uttryck genom att han/hon tex. förli~ .sig på s~ 
planering och inte uppmärksammar elevernas behov. SamtidIgt kan la
raren ignorera elever som behöver hjälp. 
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Matematiken som abstrakt kOllstmktion 
Det finns flera studier som vittnar om att det ofta är i 10-12 års ålder som 
elever vilka tidigare haft ett intresse för matematik kan tappa intresse 
(SOU, 2004:97). En orsak till det är att matematiken då börjar bli mer ab
strakt Att abstrahera innebär att kunna dra ut de gemensamma egen
skaperna från många olika exempel och ignorera olikheter. Har eleven 
väl upptäckt iden och kartlagt dess matematiska egenskaper så kan 
han/hon förmodligen överföra resultaten till ett annat sammanhang 
(Wyndhamn, 1987). Matematiken uppfattas många gånger som skild 
från verkligheten. Det kan förklaras av att den rent kunskapsteoretiskt 
inte har något med verkligheten att göra. Den är en ren tankekonstruk
tion (Ingelstam, 2004). Ingelstam sätter här ordet verkligheten inom cita
tionstecken. Ett skäl för det är att matematiken och verkligheten många 
gånger förenas. Matematiken finns osynligt inbäddad i samhället vilket 
gör att dess värde kan ifrågasättas (SOU, 2004:97), och kanske uppfattas 
som än mer svårfångad och abstrakt. 

I skolan kan matematiken uppfattas som ett jonglerande med siffror 
som saknar betydelse för eleven. Ett stort hinder för många är tex. infö
randet av variabeln x. Att acceptera x som ett fixt tal är lättare än att ac
ceptera användandet av bokstäver som uttryck för generella resultat 
Matematikens symboler och beteckningssätt påverkar på så sätt lärandet 
Eleven kan i det sammanhanget uppleva något som Magne (1998) kallar 
abstraktionsängslan. Magne fortsätter: 

De flesta som behandlat frågan [om abstraktionsängslan] har kommit 
till den slutsatsen att matematiksvårigheter tenderar att uppkomma 
då man oförsiktigt börjar ett nytt kursmoment, vilket kräver abstrak
tionsförmåga men där eleverna inte hunnit förvärva tillräcklig kon
kret bakgrundserfarenhet (Magne, 1998 s. 86). 

k' 
'J 

En slutsats blir därför att det är av stor vikt att läraren kan avgöra vilka 
kompetenser en elev bör ha och besitter innan han/hon bestämmer sig 
för att gå vidare i sin undervisning. I Lgr fanns detta explicit uttryckt 

En elev får inte börja med ett nytt moment utan tillräcklig grund från 
tidigare moment (Lgr 80 s. 99) 

Didaktiska implikationer 

I diskussionen kring vad matematisk kompetens är skrivs det sällan om 
emotioner. Matematik kopplas mest samman med kognitiva förmågor. 
Idag finns det dock ett ökat erkännande av den affektiva sidans betydel
se för lärande av matematik. Wigfield och Meece (1988) menar att en ele-
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vers emotioner tycks ha större påverkan på deras tänkande om sin egen 
förmåga, prestation och förväntningar på prestation dvs. deras produk
tiva förhållningssätt än vad kognitiva faktorer tycks ha. Känslorna för 
matematiken i skolan kan alltså vara både ett villkor för vilka kompeten
ser som kan utvecklas samtidigt som det kan vara ett resultat av under
visningen. En elev, som lyckas lösa en viss typ av matematikuppgifter 
tack vare en viss metod, kan växa i sitt självförtroende. Självförtroendet 
kan senare vara ett villkor för den fortsatta undervisningen, både me
todmässigt och resultatmässigt 

Studier har visat att det förekommer en negativ korrelation mellan 
matematikängslan och studieresultat i ämnet (se t.ex. Wigfield & Meece, 
1990). Om källan till matematikängslan, tillsammans med motivation 
och tron på den egna förmågan hindrar lärandet bör läraren uppmärk
samma aspekter med betydelse för den matematiska kompetensen tydli
gare (Foire, 1990) .. 

Sammanfattning 

I genomgången av forskning rörande skolmatematiken har jag visat att 
verksamheten matematikundervisning är komplex. Skolmatematiken 
handlar såväl om resultat i form av kompetenser som ska utvecklas som 
metoder och känslor. Samtidigt kan ses att olika aspekter av matematik
undervisningen tycks vara relaterad till varandra. Olika handlingar rik
tar uppmärksamheten mot olika kunskapskvaliteter. En elev som upp
manas att öva på ett antal likartade uppgifter lär sig procedurer. Om ele
ven diskuterar tillsammans med andra elever riktas uppmärksamheten 
mot kommunikativa aspekter och begreppslig förståelse. Beroende på 
lärarens handlingar så uppkommer olika känslor hos eleverna. Det kan 
röra sig om skam, oro, glädje. I ljuset av det förefaller verksamhetsteorin 
vara en lämplig teori att spegla lärarstudenternas erfarenheter i. Teorin 
erbjuder såväl centrala begrepp som relationer som kan uppmärksam
mas i studenternas erfarenheter. Jag kommer fortsättningsvis att använ
da mig av följande centrala begrepp: (a) artefakter, (b) matematik, (c) 
kompetens, (d) pedagogiska traditioner, (e) gruppklimat, (f) lärarstuden
ten och (g) enskilt eller grupparbete. 
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En studie av lärarstudenters er
farenheter av matematikunder
visning 

I detta kapitel ska jag redovisa hur jag gått tillväga för att kunna svara på 
mina frågeställningar lärarstudenternas erfarenheter av verksamheten 
matematikundervisning, vilka mönster som kan ses och deras förekomst 
i det empiriska materialet J ag beskriver urval, hur jag genomfört studien 
samt hur analyserna gjorts. Avslutningsvis resonerar jag om mina forsk
ningsetiska överväganden. 

Design 

För att fånga in lärarstudenternas erfarenheter av verksamheten mate
matikundervisning har jag valt att göra en dokumentanalys. Med doku
ment menas nedtecknad eller tryckt information (persinnig, 2002). Bry
man (2002) delar in dokument i personliga och officiella dokument 
Hammersly och Atkinson (1995) gör uppdelningen mellan informella 
och formella dokument Informella dokument kan här likställas med 
Brymans (2002) personliga dokument och är dagböcker, självbiografier 
och brev. Officiella/formella dokument är tex. protokoll och diarier. Jag 
har denna studie låtit studenterna skriva brev som senare har analyse
rats. Dataunderlaget kan alltså sägas bestå av personliga/ informella do
kument 

I den inledande fasen av arbetet studeras dokumenten (studenternas 
brev) med avseende på lärarstudenternas erfarenheter. Syftet är att finna 

. .J 

teman som beskriver studenternas upplevelser. Därefter riktar jag upp-
märksamheten mot relationer mellan olika aspekter av verksamheten. 
Det görs för att finna mönster som kan presenteras som hela verksam
hetssystem. Den kvalitativa delen fokuserar variation och relationer mel
lan olika delar av verksamheten matematikundervisning. 

Avslutningsvis räknas ord som är relaterade till ovanstående möns
ter/verksamhetssystem. Därigenom kan en kvantitativ bild av vad lärar
studenter med inriktning mot de tidigare skolåren har för erfarenhet av 
skolmatematik tecknas. 
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Urval 

Syftet med studien är att beskriva, analysera och föra en diskussion om 
lärarstudenters erfarenheter av verksamheten matematikundervisning i 
ungdomsskolan. Hösten 2004 startade 1971ärarstudenter med inriktning 
mot de tidigare åren sina matematiklärarstudier vid ett universitet i Sve
rige. För att få läsa kurserna för blivande matematiklärare krävs minst B
nivå i matematik från gymnasiet Den övervägande delen av lärarstu
denterna har läst till B-nivå. Endast ett fåtal har läst C-nivå eller mer. 
Gruppen består till större delen av kvinnor mellan 20-40 år (188). Elva av 
studenterna är män mellan 20 och 40 år. Tre av kvinnorna har erfarenhe
ter av matematikstudier i andra länder än Sverige. 

Genomförande 

Lärarstudenterna ombads att skriva en uppsats/ ett brev på temat "Ma
tematiken och jag". Dokumentet skickades sedan via e-post till min e
post adress. 

Vi (lärargruppen) ville att de i dokumentet skulle delge oss sina erfa
renheter av matematik i allmänhet och matematiken i skolan i synnerhet 
(se Bilaga 1). Det fanns flera skäl till att vi ville att de skulle skriva om 
sina erfarenheter och inte endast berätta om dem. Skrivsituationen leder 
till att lärarstudenterna reflekterar och bearbetar vad de erfarit när de 
deltagit i verksamheten matematikundervisning. Växelspelet som upp
står i skrivsituationen mellan skribenten och den författade texten kan 
vara en förutsättning för att fånga en upplevelse, en erfarenhet Skriben
ten kan utan inblandning från utomstående låta texten formuleras och 
växa fram (Green & Hartman, 1992). 

För att få svar på förekomsten av ord och uttryck som lärarstudenter
na använder sig av har jag använt mig av programmet NUDIST. Pro
grammet gör det möjligt för forskaren att lägga in dokument som sedan 
kan bli föremål för beräkningar. Studenternas brev har lagts in som ett 
dokument Vilka ord som används i materialet och med vilken frekvens 
kan ha en betydelse för hur man uppfattar verksamheten matematikun
dervisning. Det kan visa om gruppen tex. har en ensidig syn på mate
matikundervisning eller om matematikundervisningen upplevts som 
något mångfacetterat Om lex. ord som öva förekommer ofta i materialet 
kan vi dra slutsatsen att en stor del av de erfarenheter studenterna har är 
att matematiken i skolan är ett övningsämne. Granskningen av vilka ord 
som förekommer och deras frekvens i relation till andra ord kan till-
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sammans med en mer tematisk analys ger en djupare förståelse för det 
undersökta fenomenet (Bryman, 2001). 

Analys 

Identifiering av teman 
Jag har inledningsvis gjort en kvalitativ innehållsanalys av brev för att 
finna teman. Bryman (2002) menar att det förmodligen är det vanligaste 
sättet att analysera kvalitativa data. Lärarstudenternas brev har analyse
rats och tolkats i flera steg. Inledningsvis lästes texterna "rakt upp och 
ner" samtidigt som jag i marginalen gjorde anteckningar av vad jag upp
fattade informanten talade om. Dessa noteringar hjälpte mig sedan att 
skapa olika teman. Indikatorer på de olika temana var ord, fraser som 
användes av lärarstudenterna när de beskrev sina erfarenheter. Med 
hjälp av datorn klippte jag och klistrade in olika textavsnitt under olika 
rubriker. Därefter återgick jag till den ursprungliga texten för att se om 
det uttagna textcitatet kunde tolkas som jag gjort i förhållande till helhe
ten. Jag har alltså pendlat mellan tolkningar av delar och helhet i mitt 
analysförfarande. 

All forskning beslår av ständiga rörelser mellan helhet och del, mellan det som vi ska tolka och den 
kontext som det tolkas i, eller mellan det vi ska tolka och vår egen förförståelse (Gilje & Grimen, 
1992, s. 191). 

Den tolkning som görs av materialet påverkas av vilken förförståelse 
forskaren har (Larsson, 1994). Jag har redovisat min förförståelse genom 
att ange mina teoretiska antaganden. Att jag själv är lärare och forskar på 
min egen praktik kan vara både en styrka och en svaghet Styrkan ligger 
i att jag är bekant med den verksamhet som studenterna relaterar till. 
Möjligheten att upptäcka nYaI}ser i det som beskrivs kan öka i och med 
ökade kunskaper. En människa' som spelat fotboll i hela sitt liv ser för
modligen andra saker under en fotbollsmatch än en människa som ald
rig engagerat sig i fotboll. Å andra sidan kan det föreligga stor risk för 
"bias" vid tolkningarna. Ett sätt att hantera problemet med distansering 
är att använda sig av teorier. De grova kategorier som verksamhetsteorin 
bidrar med har legat till grund för underliggande teman som analyserats 
fram i materialet. Studien kan därmed betecknas som analytiskt deduk
tiv. I mitt analysarbete har jag pendlat mellan mina teoretiska begrepp 
och empirin. 
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Identifiering av relationer och mönster 
Utgångspunkten för denna del är delstudie 1, identifieringen av teman. I 
lärarstudenternas beskrivningar av verksamheten har ett antal relationer 
uppmärksammats. Dessa relationer har förts samman till olika möns
ter/verksamhetssystem. Detta har gjorts dels med stöd av den teoretiska 
förförståelsen, dels utifrån vad som kan ses i empirin. Jag har återigen 
pendlat mellan empiri och teori. 

Förekomst av olika mönster 
Varje verksamhetssystem kan sägas innehålla ett antal kodord vilka i 
många fall varit synonyma med de indikatorer som analyserats fram vid 
identifieringen av teman. I den sista delen av den empiriska studien har 
orden blivit föremål för beräkningar. 

Forskningsetiska överväganden. 

Studenterna informerades vid kursstarten om att deras första kursupp
gift även skulle bli föremål för forskning. Om det var någon av studen
terna som inte ville att deras erfarenheter skulle dokumenteras på det 
sättet ombads de höra av sig till mig så att jag kunde plocka bort deras 
brev. Ingen av studenterna hade några invändningar mot att jag använ
de deras brev för forskning. 

För att uppfylla kravet på konfidentialltet för de som deltagit i studie 
har jag valt att inte namnge personerna under citatet i resultatkapitlet 
Att avpersonifiera studenterna i resultatkapitlet har inte haft någon be
tydelse för studiens räkning. 

Datamaterialet förvaras så att obehöriga inte har tillgång till doku
menten. 
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Lärarstudenters erfarenheter 

Följande kapitel ska presentera resultatet av analyserna av det empiriska 
materialet I inledningskapitlet visade jag vilka analyskategorier som jag 
i denna studie vill använda för att förstå lärarstudenternas erfarenheter 
verksamheten matematikundervisning. Jag kommer att utnyttja verk
samhetsteorin för att strukturera och klargöra såväl hur lärarstudenterna 
tänker kring artefakter, gruppklimatet, pedagogiska traditioner, arbets
delning, matematiken och de resultat som kommit ut av undervisningen 
men också hur olika delar av verksamheten påverkat attityderna till 
skolmatematiken. Redovisningen kommer att göras i tre delar. 

I del 1 presenteras teman som identifierats i lärarstudenternas erfarenhe
ter. 

I del 2 redovisas relationer och mönster mellan olika teman som redovi
sats i del 1. 

I del 3 redovisas förekomsten av olika mönster/verksamhetssystem. 

Erfarenheter av matematikundervisning 

För att skapa en överblick över vilka erfarenheter av matematikunder
visning som existerar i det empiriska underlaget vill jag inledningsvis 
presentera en grovstruktur över hur studenterna resonerar. 

Jag kände ett pirrande i magen. Äntligen var det dags för matematik 
Min bok var så fin och ~'9derna inuti boken var underbara. På upp
slaget fanns det vackra fjärilar och blommor som jag gärna tittade lite 
extra på. Matematik var roligt och jag kände lust att arbeta med upp
gifterna framför mig. Igår talade fröken om för mig att jag varit duk
tig. 

Under hela grundskolan tyckte jag att matematik var helt okay. I låg
stadiet räknade vi i "Räkneresan", som var en spännande bok, med 
en lite saga i början på varje kapitel. I högstadiet delades eleverna in i 
allmän och särskild matematikkurs och jag gick den särskilda kur
sen. Vi satt en och en, på bestämda platser, elever från tre olika klas
ser och räknade självständigt i våra böcker. Ville man ha hjälp fick 
man räcka upp handen, så kom vår lärare och hjälpte oss. Var det 
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något tal som många elever behövde hjälp med tog läraren upp det 
på tavlan. Dessa matematiklektioner var i sig mycket tråkiga. Det 
handlade bara om att tyst för sig själv räkna i sin bok, utan diskus
sioner kring ämnet 

Matematiken och jag kom inte riktigt överens när jag gick på gymna
siet Ändå var man tvungen att klara det för att det var nödvändigt 
för hela kursen. Det var som att äta någonting som smakade beskt 
men man måste göra det för att kroppen behöver ett sådant mineral 
eller vitamin annars kommer man att bli undernärd. 

Ordet matematik får mig att känna obehag. "Matematiken och jag" 
klingar falskt i mina öron. Jag tillhör den delen av befolkningen som 
har en mer negativ än positiv inställning till ämnet Dock ser jag även 
det positiva i matematik då jag anser att det är något nödvändigt 
som är svårt att klara sig utan och därför är ämnet riktigt bra. Med 
andra ord menar jag att matematik är ett bra ämne, men jag har dåli
ga erfarenheter från den pedagogiska verksamheten. 

Citaten rymmer flera olika dimensioner av vilka erfarenheter lärarstu
denter har av matematikundervisning som de deltagit i när de gick i 
ungdomsskolan. Urvalet av uttalanden är gjort i syfte att presentera vil
ka termer och ord informanterna använder när de resonerar om sina er
farenheter. I citaten kan ses hur såväl positiva som negativa erfarenheter 
varierar över tid samtidigt som de innehåller aspekter av arbetsformer 
och olika syn på matematik som objekt etc. Ämnet och undervisningen 
uppfattas som något roligt, tråkigt, viktigt, lustfyllt, bekräftande, nöd
vändigt, enahanda etc. I den kommande delen av resultaten kommer jag 
att teman som identifierats relaterade till verksamhetsteorin. 

Erfarenheter av artefakter 

Forskare som studerar matematikundervisning diskuterar ibland olika 
representationsformer och hur dessa är relaterade till varandra. I det 
empiriska materialet framträder flera olika artefakter såsom laborativt 
material, bilder, siffror och symboler, vardagliga händelser vilka kan sä
gas vara representationsformer som används i matematik
undervisningen. Syftet med artefakterna/ representationsformerna är att 
mediera någon form av matematiskt innehåll. 
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Laborativt material 
Genom att använda sig av laborativt material kan en lärare konkretisera 
matematiken. Med hjälp av tex. kottar, pinnar, plastpengar och fönster 
illustrerar läraren på ett praktiskt sätt olika matematiska fenomen. För 
elever med ett praktiskt intresse kan det vara positivt att få undersöka 
och upptäcka matematiken med ett laborativt material. 

Under grundskolans första år hade jag mycket lätt för matematik, 
mycket på grund av vår underbara lärare. Hon var rolig och fick ma
tematiken att bli någon man längtade till. Vi tog ofta matematiklek
tionen utanför klassrummet Vi räknade kottar, pinnar, fönster m.m. 
Vår lärare gjorde matematiken praktisk men på samma gång fick vi 
lära oss alla regler. Eftersom jag är en mera praktisk människa pas
sade det mig utmärkt 

Jag kommer ihåg att vi fick gula matematikböcker som vi alltid räk
nade i. J ag kommer ihåg att vi använde oss av plastpengar och räkna 
med. Det tyckte jag var roligt för då fick man själv ta bort och lägga 
till pengar och inte bara skriva i en tråkig bok. Jag hade lätt för ma
tematik redan från början. 

Min tolkning är att lärarstudenterna upplevt arbete med laborativt mate
rial är något positivt Studenterna menar att det var värdefullt för såväl 
förståelsen som lärandet av regler. Informanterna framhåller laboreran
det i matematik som något roligt medan enskilt räknande i en lärobok 
för matematik uppfattas som något tråkigt. 

Vardagliga händelser 
Ett sätt att motivera elever till att arbeta med matematik kan vara att an
knyta matematikinnehållet tUJ.. vardagliga händelser. Därigenom kan 
också de spärrar som vissa elt:i~er har för matematiken släppa. Spärrar 
tenderar att blockera elevernas tänkande. Att tex. möta begreppet pro
cent i ett annat sammanhang än i skolan tycks vara något positivt för 
nedanstående student 

Tack och lov vände min syn på matematiken och mitt kunskapsintag 
under gymnasiet Jag fick under andra året en lärare som i mina 
ögon var helt fantastisk. Han visade mig att matematiken fanns 
överallt, jag behövde inte sitta och räkna i en tråkig bok för att lära 
mig, han bad mig läsa en tidningsartikel som handlade om par som 
fått tvillingar sedan fick jag göra diagram och räkna ut hur stor pro
centuell chans det är att man får tvillingar. Dessa uppgifter hade jag 
aldrig löst om de stod i en bok, hade bara kört fast vid ordet procent 
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och inte kommit längre. Alla hans praktiska övningar och tal väckte 
sakta mitt intresse för matte igen och jag började nästan längta till 
matematiklektionerna bara för att se vad han hade hittat på till nästa 
gång. 

Samtidigt som lärarstudenterna framhåller värdet av vardagsanknuten 
undervisning så menar de att skolmatematiken varit verklighetsfrån
vänd. 

Det fattades mycket verklighetsbaserade situationer, tyckte jag 

Vardagsanknytningen av matematikundervisningen uppfattas av stu
denterna som något som påverkar deras attityder på ett positivt sätt. 

Bilder 
Ytterligare ett sätt att mediera matematik för läraren kan vara utnyttjan
det av bilder. Bilderna kan motivera eleverna, konkretisera och illustrera 
olika matematiska fenomen. 

Jag minns fortfarande den alldeles nya flanotavlan och tillhörande 
bilder. Lyckan var att själv få gå fram och ringa in rätt antal. 

Ibland används dock bilderna för att diskutera något inommatematiskt, 
något som är skilt från vardagen. 

I klassrummet hängde det siffror och färggranna teckningar på väg
garna. En del av teckningarna bestod av mönster en del av mer verk
liga bilder som tex. hus. Dessa hus mätte man noggrant med linjal 
för att proportionerna skulle stämma. Det var aldrig någon som tala
de om att man faktiskt brukade matematiken i konsten. 

Matematikens koppling till konsten, i termer av mönster etc. tycks vara 
något som inte bilderna utnyttjas till i mitt empiriska material. 

Skrivna symboler 
När studenterna reflekterar över matematikundervisningen de har erfa
renhet av så återkommer ofta tanken om att matematiken endast består 
av siffror och tal som ska räknas. Relationen till omvärlden tycks ha varit 
av mindre betydelse för läraren än det inommatematiska. 

Så min erfarenhet av matematik är, vad jag minns, att jag har räknat 
mycket, men sällan relaterade matematiken till så mycket annat än 
siffror och tal. 
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Hörde jag ordet matematik så förknippade jag det bara med mörker, 
oförklarliga siffror och krumelurer som jag bara snurrade runt i mitt 
huvud ett tag och sen ut igen. 

Matematiken har en mängd olika egna symboler som en elev bör lära sig 
för att sägas matematiskt kompetent. Dessa skrivna symboler tycks dock 
ha påverkat lärarstudenterna på ett negativt sätt. Har man inte lärt sig 
betydelsen av symbolerna så är det rimligt att man har svårt med mate
matiken. De lärarstudenter som däremot kan symbolerna har inte ut
tryckt att de haft stor glädje av detta. 

Sammanfattning 
Vi har i det ovanstående sett hur studenterna uttrycker sig kring artefak
ter i matematikundervisningen. Studenternas inställning till matemati
ken och de artefakter som används för att mediera ett innehåll tycks vara 
beroende av hur läraren väljer att utnyttja verktygen. När läraren an
vänder artefakten för att visa på värdet av matematik i andra samman
hang än de rent matematiska så tycks studenterna tala om den på ett mer 
positivt sätt än om artefakten endast har till syfte att låta studenten förstå 
något specifikt som endast relateras till matematisk. Vardagliga händel
ser, laborativt material och bilder har de positiva erfarenheter av medan 
symbolspråket upplevs som något som skapat negativa attityder 

Erfarenheter av matematik 

När lärarstudenterna resonerar om hur det ser på matematikämnet som 
objekt beskriver de ämnet som något svårt, tråkigt, obehagligt, fantasi
löst, abstrakt roligt, ett språk samt att det framförallt är ett ämne för 
smarta. 

k· 
Svårt, tråkigt, obehagligt, fantasilOst 
I de sammanhang matematiken diskuteras som objekt handlar det ofta 
om att det är ett tråkigt och svårt ämne. 

Matematik har för mig varit någonting krångligt, svårt och tråkigt 

En orsak till att matematiken uppfattas som tråkig menar en student är 
att den är torr och fantasilös. 

Matematiken i skolan är enligt mig torr, tråkig och fantasilös. 
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Ett sådant uttalande kan handla om att matematiken ses som något fast, 
fixt och färdigt som inte ger utrymme för kreativitet och uppfinningsri
kedom. En lärare som har synen att matematik t.ex. endast eller åtmin
stone till stor del handlar om att lära regler som sen ska följas kan bidra 
till att eleven får en uppfattning likt den ovan. Att matematiken till stor 
del består av regler, eller som studenten nedan beskriver knep och knåp, 
är förmodligen inte en helt ovanlig bild av matematiken i skolan. 

Själv tror jag att det har mycket med olika knep att göra Jag förstod 
aldrig de där knepen som man använder i matematik och då blev 
räkningen svår. 

Ytterligare en dimension av hur studenterna ser på matematiken är när 
de beskriver den som något otäckt, obehagligt och avskyvärt 

Tyvärr är fortfarande min inställning till matematik att det är väldigt 
tråkigt, svårt och lite läskigt 

Det som fick mig att avsky matematiken var att jag blev utpekade 
som dum eller inte lika duktig som de andra när jag inte hann räkna 
ut multiplikationstabellen under en viss tid. 

I materialet finns det studenter som ser matematiken som något oange
nämt En orsak till att de har den uppfattning kan vara matematikens 
dömande karaktär, dvs. att det finns något som är rätt och fel. 

Under min skoltid så fanns det bara rätta och felaktiga svar i mate
matiken och facit visade de rätta svaren. Man blev hela tiden be
dömd, vilket kändes jobbigt 

Matematik ses i samhället som något där det finns antingen rätt och 
fel och inte så mycket som man kan ifrågasätta 

Om en elev hela tiden blir utsatt för bedömning kan det leda till olust
känslor för det man håller på med. Oberoende av om det är läraren, 
kompisar eller facit så är det någon form av bedömning och återkoppling 
på prestationen som ges. 

Två ord som också verkar ha en tät koppling till varandra hos lärar
studenterna är orden svårt och tråkigt Det finns flera studenter som 
vittnar om hur roligt det var med matematik under deras inledande år i 
grundskolan. När matematiken blir svår senare i skolåldern ser infor-
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manterna inte matematiken som en stimulerande utmaning utan som 
något som blir tråkigt, oförståligt och onödigt 

Ä ven psykiskt blev det en omställning från att ha tyckt att matemati
ken var det bästa ämnet i skolan till att bli något tråkigare. Jag tror att 
jag då kom på att matematik hade varit roligast enbart för att jag 
tyckte att det hade varit det lättaste ämnet Nu var det plötsligt inte 
lika lätt och inte heller lika kul. 

En inte helt ovanlig erfarenhet av matematiken i skolan visas i citatet 
nedan. 

Mina tidigare erfarenheter av matematik har dessvärre inte varit sär
skilt positiva. Det var förmodligen under mellanstadiet som ämnet 
matematik började kännas komplicerat och jobbigt Det bara snurra
de i mitt huvud och jag minns att jag inte kunde förstå varför jag var 
tvungen att lära mig ett så tråkigt ämne, en annan fundering var vad 
jag skulle använda det vi lärde oss till sedan. 

Efter högstadiet började jag gymnasiet och där blev matematiken be
tydligt svårare och det var många gånger vi klagade på och undrade 
vad vi i framtiden skulle ha för användning av den. Lärarna hade 
inga bra svar till dessa frågor vilket gjorde att det kändes än mer 
onödigt 

Matematiken blir svårare ju längre upp i skolåldern man kommer. Äm
net blir mer komplicerat samtidigt som lärarna har svårare att visa på 
den vardagliga nyttan av matematiken. 

Abstrakt ämne 
En faktor som kan påverka lit'pfattningen att matematiken är svår är 
ämnets abstrakta konstruktion. Kan eleven inte se värdet av matemati
ken för vardagen, i vardagen kan ämnet upplevas som onödigt. En elev 
som inte har ett brinnande intresse för ämnet i sig kanske vill veta vad 
han eller hon har för nytta av ämnet Kan inte läraren argumentera för 
detta finns det risk att eleven tappar intresse och slutar anstränga sig för 
att lära. 

Dessa killar frågade ibland lärare vad dessa kunskaper skulle an
vändas till. Då läraren inte gav några exempel och förklarade i vilka 
situationer man kan ha nytta av dessa kunskaper, så gav det killarna 
en anledning till att inte lära sig. Varför ska jag lära mig detta när jag 
ändå inte har någon nytta av det, det är inte bra till någonting. 

47 



Matematiken blir svårare högre upp i skolan samtidigt som den blir mer 
abstrakt Detta tycks leda till att en del elever tappar intresset Abstrakta 
symboler och procedurer som inte är helt överskådliga tycks kunna på
verka eleverna negativt 

Matematik har, för mig, till stor del bara bestått av siffror i sig själva 
och siffror som skall läggas samman eller frånräknas och i slutändan 
bilda en produkt När man kommer upp lite äldre i åren, skall man 
kurma "gångra" en rad tal och när man hade full pott på 12:ans tabell 
bjöds det på glass ... Vid det stadiet blev man oövervinnelig. Denna 
lycka grusades ganska snart av alla bokstäver, x och y, som numera 
dök upp lite var stans. 

Svårigheten att se värdet av den abstrakta matematiken i vardagen är väl 
omvittnat av såväl forskare som lärare. Däremot är det få i materialet 
som talar om den matematik som de faktiskt stöter på i vardagen. Lärar
studenterna tycks inte ha förmågan att dekontextualisera den matematik 
som finns i en vardaglig företeelse för att så småningom rekontextualise
ra den till ett matematiskt sammanhang. 

Trots att man använder matematik dagligen i vardagslivet så uppfat
tas ofta inte detta som matematik. Bilden som många människor har 
är att matematik är enskilda tal i en bok utan verklighetsförankring. 

Abstrakt matematik som inte kan relateras till något som finns i studen
ternas vardag uppfattar jag har en negativ inverkan på informanternas 
attityder till matematik. 

Ett ämne fär de smarta 
I och med att matematiken ofta uppfattas som något svårt så har ämnet 
fått stämpeln att det till stor del endast är något för de smarta. Uppfatt
ningen finns i såväl skolan som ute i samhället 

Min uppfattning om matematik är att det i allmänhet uppfattas som 
något hemskt svårt och krångligt Är man bra i matte så är man 
smart Till viss del håller jag med. Att vara bra på matte tyder ofta på 
en analytisk förmåga och förmågan att kunna se samband. Men jag 
tror att det är långt ifrån hela sanningen om att vara begåvad, eller 
"smart". Alla människor är bra på något och egentligen borde inte 
matematik hållas för att vara ett "viktigare" ämne än andra. 
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Matematik är för mig ett väldigt viktig ämne som jag hyser stor re
spekt för. Inte minst för människor som är duktiga i ämnet Eftersom 
. de ofta är smarta. 

Vad som menas med att vara duktig i matematik tycks inte vara något 
entydigt. I citatet ovan diskuteras analytisk förmåga. Det kan handla om 
förmågan att abstrahera, vilket i princip innebär en tankeakt som identi
fierar kärnan i ett eller flera matematiska sammanhang. Ovidkommande 
och överflödiga detaljer tänks bort När man väl upptäckt iden och kart
lagt dess matematiska egenskaper kan man överföra resultaten till ett 
annat sammanhang med samma kärna. 

Ett annat sätt att resonera om vem som är duktig i matematik är att 
diskutera hastigheten på räknandet Vem känner inte igen tanken att den 
som ligger först i matematikboken är den som är bäst i matematik. Att se 
matematiken som ett ämne där man tävlar om att vara först i boken fö
rekommer i det empiriska materialet 

I skolan har matematiken en stark status, men även i samhället i 
stort När jag gick i skolan ansågs de som var duktiga i matematik 
som lite smartare än de som inte arbetade så snabbt. 

En orsak till att matematiken anses vara för de smarta kan vara att ma
tematikintensiva yrken ofta har gott anseende och hög status i samhället 
samtidigt som de uppfattas ha ett stort värde för samhällets välstånd och 
utveckling som tex. civilingenjör. 

Matematikkunskaper behövs i nästan alla välbetalda yrken som ex
empelvis inom läkaryrket och ingenjörsyrket 

I samhället värderas måtematik högt och de arbeten som har högst 
status innehåller mycketi'natematik eller i alla fall i utbildningen in
nan. 

För skolelevens möjlighet att få hjälp med matematiken kan det finnas en 
fara i att omvärlden signalerar att matematiken är något för smarta. För
äldrar till barn i skolan kan genom denna" sanning" dra sig för att hjälpa 
sina barn. De kan känna sig rädda och oroliga inför ämnet så som det 
presenteras i skolan och på grund av de erfarenheter de har sen tidigare 
av skolmatematiken. 

J ag tror dock att det finns en rädsla hos föräldrar gällande ämnet ma
tematik. Föräldrar ser sig själva som okunniga och skrämda inför 
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uppgiften att hjälpa våra barn med att räkna tex. ekvationer och att 
derivera. 

Om matematik endast är något för smarta så blir det väldigt lätt att ar
gumentera för sig själv, om man inte är så duktig, att matematik behöver 
jag inte kunna. En sådan inställning kan påverka attityderna till ämnet 
hos en stor del av befolkningen på ett negativt. 

Ett lätt roligt ämne 
I de tidigare resonemangen kring matematikämnet har studenterna 
framförallt beskrivit negativa erfarenheter av ämnet. Det finns dock posi
tiva beskrivningar i materialet. 

Siffror är som mina toner, med dem formar jag en ljuv musik. Så min 
matematikundervisning var nog inte så dum i alla fall. Jag ser ju så 
positivt på matten, allt är så lekande lätt Hur jag fått denna inställ
ning vet jag inte, hur mycket jag än grubblar på det är det inget jag 
minns. Jag hade engagerande föräldrar som kunde/ville hjälpa mig 
vilket jag tror har bidraget till att jag har lätt för matematik. 

Jag vet ett flertal gånger jag fick beröm för att det var fint och pryd
ligt i min bok. Matematik var under hela låg- och mellanstadietiden 
det roligaste ämnet enligt mig. Allt var så logiskt, bara att lägga ihop 
tal på rätt sätt eller dra ifrån. 

Det som gjorde att studenterna fick en positiv bild av matematik var att 
allt gick väldigt lätt. Matematiken var logisk, det handlade mest om att 
lägga ihop och dra ifrån. En intressant notering är vad studenten fått po
sitiv respons för av läraren. Man skulle kunna tänka sig att läraren upp
muntrar och berömmer t.ex. kreativitet, förmågan att lösa avancerade 
matematiska problem etc. Istället är det hur prydligt eleven har det i sin 
räknebok. 

Matematiken ett språk 
Ett annat sätt att se på matematiken skilt från det traditionella räknandet 
kan ses nedan. Genom att se på matematiken som ett språk så lyckas en 
del elever erhålla en positiv attityd till ämnet. 

Den här läraren förklarade att lära sig matematik är som att lära sig 
ett nytt språk. Han menade att om man behärskar matematikens glo
sor så kan man också sätta ihop meningar och göra sig förstådd. Med 
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insikten av att matematik är ett annat språk var det lättare att accep
tera att det var knöligt ibland. 

Redan första lektionen när hon stod där framme vid tavlan och pra
tade om matte som en "vackert" språk förstod jag att jag skulle kun
na närma mig matte på ett helt annat sätt en jag gjort tidigare. 

När läraren visar på matematikens mångfald så tycks studenterna ta till 
sig ämnet på ett positivare sätt, samtidigt som det tycks leda till att svå
righeter som dyker upp är lättare att acceptera. 

Sammanfattning 
Lärarstudenter som resonerar om matematiken som objekt ger bl.a. ut
tryck för att det är svårt, tråkigt, obehagligt, fantasilöst, abstrakt och en
dast för smarta. Dessa erfarenheter ger vid handen en negativ attityd till 
ämnet. Lärarstudenter som däremot beskriver ämnet som roligt, lätt och 
som ett språk tolkar jag har en positiv attityd till ämnet. 

Erfarenheter av lärande i matematik (resultat) 

I detta avsnitt ska jag skriva fram vad lärarstudenterna uppfattar att de 
lärt under sina år med skolmatematiken. 

Tilltro till sin för11mga 
Jag kommer här att redovisa en mängd olika citat där studenterna skri
ver fram sitt tillkortakommande i matematiska sammanhang. Här 
frångår jag principen att utnyttja ett fåtal citat för att illustrera ett tema. 
J ag menar att detta område spelar en så stor roll för studenternas relation 
till matematik att jag väljer här~att låta flera studenter komma till tals. 

o,J 

Jag blev så inställd på att jag inte kunde matematik och att det var 
något som jag var dålig på och som jag inte skulle klara. Jag gav för
modligen upp innan jag ens gett det hela ett ärligt försök. Dessutom 
gjorde mina ständiga misslyckanden mig osäker på min förmåga och 
därför vågade jag inte svara om jag någon gång faktiskt kunde sva
ret 

Den kunskap jag besitter i ämnet som sådant är svår att definiera 
men personligen har min självbild i matte varit dålig genom åren. 
Från första till och med sjätte klass så var jag inte så duktig i ämnet 
vilket på högstadiet resulterade i att jag fick gå på något som då hette 
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allmän matematik vilket innebar att räkna enklare tal än de som gick 
i gruppen för särskild matematik. 

Under hela min skolgång har jag avskytt matematik, för att jag aldrig 
har förstått logiken, och det gör jag i ärlighetens namn inte än i dag. 
Jag går aldrig utanför dörren hemma utan min mobiltelefon med mi
niräknare i Jag är alldeles för rädd för att hamna i en situation där 
jag måste räkna och gör det då i stället med hjälp av miniräknaren. 

Det bästa jag visste när jag var liten var när äntligen polletten ramla
de ner och jag faktiskt förstod hur jag skulle räkna ut ett tal. Det fick 
mig att känna mig smart och ungefär som alla andra barn. Dagen ef
ter hade jag glömt hur jag tänkte och jag var tillbaka på ruta ett igen. 
Jag tröttnade tillslut och jag ville inte ens ge matematiken en chans. 
Detta blev mitt fall eftersom jag tappade allt hopp och tron på att jag 
faktiskt kunde lära mig en dag. 

Jag minns min skoltids matematik som en lång rad av misslyckan
den. Många brukar beskriva sina tre första skolår som roliga, så var 
det inte för mig, mycket beroende på matematiken. Matematiken var 
så svår och obegriplig redan då Jag låg alltid sist i matematik boken 
och kunde i princip aldrig svara på en fråga Våra matematikböcker 
hade olika djurnamn, man började t ex på apan och gick vidare men 
abborre och hund. Naturligtvis visste alla i klassen exakt vilken bok 
man borde ligga i om man hängde med. 

Det finns dock undantag bland studenterna, dvs. studenter som framhål
ler verksamheten matematikundervisningen som något roligt där de ut
vecklat en tilltro till sin förmåga att arbeta med matematik. Av särskild 
vikt för utvecklande t av självförtroendet har läraren haft via sitt bemö
tande av eleven. 

Under grundskolan upplevde jag matematik som något roligt, som 
jag kunde behärska Självförtroendet kom från den positiva kritik 
som jag fick av min fröken på lågstadiet Lärarnas bemötande och 
arbetssätt är av stor vikt för att matematiken skall kännas glädjefull. 

Matematiken och jag har ett väldigt gott förhållande. Det känns i alla 
fall så nu. Jag har nog alltid haft väldigt lätt för matematik, om man 
med det menar att räkna uppställningar, räkna många tal och vara 
uthållig och så. 
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Här visar en student att hon inte är helt säker på vad matematik är. Om 
matematik handlar om att räkna uppställningar, räkna många tal och 
vara uthållig så har hon varit duktig i matematik. Är matematik däremot 
något annat kanske hon inte har samma självförtroende. För att vi som 
lärare ska kunna resonera om högpresterande elever i matematik bör vi 
ha en gemensam referensram kring vad det innebär. 

Framgång och misslyckande har effekt på självsäkerheten. Här finns 
ett intressant problem. För att få självtillit måste man lyckas i skolarbetet 
men för att vara framgångsrik där bör man ha en viss grad av självtillit. 
Lärarens val av svårighetsgraden på uppgifter som eleven ska lösa och 
sammanhang som uppgiften ska lösas i har alltså en avgörande betydel
se för utvecklingen av elevernas tilltro till sitt kunnande. 

Att förstå och inte förstå 
Genom att tillägna oss begrepp och strukturer som byggts upp inom oli
ka ämnesområden får vi en ökad förståelse för ett givet ämne. Detta gör 
att vi får en gemensam referensram som möjliggör kommunikation i 
ämnet om ämnet. Studenterna i materialet skriver ibland om hur svårt 
det var att förstå matematiken. De menar att om de bara hade förstått så 
hade kanske spärrarna för matematiken släppt. 

Jag är helt övertygad om att min spärr vad det gäller matematik an
tagligen hade släppt om jag bara kommit att förstå hur matematik 
fungerar. 

Samtidigt som flera av lärarstudenterna framhåller sin bristande förstå
else som något som fick dem att misslyckas i skolmatematiken så finns 
det andra som vittnar om att de lyckades vid prov utan någon som helst 
förståelse. t .. 

.J 

Annars var det pest och pina Ironin i det hela är att det enda prov 
jag fick femma på under hela högstadietiden var ett matteprov! Jag 
har aldrig varit så arg i skolan som den gången jag gick ut från det 
provet Jag förstod knappt vad jag svarat på och kände att jag inte 
kunde någon av frågorna. Gissa om jag blev förvånad när jag fick 
tillbaka provet! 

Återigen aktualiseras diskussionen om vad matematik och matematisk 
kompetens är, har varit i skolan. Vad bedöms egentligen på ett prov där 
man kan klara sig utan att ha förståelse för innehållet? 

Förståelse för ämnet tycks ha en avgörande betydelse för om man 
tycker det är ett roligt ämne. 
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Jag tyckte jag förstod vad det handlade om och att det var roligt. Att 
jag tyckte det var roligt grundar sig nog på att det gick bra för mig att 
räkna. 

Fysiska åkommor 
I flera fall visar det sig att lärarstudenterna under sin skolgång mått fy
siskt dåligt av att delta i matematikundervisningen. Det kan handla om 
oro, stress, kramp i magen, stelhet och att man kallsvettas. 

Den första känsla jag får av ordet matematik är bara en stor klump i 
magen, ett tråkigt ämne som inte gett mig någon glädje utan bara oro 
och stress. 

Jag är egentligen inte bara vettskrämd i ämnet, jag är även usel i det 
också. Om någon frågar mig om ett tal så blir jag alldeles stel, svettig, 
nervös och rädd för att svara överhuvudtaget och när jag väl svarar 
så blir det oftast fel. 

Jag fick både kramp i magen och blev kallsvettig. Så fort vi skulle ha 
matematik i skolan slog det slint i huvudet, jag fick panik och blev 
blockerad. 

Symptomen har sen även påverkat deras förmåga att arbeta med mate
matiken. Genom panikkänslor, oro och stress så är det flera som vittnar 
om att de blivit blockerade i sitt tänkande under matematiklektionerna. 

Skamkänslor 
Det finns lärarstudenter som under sin skolgång inte ville visa att de inte 
kunde matematiken. Några av informanterna talar om skamkänslor som 
de försökte hitta olika strategier för att komma åt. En del valde att spela 
tuffa medan andra satt och stirrade i bänken för att verka upptagna. 
Skamkänslorna blev tydliga särskilt vid examinationstillfällen där ele
vernas kunskaper utvärderas. 

Att öva och rabbla multiplikationstabellen blev en del av vardagen 
och hur jag än försökt kunde jag inte lära mig den och fick med fasa 
se hur snabbt min övriga klasskamrater lärde sig. Jag tittade alltid 
ner i bänken när vår lärare fråga oss om tal, hoppades på att hon inte 
skulle ta mig eller ge mig ett lätt tal så att jag inte skulle behöva 
skämmas för att jag inte kunde. 

54 

Mitt starkaste minne från detta är nog besvikelse, att vara relativt 
duktig i ett ämne och sedan bli så tillplattad var en omställning som 
var svår att hantera. För att hantera skamkänslan tog jag den enkla 
vägen, jag brydde mig inte om det gick dåligt utan spelade tuff och 
likgiltig. 

Jag fasade för varje prov som visade hur dålig jag var. 

Återigen ser vi hur en lärarstudent för fram tanken att matematik är ett 
tävlingsämne där det gäller att prestera snabbt. Lyckas man inte som 
elev att hålla jämna steg med sina kamrater så kan det leda till att man 
uppfattar sig själv som en svag matematiker. 

I ett citat skriver en student om att det starkaste minnet är besvikelse 
över att först vara duktig i matematik för att senare bli tillplattad. Kanske 
förändrades ämnet under skolårens gång. Det som läraren riktade upp
märksamheten mot i termer av förmågor under de tidigare skolåren var 
kanske inte detsamma som fokuserades under de senare skolåren. Det 
finns en del i denna studie som talar för att matematiken upplevs på oli
ka sätt beroende på vilka skolår som diskuteras. 

Sammanfattning 
En elev som förstår matematiken och känna tilltro till sin förmåga kon
struerar positiva attityder till verksamheten matematikundervisning, 
medan en elev som saknar tilltro och inte förstår matematik samt upple
ver skamkänslor och lider fysiskt kommer förmodligen utveckla negati
va attityder till ämnet. 

Erfarenheter av pedagogiska traditioner 

De pedagogiska traditioner sdq-t lärarstudenterna har erfarenhet av dvs. 
vad lärarna gör och vad eleverna gör i klassrummet, så handlar det om 
att eleverna räknar enskilt under tystnad, laborerar och för diskussioner 
framförallt med läraren. 

Enskild hJst räkning 
Matematikundervisningen är ett ständigt återkommande diskussions
ämne på olika nivåer. Politiker, skolledare, lärare och föräldrar har alla 
förmodligen på något sätt diskuterat matematiken i skolan. Ofta handlar 
diskussionen om hur matematikundervisningen går till. En inte helt 
ovanlig beskrivning av matematikundervisningen handlar om att läraren 
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har en genomgång framme vid tavlan som sedan följs av individuellt 
räknande på uppgifter liknande de som läraren gått igenom. 

Matematikundervisningen under min skoltid gick i stort sett enba:t 

ut på muntliga genomgångar vid svarta tavlan med hela klassen for 
att senare följas upp med individuell räkning i boken och eventuell 
läxa om du hamnade på efterkälken. Vi fick aldrig vara ute och räkna 
träd på utmärkta ytor eller beräkna bilars medelhastighet. ga:o.m att 
själv ta tid och bestämma sträcka Jag växte upp med mdiVIduell 
uppgiftsräkning i boken under absolut tystnad och ett tiotal uppgif
ter i läxa mellan onsdag och torsdag. 

Under mina år i grundskolan utövades matematik på ett ganska tra
ditionellt sätt. Vi fick sitta i våra bänkar och räkna i våra matematik
böcker, och vi arbetade på ett för mig ganska abstrakt sätt, detta i sig 
tror jag gjorde att det blev långtråkigt och ointressant 

Vår Lärare gav en kort förklaring, och sedan arbetade alla i sin egen 
takt På det här viset blev matten för mig både ineffektiv och tråkig. 
Den berörde inte, engagerade inte mig och så här tror jag det var för 
många det var bara ett fåtal som tyckte det var kul. 

De exempel som lärarna använde vid genomgången var tagna ur mate
matik boken. Överhuvudtaget tycks matematik~oken har varit styrande 
över vad som ska tas upp och i vilken ordning. Amnet behandlas som ett 
färdighetsämne där förmågan att genomföra procedurer .. är i f?k~ ~e
dan förståelse är något som i bästa fall kommer om man ovar tillrackligt 
länge. 

Matteboken var den som följdes av både lärare och elever, genom
gångarna var tagna ur den och exemplen med. J~g har. inget ~e 
av att läraren gjorde några större ansträngningar l att VI skulle ~a ~ 
djupare förståelse för matematiken, jag minns inte heller om VI ~a: 
gonsin fick sätta in det vi lärt oss i ~ situati?n so~ vi k~~e. ig~, m l 
vår egen verklighet Efter genomgangen sa var racet' 19ang 19en, 
alla startade på samma sida och höll på lika länge. De som inte han 
fram till sidan som fröken hade bestämt fick hemläxa. 

En del av det enskilda räknandet handlar om att få respons från läraren. 

Yttre belö1li1lgar 
Lärarstudenterna skriver om hur lärare på olika sätt försökt belöna öns
kat beteende dvs. rätt lösning på ett antal uppgifter. Om en elev hade 
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rätt på matematikuppgiftema kunde han eller hon berömmas genom att 
läraren gav eleven en guldstjärna. 

Jag kommer särskilt starkt ihåg när att det fanns som små test i böck
erna efter att man arbetat ett par sidor och om man gjorde ett bra re
sultat fick man en guldstjärna som man var så stolt över. Jag minns 
att jag kämpade hårt för att få mina guldstjärnor och de fick mig att 
vilja fortsätta arbeta så att jag skulle hinna fram till nästa test 

När jag började skolan så tyckte jag matematik var väldigt roligt och 
helst när man fick guldstjärnor efter att man jobbat hårt i böckerna 

Andra lärare hade än mer sofistikerade belöningssystem. Om eleven inte 
hade alla rätt så var uppgifterna tvungna att rättas. Därefter när de rät
tats och var korrekta fick man en belöning i form aven nyckelpiga. Gjor
de eleven däremot rätt vid första försöket belönades han/hon med en 
guldstjärna. 

Vi fick högst vara tre åt gången framme hos fröken, så vi satt med 
halva rumpan på stolen, beredda att springa fram fort Hade man 
några fel fick man först rätta innan man fick en liten gullig nyckelpi
ga i kanten på sidan. Men hade man alla rätt fick man en gnistrande 
guldstjärna. 

Belöningarna tycks ha fungerat som något som gjort matematikunder
visningen som lustfylld och rolig. 

Lära utantill på tid 
Matematiken i grundskolan har av lärarstudenter uppfattats som ett 
ämne där man ska lära sig en massa regler. 

t· . 
.J 

Jag kommer ihåg när jag gick i skolan på sjutiotalet att det var myck
et "läsa högt i kör" när det gällde regelinlärning och i synnerhet när 
det gällde multiplikationstabellerna. Jag hade en äldre lärare som 
höll på traditionerna och att det var viktigt att lära sig detta utantill. 
Jag minns att hon sa att hon skulle komma hem till oss på natten och 
säga ett multiplikationstal och att vi skulle kunna svara på det i söm
nen. 

Genom att fokus i undervisning låg så tydligt på regelinläming så upp
levde en dellärarstudenter att de som elever missade förståelsen för äm
net För att förståelsen för matematiken skulle infinna sig så hade lärar
studenterna behövt mer tid. 
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Det som saknades i min matematikundervisning tror jag var tid, jag 
hade behövt mer tid för att förstå vad det var jag egentligen gjorde. 
När jag slutligen lärde mig ett moment i matematiken var det tack 
vare att jag lärde mig tekniken utantilL det hade absolut ingenting 
med förståelse för vad jag egentligen räknade ut att göra. 

En student som har bilden av att matematik är något som ska läras utan
till snabbt uppmärksammar endast en del av den matematiska kompe
tensen. En sådan erfarenhet kan därför leda till en snäv syn på vad ma
tematik är vilket inte främjar den vida synen på matematisk kompetens. 
Detta återkommer i nästa avsnitt om tävling i verksamheten matematik-

undervisning. 

Tävli1lg 
I avsnittet om vad matematiken är och resultat av matematikundervis-
ningen redovisades att matematik var något för de smarta, de som arbe
tade fort I de avsnitten finns det en tanke om att matematiken är ett 
ämne där man tävlar mot varandra. En dellärarstudenter menar att den 
attityden till ämnet fick dem att tycka illa om verksamheten matematik
undervisning en del skriver till och med att det ledde till skräck för äm-

net 

Min arbetsvilja inom matematiken försvann under mellanstadiet då 
matematiken blev en tävling eller rättare sagt en skräck för mig som 

var svag inom detta ämne. 

När jag slutade grundskolan trodde jag att matematik handlade om 
att räkna med siffror. För mig gick matematiklektionerna ut på att 
räkna ut böckerna så fort som möjligt På lågstadiet tävlade jag och 
två andra elever om vem som hade kommit längst i böckerna. 

Förståelsens för ämnet var sekundär, det viktigaste var att hinna före 
kamraterna, även om det krävde att man fuskade och skrev av bänk-

grannen. 

Mitt minne av matematiken i grundskolan var att hinna med så 
många tal i matteboken på så kort tid som möjligt, gärna glutta lite 
på granne för att se så inte hon hade kommit längre (det skulle vara 
katastrof). Tävlan om att ligga först minns jag såväl från min egen 
skolgång och då speciellt i matte. 
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~~digar~ hade jag stressat mig själv till att förstå och skyndat vidare 
. for ~tt mte komma efter i boken. Det var nog det som gjorde att jag 
~dng lä~ mig själv förstå matte utan tog hela tiden genvägar som 
gjorde nug usel. 

Ytter?g~e en aspekt som förs fram vad gäller tävling och matematikun
dervu:rung är utvärderingen av elevernas kunskaper. Prov och test i ma
tematik tycks ha en tidsaspekt som man alltid ska ta hänsyn till S • . h te Ii . .. . varIg-

e ~a .gger rote alltid I det matematiska innehållet utan är ofta en 
kombroation mellar:.tid o.ch inneh~. Det räcker inte med att lösa uppgif
terna utan. de ska losas room en VISS tid. Denna tidspress kan påverka 
eleverna pa ett.negativt sätt. En del fuskar för att klara sig medan andra 
accepterar att tiden är en viktig faktor och eftersom de inte hinn . 

ts tttid. 1: er room 
u a sa upp~attar de sig som mindre goda utövare av matematik. 

Vi ~de också prov i tid på multiplikationstabellen. Fröken satt med 
ett tidtag~ och vi fick ett papper med 100 tal. De skulle lösas un
~er tre mmuter helst Jag tyckte inte om de där dumma proven, för 
J~g tyckte ~tt det var svårt och man ville ju helst klara provet före 
~ma komp:sar, som en tävling. Det var här någonstans som jag bör
J~de tyc~ illa om matte och förstod att det var något som jag inte var 
sa duktig på 

Efter att vi övat multiplikationstabellen muntligt, fick vi ut ett papper 
~e~ massa tal som vi skulle hinna under en viss tid, det blev en evig 
tävling mot klockan och det värsta var att om man inte hade tillräck
ligt med :ä~ fick man göra om provet nästa gång igen och igen. Jag 
komme: ihåg a~ j~g kände mig så otroligt dum när jag aldrig klarade 
~sten till slu: sa? Jag bara en utväg, jag skrev de tal jag visste att jag 
~te kunde pa bänklocket ~en fuskade jag mig igenom testet All tävm:g och ~e. ob~gliga Känslorna som uppstod när jag skulle lära 
nug multiplikationstabellen ledde till att allt matematik intresse för
s~ann, !ag lärde .mig snabbt att fuska mig igen svaren och tappade 
vasentliga delar mom matten. 

Jag bå~e k~p~de och fuskade mig fram under åren, såg alltid till att 
vara Sjuk nar VI skulle ha prov för att kunna sitta ensam i ett rum ef
te~som jag. då ~un~e ha svaren med mig eller så skickade jag över 
nutt prov till mm bänkkompis så skrev den provet åt mig. 
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Laborativt arbetssätt 
När lärarstudenter beskriver moment där de använt sig av laborativt ma
terial är det ofta erfarenheter från de tidigare skolåren som refereras. Det 
handlar då om att konkretisera additioner och subtraktioner. 

Vi tog ofta matematiklektionen utanför klassrummet Vi räknade kot
tar, pinnar, fönster m.m. Vår lärare gjorde matematiken praktisk men 
på samma gång fick vi lära oss alla regler. Eftersom jag är en mera 
praktisk människa passade det mig utmärkt 

Jag kommer ihåg att vi använde oss av plastpengar och räkna med. 
Det tyckte jag var roligt för då fick man själv ta bort och lägga till 
pengar och inte bara skriva i en tråkig bok 

Dislalssi01zer 
I materialet har visats att en dellärarstudenter har erfarenheten av att 
deras lärare påtalat att matematiken är ett eget språk, glosor som ska lä
ras. Genom att för diskussioner i klassrummet lär sig en elev att argu
mentera för sin ståndpunkt och kommunicera med hjälp av matematiska 
termer och begrep. I det empiriska materialet finns det ingen som ger 
uttryck för att de fört diskussioner tillsammans med sina kamrater. Sna
rare handlar det om att språkliggöra sitt tänkande för läraren. 

Han var tjatig och gav sig inte förrän jag med egna ord kunde förlda
ra vad det var jag gjorde. 

En lärare som vill att eleven ska formulera sig tolkar jag har språket och 
dess betydelse för lärande t av matematik i fokus i sin undervisning. 

Sammanfattning 
Variationen under rubriken pedagogiska traditioner visar att det studen
terna beskriver till stor del handlar om traditionell matematikundervis
ning där läraren har genomgång och eleverna sitter enskilt och räknar. 
Det enskilda räknandet upplevs av vissa som negativt medan andra 
upplever det som positivt. Det finns dock ingen i materialet som beskri
ver det enskilda räknandet som något positivt. Däremot finns det delar 
av den pedagogiska traditionen som framhålls som positiv, nämligen 
yttre belöningar. Negativt är tävlingen om att ligga först i boken. Här 
kan vi tänka oss att snabba duktiga elever gillar tävlingen för att de blir 
bekräftade varje gång de blir först färdig. Ingen berättelse från lärarstu
denterna vittnar om att de varit en sådan elev. I några berättelser från 
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studenterna har ett laborationer eller diskussioner nämnts. Laborationer 
upplevdes som positiva medan diskussioner framställs som mer neutral 
studenterna uttrycker sig varken positivt eller negativt kring diskussio~ 
ner. 

Erfarenheter av grupp klimatet 

När ~ar~tudent:rna resonerar om det gruppklimat i vilket de lärt ma
tematik ~~ ~~åller de hemmet där de interagerat med föräldrarna och 
skolan dm: lru:arna var mer eller mindre goda pedagoger samt klasskam
rater som 1 manga fall varit störande och inte påverkat positivt. 

Hemmet 

Variatione~ i s~d fr~ hemmen mellan studenterna är stor. En del häv
dar att de mte fick nagot stöd medan andra fick mycket stöd. Av de lä
rarstudenter som inte fick något stöd hemifrån så framhåll d fta 
fö äld 'äl h d er e o att 

r r~a sJ va a e en negativ inställning till matematik samtidi t 
som de Själva hade svårt för matematik. g 

~ag hade heller inget stöd hemifrån eftersom mina föräldrar är i från 
:~ullen som bara gick 6 år i skolan och även de tyckte att matte var 

Mina föräldrar fattade precis lika lite som jag. 

En del. f~räld.~ar försökte hjälpa även om deras pedagogiska handlag 
kun~e ifragasattas. Lärarstudenten menar att föräldrarna var snälla men 

ti~tt lärandegemenskapen gav utlopp för mycket bråk, gråt och frustra
on. 

~ .. 
Pappa skulle försöka hjälpa mig och viftade med en lin'al . tr 
tt d lilla g ,100m 

a enna p~da?Ogiska pinne skulle få in kunskaperna i mitt hu-
vud. Men det gIck mte! Istället blev det bråk, gråt och fortsatt tragg
lande. 

I?:t svåra kom när jag började i mellanstadiet, då jag blockerade mig 
SJälv och tyckte. m~tten blev väldigt svår och därmed tråkig. På 
grund ~~ detta sa gIck varje matematikprov aldrig så bra som jag vil
le. och .. o~kade ~tt det skulle göra. Genom hela mellanstadiet fick 
rorna foräldrar kämpa med mig för att jag skulle kunna hänga med i 
matten. Jag kastade pennor, suddgIlmmin och även matteboken ett 
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antal gånger under min uppväxt Visst att mamma och pappa var 
snälla och ville hjälpa mig men de gjorde det ju bara värre! 

I andra hemmiljöer värderas matematik högt samtidigt som det fans 
kompetens på området Lärarstudenter med en sådan bakgrund skriver 
om en positivare mer lärande inriktad gemenskap kring matematiken i 
hemmet 

I min familj värderas matematik högt Båda mina föräldrar har läst 
matematik på universitet och är duktiga på det Dessa värderingar 
har de sedan överfört till mig och min bror och vi har alltid fått god 
hjälp med läxor och sådant 

Lärarstudenternas möjlighet att få stöd i hemmet har varit beroende av 
föräldrarnas inställning ti.ll ämnet såväl som deras förmåga att undervisa 
sina barn i matematik. 

Klasskamrater som stör 
I skolan så interagerar eleven med sina klasskamrater och sina lärare. För 
att man ska känna inspiration och motivation att lära sig kan de omgi
vande personernas inställning ti.ll objektet som uppmärksamheten riktas 
mot att ha betydelse. Klasskamrater som stör gör att man inte kan kon
centrera sig på innehållet i lektionen. 

Den mest negativa erfarenheten av matematik är från gymnasiet Jag 
tillsammans med fyra tjejer hade matematik med tio killar. Dessa kil
lar förstörde varenda lektion. Av en 60 minuters lektion fick man ro 
att räkna i 15 minuter. Lärarens försök att tysta ner killarna hjälpte 
bara för stunden, men efter två minuter var de igång igen. Till slut 
fick vi tjejer nog och bad om ett eget rum att sitta och jobba i 

Ett skäl ti.ll att vissa klasskamrater stör kan vara att undervisningens in
nehåll inte motiverades av läraren. Ämnet var inte ti.ll någon nytta utan 
hade endast relevans i skolan. 

I den klassen jag gick var det egentligen ingen som var duktig på 
matte och vi "trissade" nog upp varandra en del, plus att läraren ha 
de svårt att motivera oss när vi var så anti matte. Sen tror jag att un
dervisningen som vi hade inte gjorde att man blev motiverad för 
man skulle bara sitta och räkna sida upp och sida ner i sin bok och 
sen ha prov på vad man lärde sig. För mig blev matematiken bara ett 
skolämne, där man vi framför allt höll på med att "sitta och räkna i 
boken". 
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Läraren en positiv förebild 
Lärarens roll i matematikundervisning är framskriven som betydelsefull 
i flera av de senaste utredningarna som kommit under åren 2003 och 
2004. I lärarstudenternas svar bekräftas lärarens betydelse. Inspirerande 
lärare kan ti.ll och med påverka en elev i så stark grad att han/hon väljer 
att läsa ti.lllärare. 

Matematiken är anledningen till att jag bestämde mig för att bli lära
re. Jag har haft förmånen att träffa många inspirerande lärare som 
har gjort matematiken lättåtkomlig. 

En bra lärare är t.ex. en lärare som visar hur matematiken existerar i var
dagen genom att undervisa med exempel som är relaterade ti.ll omgiv
ningen samtidigt som läraren utnyttjar omgivningen i sin undervisning. 

Efter låg och mellanstadiet bytte vi lärare och han var kanon. Vi arbe
tade inte bara i boken utan vi gick ut och tillexempel mätte olika sa
ker, gick till affären och låtsades handla. Han lärde oss att se sam
banden samt förstå och slutligen se kopplingarna till det verkliga li
vet och till oss själva. Han lärde oss lära med alla våra sinnen. 

Sen vände intresset för matematik i gymnasiet, mycket på grund av 
vår väldigt inspirerande lärare. Han fick matematiken att bli rolig 
igen. Mycket berodde på att vi inte alltid var så bundna till böckerna 
utan vi hittade tillsammans på nya uppgifter utanför boken. Till ex
empel fick vi ibland jobba med ett dataprogram som innehöll mate
matiska problem. Ibland gick vi ut på skolgården och letade matema
tiska problem och försökte komma fram till en lösning. 

Förutom att relatera ti.ll vardagliga fenomen tycks lärares vilja att eleven 
ska förstå matematiken ha en<:§tor betydelse för om man som elev upp
fattar matematikundervisningen som något positivt 

Men utöver de övningar och exempel vi fick var min lärare en helt 
otrolig pedagog han kunde sitta i timmar och hitta nya sätt att förkla
ra något tills han hittade det sättet som gjorde att just den personen 
förstod och på proven fick man alltid hjälp eftersom han ansåg att 
det var viktigare att förstå det man gör än att bara räkna något utan 
att inse vad. Något som verkligen har fått mig att tänka till och återfå 
mitt matematikintresse. 

Senare har jag klarat mig igenom alla tre matematikkurserna utan 
problem, med betyget VG i samtliga, tack vare en lärare som både 
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kunde sitt ämne och som visste hur man förklarar matematik så att 
det blir begripligt för andra. 

En lärare som ger stöd och hjälp istället för att sucka vid uteblivna resul
tat är också positivt för inställningen till matematik. Genom att låta ele
ven själv formulera sig kring det matematiska fenomenet så får läraren 
en inblick i hur eleven använder begrepp ord och uttryck och kan då få 
en förståelse för vad eleven förstår. 

På mellanstadiet var det inte ett dugg bättre utom ett tag när jag 
hade en ung nyutbildad lärare som gav stöd och hjälp istället för att 
sucka över uteblivna resultat Denna lärare trodde på mig och min 
förmåga och jag tror att det är mycket tack vare honom som jag fak
tiskt tog mig igenom skolan: Skillnaden mellan honom och mina öv
riga lärare är, tror jag i alla fall, att han tog sig tid med mig och för
klarade. Han var tjatig och gav sig inte förrän jag med egna ord kun
de förklara vad det var jag gjorde. 

Lärare som använder sig av vardagen och riktar uppmärksamheten mot 
förståelse har möjligheten att få elever som har en positiv inställning till 
matematiken i skolan. 

Läraren som en negativ förebild 
En lärare som låter barnen tävla och därmed indirekt pekar ut de som 
inte är så snabba och duktiga på matematik uppfattas som något nega
tivt Läraren kunde för att undvika denna forma av tävling istället indi
vidualiserat undervisningen med hjälp av olika uppgifter till eleverna 
beroende på kapacitet 

Att barnen tävlar om att ligga först i boken kommer ändå alltid vara 
ett faktum men att som lärare hjälpa barnen att peka ut de lite mer 
svaga kommer jag inte göra. Det enda min lärare hade behövt göra 
var egentligen att ge oss olika papper med olika tal på efter varje in
divids förmåga. Då skulle ingen elev bli utpekad som svag eller duk
tig. 

Om vi i de ovanstående såg att en lärare som är envis och tjatig för att 
eleven ska förstå uppfattas som något positivt så kan vi se att en lärare 
som saknar tålamod, engagemang och blir arg om inte eleverna förstår 
uppfattas som något som påverkar inställningen till verksamheten ma
tematikundervisning på ett negativt sätt 
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Matematiken för mig började inte på något bra sätt Vår klassföre
ståndare var otålig till sin läggning och hennes brist på tålamod re
sulterade ofta i att hon fick en del vredesutbrott i klassrummet En 
gång kastade hon i väg min matematikbok och sade åt mig att 
springa och hämta den. Det blev ingen bra start för mig, så jag fick gå 
med fem killar på matematikundervisning hos speciallärare under 
lågstadiet och mellanstadiet Det blev en blockering för mig, kanske 
på grund av lärarens brist på tålamod och favoriserig av fl duktigafI . 

Han var inte särskilt villig att ge mig hjälp och när han väl tog sig tid 
att förklara något tal för mig, gjorde han det utan engagemang och 
han kunde aldrig svara på mina frågor om varför jag skulle göra på 
ett visst sätt 

Den lärare som jag hade under mina sex första skolår var väldigt 
sträng och man skulle lära sig allt han sade på en gång, det gick inte 
att ytterligare fråga om så att man verkligen förstod. När jag räknade 
matematik hemma gick det mycket bättre, där satt mamma och pap
pa samt jag i lugn och ro. Då fick jag tänka på hur jag skulle lösa talet 
i min egen takt vilket resulterade i att matematiken flöt på bättre allt
eftersom, samtidigt som den både blev rolig och man fick en helt an
nan förståelse till den. 

En student menar att när matematiken blev svårare och kraven ökade på 
eleverna så ökade inte kraven på lärarnas pedagogiska didaktiska för
måga. 

Minnena från låg- och mellanstadiet talar om en relativ bra matema
tisk upplevelse som inte gav minnen vare sig i hopp eller i förtvivlan. 
I högstadiet och på gymnasiet dök kraven på ökad kunskap upp men 
utan liknande krav på lärare och undervisningsmetoder. Jag som 
många andra saknade verklighetsförankringen och en fungerande 
pedagogik som kunde hjälpa oss att uppnå bättre resultat Obesva
rade frågor om vad matematiken hade för betydelse för samhället 
och varför inte variationen av tal och uppgifter kunde utökas. Resul
tatet blev en löpandebandprincip där många tal räknades på kort tid 
utan bakomliggande kunskap och förståelse 

Extra undervisning i särskild gntpp 
Ovan såg vi hur en elev hade fått gå iväg till specialläraren och undervi
sas i en mindre grupp. Det är flera av lärarstudenterna som vittnar om 
att de fått särskild undervisning i mindre grupp för att klara målen i ma
tematiken under sina år i skolan. 
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När jag sedan'kom upp på gymnasiet blev det inte alls roligt De läg
re åldrarna hade jag kunnat slinka igenom på något vis utan att lära 
mig speciellt mycket. På gymnasiet fick jag läsa extra timmar mate
matik på eftermiddagarna för att klara betyget godkänt i Matematik 
A och B. Det kändes inte kul att gå dit på eftermiddagarna när mina 
kompisar åkte hem, men nu är jag väldigt glad att jag gjorde det. 

När man utsätts för specialundervisning så kanske det inte uppfattas 
som positivt men senare när man upptäcker nyttan av det kan det vara 
något bra. 

Samma11fattning 
En avgörande faktor för det gruppklimat som uppstår i en klass som un
dervisas i matematik har läraren. Ett positivt gruppklimat för matematik 
kännetecknas av att läraren riktar uppmärksamheten mot förståelse, va
rierar sina förklaringar och tror på elevens förmåga. Låter läraren där
emot eleverna tävla mot varandra om att ligga först i boken, brister i tå
lamodet och viljan att förklara kan det leda till att eleverna får negativa 
erfarenheter av matematikundervisningen. Resultaten visar också att 
hemmet spelar en stor roll för möjligheten till lärande hemma. Kunniga 
föräldrar som ser matematik som något viktigt kan hjälpa sina barn och 
överföra positiva attityder medan mindre kunniga föräldrar kan skapa 
frustration hos eleverna. 

Erfarenheter av arbetsdelning 

I Lgr 80 skrevs problemlösning fram som dels ett eget område, dels som 
ett område som skulle genomsyra hela matematikundervisningen i 
grundskolan. Samtidigt pågick diskussioner om att matematiken är ett 
särskilt språk som ska läras. Att arbeta med problemlösning i grupp för 
att öva sig att kommunicera argumentera för sin ståndpunkt för att bli 
medveten om olika strategier var förmodligen ett vanligt innehåll vid 
fortbildnings dagar. Lärarstudenterna som undersökts har till stor del 
gått i skolan under 1980- och 1990 talet när diskussionen om grupparbete 
med problemlösning varit som mest frekventa. Dock är det så att när de 
ombads skriva om sina erfarenheter av verksamheten matematikunder
visning så är det ingen som nämner gruppaktiviteter. För denna studies 
räkning saknas det alltså en aspekt av verksamheten matematikunder
visning i relation till respektive subjekt Under denna rubrik kunde vi 
tex. ha fått svar på vilka olika roller som en elev intagit i en problemlös
ningssituation. Dessa positioner hade sen kunnat relateras till subjektet 
och andra delar av verksamheten för att visa på intressanta relationer. 
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För denna studies räkning konstaterar vi att det inte finns någon erfa
:.~et.~v .~betsdelning vid tex. problemlösning i grupp. I nästa del görs 
anda forsok att presentera några vanliga relationer och vad som är möj
liga resultat av dessa verksamhetssystem. 

Summering av resultaten 

Summeringen görs utifrån de centrala begrepp, artefakter, matematik, 
resultat, pedagogiska traditioner och gruppklimat som används i studi
en. Varje tema som identifierats relaterat till dessa begrepp följs av (+) 
eller (-) beroende på om de delarna av verksamheten matematikunder
visning genererat positiva (+) eller negativa (-) erfarenheter. I de fall som 
det varit svårt att avgöra om temana är positiva eller negativa betecknas 
de som neutrala (O). 

k' 
'J 
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Tabell 1. Huvudteman och underteman resultaten 

Huvudteman 
Artfakter 

Mnte11latik 

Resultat 

Pedagogiska traditioller 

GmppkIi11lat 

Underteman 
Laborativt material (+) 

Vardagliga händelser (+) 

Bilder (O) 

Matematiska symboler (-) 

Ett roligt ämne (+) 

Ettspråk(+) 

Ett svårt, tråkigt, obehagligt ämne (-) 

Ett abstrakt ämne (-) 

Ett ämne för smarta (-) 

Tilltro till sin förmåga (+) 

Förstår matematiken (+) 

Saknar tilltro till sin förmåga (-) 

Förstår inte matematiken (-) 

Fysiska åkommor (-) 

Skamkänslor (-) 

Laborativt arbetssätt (+) 

Yttre belöningar (+) 

Tävling (O) 

Diskussioner med lärare (O) 

Enskild tyst räkning (O) 

Lära utantill (-) 

Läraren riktar uppmärksamheten mot 

förståelse, varierar sina förklaringar 

och tror på elevens förmåga (+) 

Läraren arrangerar undervisning där 

eleverna tävlar mot varandra om att 

ligga först i boken, brister i tålamodet 

och viljan att förklara (-) 

Hemmet (O) 
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Relationer mellan olika delar av ovanstående teman kommer att behand
las i nästa del av resultatredovisningen. 

Mönster i erfarenheterna 

I denna deIstudie ska relationer mellan olika delar av matematikunder
visningen presenteras. Syftet är att visa hur olika mönster i form av verk
samhetssystem kan tänkas se ut och föra ett resonemang om vad de olika 
systemen kan betyda för vilka attityder som utvecklas hos elever i sko
lan. Jag inleder varje system med ett antal citat vilka jag menar är relate
rade till varandra. Därefter presenteras verksamhetssystemet. Ambitio
nen är att visa på tänkbara samband mellan olika verksamhetsaspekter 
som presenterats i föregående avsnitt. Följande samband har identifie
rats; (a) en övande verksamhet, (b) en obehaglig verksamhet, (c) en 
strukturerande inommatematisk verksamhet, (d) en laborerande verk
samhet och (e) en argumenterande verksamhet. 

En övande verksamhet 
Den traditionella matematikundervisningen i grundskolan har präglats 
av övning. Läraren presenterar det stoff som ska läras in varpå eleven 
övar på liknande distinkta, avgränsade uppgifter i matematikboken. 
Denna studie är inte kvantitativ men i deIstudie 1 framgick det att ord 
som kan relateras till en övande verksamhet som t.ex. öva, räkna förkom 
relativt ofta i lärarstudenternas beskrivningar av verksamheten matema
tikundervisning. Utgångspunkten för undervisningen var ofta boken. 

I skolan har matematik, för mig, varit att sitta stilla vid bänken och 
räkna. Visst fanns det tillfällen när vi fick gå ut på skolgården och 
räkna mer praktiskt men''bftast skulle vi sitta stilla, tyst och räkna i 
böckerna. 

Eleverna skull tillägna sig regler som skulle hjälpa dem att på ett precist 
och effektivt sätt tillämpa olika slags procedurer. 

Själv tror jag att det har mycket med olika knep att göra Jag förstod 
aldrig de där knepen som man använder i matematik och då blev 
räkningen svår. 

Läraren riktade uppmärksamheten mot färdigheter bl.a. genom att und
vika att ge ytterligare förklaringar till elever som inte förstått. Om man 
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inte förstod första gången fick man öva själv för att i bästa fall lyckas för
stå något av det man höll på med. Risken med ett sådant förhållningssätt 
från läraren är att eleven lär sig mekaniskt utan förståelse. 

Den lärare som jag hade under mina sex första skolår var väldigt 
sträng och man skulle lära sig allt han sade på en gång, det gick inte 
att ytterligare fråga om så att man verkligen förstod. 

Om man inte förstod fick man öva själv även om allt bara blev me
kaniskt 

Det var lektioner där vi satt under tystnad och knappt fick fråga ef
tersom vi skulle kunna det vi höll på med. 

Denna form av verksamhet tycker många av informanterna leder till att 
man uppfattar matematiken i skolan som tråkig och fantasilös. Upp
märksamheten riktas endast mot ett fåtal av de förmågor som eleverna 
ska utveckla i matematikundervisningen. 
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Eleven 

Enskild tyst 

räkning 

Matemalikboken 

Läraren riktar endast 

uppmärksamheten mot 

procedurer 

Arbetsdelning 

Behärskande av 

procedurer tråkigt 

och fantasilöst 

Figur 4. Visar ett verksamhetssystem där övandet och behärskandet av 
procedurer står i fokus. En övande verksamhet 

Ord som jag relaterar till en övande verksamhet är enskild, räkna, träna, 
öva, tråkigt, lärare med fokus på procedurer, boken. 

En obehaglig verksamhet 
Ovanstående verksamhet uppfattades som tråkig och enahanda av stu
denterna. Det finns också verksamheter som kan leda till såväl skam
känslor som upplevelser av att må fysiskt dåligt. 

Jag fick både kramp i ~en och blev kallsvettig. Så fort vi skulle ha 
matematik i skolan slog det slint i huvudet, jag fick panik och blev 
blockerad. 

Jag tittade alltid ner i bänken när vår lärare fråga oss om tal, hoppa
des på att hon inte skulle ta mig eller att hon skulle ge mig ett lätt tal 
så att jag inte skulle behöva skämmas för att jag inte kunde. 

En orsak till att man mår dåligt är att läraren bedriver en verksamhet där 
barn hela tiden bedöms. Det kan röra sig om tävling mellan eleverna om 
att ligga först, utpekande av elever som inte kan eller har fallenhet för 
matematik. I och med uppfattningen att matematik är för de smarta så 
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vill förmodligen det stora flertalet vara duktiga i matematik. Att då bli 
utpekad som mindre duktig i matematik och indirekt mindre intelligent 
påverkar elevernas självkänslor på ett negativt sätt. 

Att barnen tävlar om att ligga först i boken kommer ändå alltid vara 
ett faktum men att som lärare hjälpa barnen att peka ut de lite mer 
svaga kommer jag inte göra. Det enda min lärare hade behövt göra 
var egentligen att ge oss olika papper med olika tal på efter varje in
divids förmåga Då skulle ingen elev bli utpekad som svag eller duk
tig. 

Jag minns att vi fick till läxa att kunna rabbla multiplikationstabellen. 
Vid läxförhöret kunde jag inte och tårarna föll. 

Matematiken är abstrakt till sitt väsen vilket kan leda till att många tyck
er den är svår och ointressant för deras vardag. 

Matematik har, för mig, till stor del bara bestått av siffror i sig själva 
och siffror som skall läggas samman eller frånräknas och i slutändan 
bilda en produkt När man kommer upp lite äldre i åren, skall man 
kunna" gångra" en rad tal och när man hade full pott på 12:ans tabell 
bjöds det på glass ... Vid det stadiet blev man oövervinnelig. Denna 
lycka grusades ganska snart av alla bokstäver, x och y, som numera 
dök upp lite var stans. 

De aspekter som leder till obehagskänslor kan många gånger relateras 
till en övande verksamhet. Skillnaden mellan verksamheterna ligger 
framförallt i hur studenterna upplevt matematikundervisningen. 
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Eleven 

Matematikboken och 

abstrakta symboler 

Tävling mellan Läraren pekar ut elever 

eleverna som svaga. Ett dömande 

gruppkli.mat. 

Arbetsdelning 

Fysiska åkommor 

och skamkänslor 

Figur 5. Visar en dömande verksamhet där elever utvecklar en negativ 
självkänsla i relation till sitt eget matematikkunnande. 

Ord som kan relateras till en obehaglig verksamhet kan vara, obegriplig, 
skam, arg, tråkigt, dum, smart, en dömande lärare, ångest, tävling, ab
strakt, svårt, panik, eleven förstår ej. 

En stmkturerande inommatematisk verksamhet 
Inriktningen i såväl skoldokup.:!-ent som ute på skolorna har pendlat mel
lan formell matematik och funlttionell matematik. När grundskolan star
tade i början av 1960 var det den formella matematiken som stod i fokus 
medan det i de senare läroplanerna har varit den funktionella d.v.s. den 
matematik som är nödvändig för att klara vardagen som varit i fokus. En 
verksamhet som studenterna beskriver kan relateras till den mer formel
la matematiken. En elev i den typen av verksamhet ska framförallt förstå 
begreppen och deras relationer till varandra snarare än att se värdet av 
matematisk kunskap i vardagen. 

Så min erfarenhet av matematik är, vad jag minns, att jag har räknat 
mycket, men sällan relaterade matematiken till så mycket annat än 
siffror och tal. 
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Men uti:iver de övningar och exempel vi fick var min lärare en helt 
otrolig pedagog han kunde sitta i timmar och hitta nya sätt att förkla
ra något tills han hittade det sättet som gjorde att just den personen 
förstod och på proven fick man alltid hjälp eftersom han ansåg att 
det var viktigare att förstå det man gör än att bara räkna något utan 
att inse vad. Något som verkligen har fått mig att tänka till och återfå 
mitt matematikintresse. 

Matematik har, för mi~ till stor del bara bestått av siffror i sig själva 
och siffror som skall läggas samman eller frånräknas och i slutändan 
bilda en produkt 

Eleven 

Läraren visar på 

strukturer. 

Eleven försöker 

förstå. 

Skrivna symboler 

Läraren förklarar 

tiIIs alla förstått 

Arbetsdelning 

Begreppslig 

kunskap,och 

intresse för de 

som förstår. 

Figur 6. Visar en inommatematisk verksamhet där läraren visar på ma
tematiska begrepp och strukturer. 

Ord som kan relateras till en inommatematisk verksamhet är eleven för
står, abstrakt, symboler, läraren förklarar tills alla förstått, intresse och 
roligt. 

E1l1aborerande verksamhet 
En lärare som skapar miljöer där eleverna kan relatera det matematiska 
innehållet till vardagen eller där eleverna kan upptäcka samband ger 
eleverna en möjlighet att konstruera förståelse för matematik. Eleverna 
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f~ lära sig begrepp och regler i matematik genom att använda många 
smnen .. 

Han lärde oss att se sambanden samt förstå och slutligen se 
kopplingarna till det verkliga livet och till oss själva. Han lärde oss 
lära med alla våra sinnen. 

Vi tog ofta matematiklektionen utanför klassrummet Vi räknade kot
tar, pinnar, fönster m.m. Vår lärare gjorde matematiken praktisk men 
på samma gång fick vi lära oss alla regler. Eftersom jag är en mera 
praktisk människa passade det mig utmärkt 

Genom att vardagsanknyta och utnyttja laborativt material i matematik
undervisningen kan ett intresse för innehållet skapas hos eleverna. 

Han visade mig att matematiken fanns överallt, jag behövde inte sitta 
och räkna i en tråkig bok för att lära mi~ han bad mig läsa en tid
ningsartikel som handlade om par som fått tvillingar sedan fick jag 
göra diagram och räkna ut hur stor procentuell chans det är att man 
får tvillingar. Dessa uppgifter hade jag aldrig löst om de stod i en 
bok, hade bara kört fast vid ordet procent och inte kommit längre. 
Alla hans praktiska övningar och tal väckte sakta mitt intresse för 
matte igen och jag började nästan längta till matematiklektionerna 
bara för att se vad han hade hittat på till nästa gång. 

Jag kommer ihåg att vi använde oss av plastpengar och räkna med. 
Det tyckte jag var roligt för då fick man själv ta bort och lägga till 
pengar och inte bara skriva i en tråkig bok. 
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Eleven 

Läraren skapar 

miljöer för ele

vers upptäckande 

verksamhet 

Laborativt material, 

vardagsanknutet 

Läraren förklarar 

och visar 

kopplingar till 

vardagen 

Arbetsdelning 

Begreppslig 

kunskap, reg

ler, intresse 

Figur 7. Visar en laborerande matematisk verksamhet där läraren visar 
på matematiska begrepp och strukturer. 

Ord som kan relateras till en laborerande verksamhet är intresse, roligt, 
bilder, matematik i vardagen, konkret, material, laborativ, läraren skapar 
miljöer. 

En argumenterande verksamhet 
Matematikern använder speciella begrepp, formler och terminologi lik
som formuleringar. En del av dessa begrepp ska elever i skolan tillägna 
sig för att förstå en matematisk text eller följa med i ett samtal. En viktig 
förmåga som ska utvecklas i skolans matematikundervisning är således 
kommunikationsförmågan d.v.s. att hantera matematikens språkbruk. 
Matematikundervisning i skolan har krävt och kräver att eleverna förstår 
och kan utnyttja den terminologi som används inom matematikämnet. 

Den här läraren förklarade att lära sig matematik är som att lära sig 
ett nytt språk. Han menade att om man behärskar matematikens glo
sor så kan man också sätta ihop meningar och göra sig förstådd. Med 
insikten av att matematik är ett annat språk var det lättare att accep
tera att det var knöligt ibland. 
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Lärarens uppgift blir då att överföra detta språk med sin speciella termi
nologi tU1 eleverna. Detta kan göras genom samtal kring lösningsmeto
der, resultat och förutsättningar för lösningen. 

På mellanstadiet var det inte ett dugg bättre utom ett tag när jag 
hade en ung nyutbildad lärare som gav stöd och hjälp istället för att 
sucka över uteblivna resultat Denna lärare trodde på mig och min 
förmåga och jag tror att det är mycket tack vare honom som jag fak
tiskt tog mig igenom skolan. Skillnaden mellan honom och mina öv
riga lärare är, tror jag i alla fall, att han tog sig tid med mig och för
klarade. Han var tjatig och gav sig inte förrän jag med egna ord kun
de förklara vad det var jag gjorde. 

Att bedriva en verksamhet av nedanstående typ kräver tid. Läraren mås
te lyssna och försöka förstå hur eleven tänker samtidigt som han måste 
ta sig tid att formulera sina tankar så att eleven har en möjlighet att för
stå. 

Eleven 

Läraren och 

eleven disku

terar 

Talade 

symboler 

l' . 
.,J 

Läraren en positiv förebild som 

tar sig tid och lyssnar på eleven. 

Ettspråk q 

Arbetsdelning 

Kommunikations

och argumentations

förmåga 

Figur 8. Visar en verksamhet där lärare och elev diskuterar så att eleven 
utvecklar det matematiska språket. 

Ord som kan relateras till en argumenterande verksamhet är språk, lära
ren är lyhörd för hur eleven uttrycker sig, samtal, diskussion och lyssna 
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Sammanfattni1lg 
Sammanfattningsvis kan sägas att lärarstudenterna har erfarenheter av 
fem olika verksamhetsformer; en övande, en obehaglig, en struktureran
de inommatematisk, en laborerande och en argumenterande verksam
het Olika verksamhetsformer riktar uppmärksamheten mot olika former 
av kunskap. I en målrelaterad skola bör läraren vara medveten om vad 
den verksamhet som han eller hon bedriver kan erbjuda eleven. Om ma
tematisk kompetens är något mångfacetterat är det rimligt att läraren ut
nyttjar olika verksamhetsformer beroende på vilken förmåga de vill att 
eleven ska utveckla. 

Upphov till den obehagliga verksamheten är många gånger inslag 
från den övande verksamheten som t.ex. tävling, enskilt räknande i bo
ken. Om läraren vill att eleven ska öva och tillägna sig procedurer är det 
viktigt att han/hon vet hur den pedagogiska traditionen och lärarens 
bemötande kan påverka elevens attityd negativt till matematikundervis
ning. 

förekomsten av olika mönster 

I denna den tredje delstudien vill jag ge en kvantitativ bild av hur vanli
ga de presenterade verksamhetsformerna är i lärarstudenternas erfaren
heter. Därigenom kan vi få en bild av vilka verksamhetsformer lärarstu
denterna framförallt har erfarenheter av. Vruje verksamhet innehåller ett 
antal termer och begrepp vilka kommit fram i den kvalitativa innehålls
analysen. Dessa ords förekomst i texterna har beräknats. En del ord för
kommer i mer än en verksamhet T.ex. använder studenterna ordet för
ståelse både vad gäller den strukturerande inommatematiska, labore
rande samt argumenterande verksamheten. Jag har valt att inte dela upp 
dessa ord på olika verksamheter då det ibland är svårt att avgöra vilken 
verksamhet de tillhör. Istället presenteras samma siffror under vruje 
verksamhet. Det betyder att vi inte kommer att få en absolut bild av fö
rekomsten av verksamhetssystem. Beräkningen kommer dock att ge in
dikationer. 

En första kvantitativ indikation på vilka erfarenheter lärarstudenterna 
har av matematikundervisning fick jag vid den första genomläsningen 
av breven. Det visade sig att 138 av 197 lärarstudenter någon gång haft 
problem med ämnet eller uppfattat det som tråkigt under sin skoltid. 
I den övande verksamheten arbetar eleven enskilt med tyst räkning i ma
tematikboken. Läraren riktar uppmärksamheten mot regler och eleverna 
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lär sig framförallt procedurer i matematik. I tabellen nedan visas vilka 
ord som förknippats med en övande verksamheten samt antal gånger 
som orden förekommer i lärarstudenternas texter. 

Tabell 2. Visar ord som relaterats till en "övande verksamhet" samt deras före
komst i materialet 

Frekvens 
Rruma $5 

Boken 298 
Lärare med fokus på regler 150 
Tråkigt 144 
ÖVa 58 
Träna 24 
Enskild 13 

Ordet räkna används i matematikdidaktiska sammanhang ofta i relation 
till en persons manipulerande med symboler. Ovanstående resultat indi
kerar att många lärarstudenter skriver om sin matematikundervisning 
som en verksamhet där man räknade. 

När lärarstudenterna beskriver den obehagliga sidan av matematik
undervisningen finns det många ord och uttryck som tex. skam, arg, 
tråkigt, och ångest vilka kan relateras till den affektiva sidan av skoläm
net Ordet svårt är placerat här därför att flera studenter har skrivit att 
svårigheterna med ämnet har gjort att man känt sig dum upplevt skam
känslor och ångest Smart är här därför att det står i sammanhang där 
man diskuterar ämnet och att pet endast är för de smarta. 

.J 
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Tabell 3. Visar ord som relaterats till en "obehaglig verksamhet" samt deras 
förekomst i materialet 

Ord Frekvens 
Svårt 325 
Tråkigt 144 
Eleven förstår ej 109 
En dömande lärare 86 
Abstrakt 54 
Tävling 40 
Dum 27 
Arg 21 
Ångest 18 
Obegriplig 16 
Smart 13 
Panik 11 

Skam 8 

I den inommatematiska verksamheten är matematiken viktig för sin 
egen skull. Det handlar helt enkelt om a~ bli duktig ~.den ab~trakta ve
tenskapen matematik. Ord som att förstä, abstrakt~ ~aren riktar up~
märksamheten mot förståelse: Att förstå något kan 1 sm tur kan leda till 
att eleven tycker matematik är intressant och roligt. 

Tabell 4. Visar ord som relaterats till en "stntkhtrerande inommatematisk verk
samlzet" samt deras förekomst i materialet 

Ord Frekvens 
Roligt 67 
Intresse 64 

Abstrakt 54 
Läraren förklarar tills alla förstått 42 
Eleven förstår 35 
Symbol 34 
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En laborerande verksamhet upplevs ofta av studenterna som något roligt 
som kan leda till ett matematikintresse och en förståelse för innehållet. 
Ett sätt att laborera kan vara att använda sig av vardagen i undervis
ningen. 

Tabell 5. Visar ord som relaterats till en "laborerande verksamlzet" samt deras 
förekomst i materialet 

Ord 
Roligt 
Intresse 
Matematik i vardag 
Eleven förstår 
Läraren skapar miljöer 
Konkret 
Laborativ 
Material 
Bild 

Frekvens 
67 
64 
45 
35 
22 
22 

16 
13 

I den argumenterande verksamheten är språket i fokus. Här skulle jag 
också kunnat räknat ord som prata och tala eftersom det är processer i 
vilka man använder språket. Dessa ord har dock inte förekommit i nå
gon högre grad i sammanhang som jag kunnat relatera till en argumen
terande verksamhet. 

Tabell 6. Visar ord som relatera/.$ till en "argzl11zenterallde verksamlzet" samt 
deras förekomst i matenalet 

Ord Frekvens 
Språk 45 
Diskussion 27 
Läraren är lyhörd för hur eleven 24 
uttrycker sig 
Samtal 19 
Lyssna 15 
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En sammanställning av de olika verksamheterna indikerar att det som 
lärarstudenterna framförallt har erfarenhet av är en övande och obehag
lig verksamhet Det finns många, lärarutbildare, läroplansförfattare och 
matematikdidaktikforskare som menar att matematiken är ett kommu
nikationsämne. Nedanstående siffror visar att av de tecknade verksam
heterna så är den kommunikativa sidan den som förekommer minst i 
materialet 

Tabell 7. Visar verksamhet och antal ord relaterade till respektive verksamhet 

Verksamhet 
En övande verksamhet 
En obehaglig verksamhet 
En inommatematisk verksamhet 
En laborerande verksamhet 
En argumenterande verksamhet 

Antal ord 
1322 
872 

296 
285 
130 

Sammanfatt1lingsvis kan ses att det är den övande verksamheten tillsam
mans med den obehagliga som lärarstudenter med inriktning mot de ti
digare åren har mest erfarenhet av. Vad detta kan ha för betydelse i de
ras fortsatta lärargärning och vad man kan göra för att motverka den 
uppfattningen om matematikundervisning återkommer jag till i diskus
sionen. 
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Begränsa(n)de erfarenheter 

I den avslutande delen vill jag diskutera de resultat som kommit fram i 
studien. Det kommer att beröra lärarstudenternas erfarenheter av mate
matikundervisning samt vad som påverkat dem att tänka och känna på 
det sättet. Därefter diskuteras de olika verksamhetsformerna och deras 
förekomst I slutet av diskussionen tar jag upp vilka didaktiska implika
tioner studien ger för utbildningen av matematiklärare med inriktning 
mot de tidigare åren. 

Nya erfarenheter i lärarutbildningen 

Matematikundervisningen i den svenska skolan har fått mycket kritik i 
massmedia och indirekt genom resultaten i ett antal studier (se tex. 
Timss, 2004; PISA, 2004; Skolverket 255). Kritiken går ut på att elever 
presterar sämre samt har negativa attityder till matematikämnet i skolan. 
Eleverna ser inte värdet av skolämnet matematik i vardagen samtidigt 
som det undervisas på ett alltför abstrakt sätt (Lindqvist, Emanuelsson, 
Lindström & Rönnberg, 2003). 

En grupp som ska ändra på den negativa trenden är de lärare som ut
bildas vid lärarutbildningen. Den grupp som ska undervisa i matematik 
i tidigare skolåren har helt andra förkunskaper än vad lärarstudenter 
hade under slutet av 1980-talet och under 1990-talet För att kunna hjälps 
dessa lärarstudenter att förbättra matematikundervisningen på lång sikt 
bör vi veta vilka tankar om och känslor för verksamheten matematikun
dervisning som kan existera i studentgruppen. I denna studie har upp
märksamheten riktats mot hela verksamhetssystem. Resultaten visar att 
det är många aspekter som samspelar och som påverkat lärarstudenter
nas erfarenheter. Det är inte endast objektet, utan erfarenheten är också 
beroende av kontext (jmf, Kuutti, 1996), och aspekter av kontexten som 
arbetssätt, gruppklimat, artefakter, och vad man lärt sig. 

Artefakter 

Mina resultat indikerar att det finns flera aspekter av verksamheten ma
tematikundervisning som påverkat lärarstudenterna på ett positivt sätt. 
Genom att konkretisera matematiken med vardagliga händelser och la
borativt material har lärare lyckats påverka studenternas attityder på ett 
positivt sätt. Införandet av symbolspråket är däremot något som studen
terna har påverkat dem negativt Istället för att frigöra sig från det kon-

83 



kreta ursprunget (vilket 'ligger i matematikens natur) så uppskattar stu
denterna att kunna falla tillbaka till konkreta modeller. Björkqvist (1993) 
menar att variera kontexter kan påverka livskraften i de föreställningar 
som uppstår i undervisningen. Genom att variera undervisningen med 
material som konkretiserar och vardagsanknyter ämnesinnehållet har 
lärarstudenternas lärare påverkat deras attityder på ett positivt sätt 

I tidigare forskning har framhållits vikten av att konkretisera och var
dagsanknyta för att eleverna ska tillägna sig begreppslig kunskap i ma
tematik. Studien visar att det också är viktigt att göra detta för att elever
nas emotioner för matematikundervisningen ska påverkas positivt (jmf. 
progressive educator, Ernest, 1991). 

Gruppklimatet 

En elevs intresse för matematik i allmänhet och elevens attityd till ma
tematik i synnerhet är till stor del beroende av lärarens agerande. Lära
rens handlingar i klassrummet påverkar eleven på såväl ett positivt som 
ett negativt sätt. En lärare som är lyhörd för elevens behov och riktar 
uppmärksamheten mot ett positivt gruppklimat påverkar elevernas atti
tyder på ett positivt sätt. Om läraren däremot saknar tålamod och enga
gemang och kanske reagerar med ilska på elevens försök att få hjälp så 
leder det till negativa attityder. Lärarens kunnande i hur en grupp som 
undervisas i matematik ska hanteras bör därför vara en viktig aspekt att 
diskutera för blivande lärare och kontinuerligt för lärare i arbetslag. 

Lärarstudenterna framhåller att undervisning i matematik handlar 
om så mycket mer än att bara kommunicera ämnet. Det berör också om 
hur man möter eleverna. Det handlar om ledarskap i matematikklass
rummet. Kanske kan detta innehåll relateras till ämnet pedagogik eller 
socialpsykologi. Matematikämnet är dock så speciellt att det absolut bör 
diskuteras inom matematikdidaktiken. 

Lärarstudenternas snäva syn på matematiken dvs. att se den som fär
diga regler kan leda till stresstendenser om läraren överbetonar rätt och 
fel (jmf. Magne, 1998). Hur läraren leder undervisningen blir kanske där
för särskilt viktig i skolmatematiken. Ledarskapet och synen på matema
tik kan vara beroende av varandra. Olika uppfattningar om vad matema
tik är leder till att läraren såväl som elever utför olika handlingar i verk
samheten (jmf Ernest, 1991; Samuelsson, 2003). 

Ämnet 

Lärarstudenternas erfarenheter av matematikämnet som objekt är att det 
är tråkigt, svårt, abstrakt och något som framförallt tilltalar smarta ele-

84 

ver. Det går i det här sammanhanget att tala om en abstraktionsrädsla 
(jmf. Magne, 1998). Eftersom matematiken är en tankekonstruktion (lng
elstam, 2004) så är det inte orimligt att man som elev i grundskolan upp
fattar matematiken som abstrakt. En orsak till att den uppfattas som ab
strakt kan vara det språkbruk som används inom matematiken. Ord som 
nyttjas i matematiska sammanhang skiljer sig ofta åt från hur man pratar 
i vardagen. Vi pratar om aritmetik, geometri, algebra, statistik, sannolik
hetslära och funktionslära. Det är inte många av oss använder dessa ord i 
vardagen. 

I den nya kursplanen (Lpo 94) görs inte denna indelning men konkre
~eringen ~v kursplanen i läroböcker visar att ovanstående indelning 
finns kvar 1 resonemanget. Denna indelning kan göra att lärare som ar
betar i skolan får svårare att bryta upp från gamla invanda strukturer. 
Kanske bör lärare och forskare börja diskutera om det inte är dags att 
bryta traditionen och se på matematiken i skolan på ett annat sätt, ett 
mer vardagligt sätt. Ett tankeexperiment är att matematiken inte ses som 
hierarkiskt utan mer som teman där "kunna" och "kunna använda" 
knyts närmare varandra, t.ex.: 

• Positionssystemet - en praktisk uppfinning. 
• Hjälpmedel för olika beräkningar - algoritmer, miniräknaren, datorn. 
• Orientera dig i rummet - mätningar, lägesord, geometriska be grepp 

etc. 
• Förändringens matematik - ökning och minskning, rabatt, ränta, has

tighet, marginalskatt etc. 
• Tillfälligheternas matematik - statistik, sannolikhet. 
• Olika yrkens matematik - skulle kunna vara ett tema tillsammans med 

den samhälls- och naturorienterande undervisningen. 
~ .. 

Genom att arbeta utifrån desså teman kanske skolmatematiken skulle 
kunna komma tillrätta med problem som att elever uppfattar matemati
ken som abstrakt, icke relevant samt ger upphov till olustkänslor (jmf 
Lindqvist, Emanuelsson, Lindström & Rönnber~ 2003). Resonemanget 
håller dock inte fullt ut. Några studenter i mitt material menar att svå
righeterna med matematiken i skolan kunde övervinnas om man såg på 
matematiken som ett språk (jmf Public Educator, Ernest, 1991). I vilken 
mån de vetenskapliga begreppen stöttade deras lärande eller om det var 
utnyttjandet av det vardagliga språket i undervisningen som hjälpte ele
verna kan inte urskönjas i resultaten. Om det var de vardagliga uttryck
en stödjer det mitt resonemang ovan. 
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Resultat 

Det studenterna lärt sig i verksamheten matematikundervisning kan de
las upp i olika dimensioner. Det berör: 

- Kunskaper i matematik (T.ex. begreppslig förståelse och behärskande av 
procedurer) 

- Kunskaper om matematik (En form av helhetsperspektiv som berör vär
det av matematiken i ett kulturellt och samhälligt perspektiv). 

- Kunskaper om sin egen förmåga i relation till matematik (En form av me
takunskap). 

Många av studenterna har en svag tilltro till sin egen förmåga i matema
tik. Vi har en ny kategori studenter i lärarutbildningen jämfört med hur 
det var under slutet av 1980- och 1990-talet En vanlig uppfattning är nog 
att ska du undervisa i matematik så är du relativt bra på ämnet Denna 
studie visar att blivande lärare för de tidigare åren har en relativt svag 
tilltro till sin egen matematiska förmåga samtidigt som de har en snäv 
syn på matematikämnet De har lärt sig de har svårt med matematik i 
allmänhet, att de inte litar på sin förmåga och inte kan räkna. Att endast 
se matematiken som räkning är begränsande. Det kan leda till att lärar
studenterna bara kommer att rikta uppmärksamheten mot kunskaper i 
matematik, tex. procedurer. 

Båda aspekterna, tilltron till den egna förmågan och tanken att mate
matik är lika räkningen, bör lärarutbildningarna medvetet arbeta för att 
förändra eftersom de kan leda till en reproduktion aven undervisning 
som kan vara svaret på varför svenska elever blir sämre och sämre i ma
tematik jämfört med jämnåriga elever i andra länder. Om det är så att 
lärares attityder till ämnet kan påverka undervisningen (Lester, McCor
mick & Kapusuz, 2004) måste lärarutbildare medvetet arbeta med den 
nya gruppens attityder till verksamheten matematikundervisning. Inte 
minst viktigt blir det för att de ska komma över sin rädsla för ämnet 
Kunskaper om vad matematik är och vad som kan vara upphov till olika 
resultat bör därför vara ett viktigt innehåll i lärarutbildningen. 

Pedagogiska traditioner 

Den traditionella matematikundervisningen i grundskolan har präglats 
av övning (Lundgren, 1972; Neuman, 1987; Magne, 1998). Läraren pre
senterar det stoff som ska läras in varpå eleven övar på liknande distink
ta, avgränsade uppgifter. Uppgifternas svårighetsgrad ökar stegvis, och 
för varje steg tillkommer endast en ny svårighet Anderberg (1988) be-
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tecknar de~a form av undervisning som de "små stegens princip". 
Hans boJ.< l matematlkmetodik användes vid lärarutbildningen i början 
av 1990-talet och förmodas, genom att dessa lärarstudenter börjat arbeta 
som lärare, ha påverkat undervisningen i skolor runt om i landet under 
1990-talet Lärarstudenternas erfarenheter av verksamheten matematik
undervisning stärker intrycket av att en stor del av den matematikun
dervisning som bedrivits i svensk skola till stora delar om att eleven 
övar. Den variation av metoder som förespråkas av såväl Case (1996) 
som Samuelsson (2003) existerar men den är i obalans. Jag återkommer 
till detta när jag diskuterar olika verksamhetssystem. 

En del av det enskilda räknandet som lärare som arbetar i skolan bör 
vara uppmärksamma på är tävlandet mellan eleverna, dvs. tävlandet om 
at; v.~a först i bok:n. Matematisk kompetens har inget med hastigheten 
pa räknande t att g6ra. Det handlar om helt andra kvaliteter (se Skemp, 
1976; Carpenter, 1986; Kilpatrick m.fl. 2001; Johansson m.fl., 2001; Niss & 
Jensen, 2002). Genom att uppmärksamma lärarstudenterna på hur olika 
arbetssätt riktar uppmärksamheten mot olika delar av matematisk kom
petens kan vi förebygga problematiken så att deras kommande elever 
inte behöver känna sig dumma om de inte räknar snabbt 

Sammanfattning 

Jag har visat att lärarstudenternas erfarenheter av matematik är relatera
de till hela verksamheten matematikundervisning. Ska vi förstå varför 
lärarstudenter / elever har olika attityder till skolämnet matematik bör vi 
ta hänsyn till i vilken kontext som ämnet undervisas. 

L~arstuden.te~as uppfattningar om sin egen förmåga och hur ma
tematikundervlSnmg ska bedrivas kan vara begränsande för vilken un
dervisning de senare bedriver .. $åväl innehåll som arbetsformer i lärarut
bildningen måste möta dessa ~f!udenter på deras nivå. Denna studie kan 
hjälpa lärarutbildare att förstå vilken typ av studenter de har. 

Nya mönster i lärarutbildningen 

Utifrån mina resultat och med stöd av Ernest (1991) och Wyndhamn 
m.fl. (2000) har jag konstruerat fem verksamheter, (a) en övande verk
samhet, (b) en obehaglig verksamhet, (c) en strukturerande inommate
matisk verksamhet, (d) en laborerande verksamhet och (e) en argumen
terande verksamhet Fyra av dem skulle kunna relateras till Ernest, 
(1991) modell. 

87 



Tabell 8. Visar relationen mellan Ernest ideologier och denna shtdies verksam
heter 

Ideologi 
Industrial Trainer/ 
Technological Pragmatist 

Old Humanist 

Progressive Educator 

Public Educator 

Verksamhet 
En övande verksamhet 

En strukturerande inommatema
tisk verksamhet 

En laborerande verksamhet 

En argumenterande verksamhet 

Den femte verksamheten, den obehagliga, har många gånger sin upprin
nelse i den övande verksamheten. Delar av den övande verksamheten 
som kan leda till en obehaglig verksamhet är tex. när läraren inte riktar 
uppmärksamheten mot förståelse utan fokuserar görandet (procedure~), 
eleverna tävlar om att befinna sig först i boken, läraren ser matematik 
som en uppsättning regler som ska läras. Den dominerande verks~e
ten lärarstudenterna har erfarenhet av är en övande verksamhet dar de 
suttit och räknat enskilt i boken. Resultaten stärker tidigare forskningsre
sultat kring hur matematikundervisningen går till (se tex. Lundgren, 
1972; Neuman, 1987; Magne, 1998; Engström, 1993; Lindqvist, Emanuels
son, Lindström & Rönnberg, 2003). 

Om vi antar att den obehagliga verksamheten är en del av den övan
de så blir obalansen mellan olika verksamheter stor. Det kan för skolma
tematiken leda till problem om lärarstudenter har en så begränsande syn 
på verksamheten matematikundervisning. Den begränsande uppfatt
ningen kan leda till att man så småningom i sin kommande lärarg~g 
endast riktar uppmärksamheten mot vissa aspekter av den matematiska 
kompetensen samtidigt som man i sin osäkerhet undviker att arbeta ~e~ 
och utveckla sin undervisning i matematik. Jag stöder Ernests (1991) Ide 
att lärarens uppfattning om vilken kunskap eleven ska tillägna sig leder 
till olika sätt att bedriva undervisning i matematik. Lärarnas föreställ
ning på denna punkt genOInsyrar sedan hela hans/hennes didaktiska 
resonemang, medvetet eller omedvetet Om matematisk kompetens är 
något mångfacetterat är det rimligt att läraren utnyttjar olika metoder 
beroende på vilken form av kunskap de riktar uppmärksamheten mot 
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(jmf Case, 1996). Läraren kan för att eleven ska tillägna sig en färdighet 
tex. gå igenom något innehåll på tavlan som sedan eleverna övar på. En 
annan metod kan vara att eleverna utgår från en problemformulering 
och utifrån den försöker tillägna sig någon form av matematisk kunskap. 
Olika metoder riktar på så vis uppmärksamheten mot olika former av 
kunskap. 

Inte minst är det viktigt med en varierad undervisning eftersom den 
traditionella undervisningen kan leda till så många negativa attityder 
utvecklas hos våra elever. En övervägande övande verksamhet kan leda 
till att elever tappar intresset och känner olust inför arbetet med matema
tik (jmf. Tobias, 1987). Det är utan tvekan så att vi har studenter i lärar
programmen med negativa erfarenheter av matematik bakom sig. Lärare 
på skolorna måste utbildas i vad deras lärarroIl betyder för elevernas in
ställning till matematik. Lärare såväl som lärarstudenter ska vara kunni
ga på dessa områden så att de inte reproducerar negativa attityder till 
elever i skolan. 

I'm not afraid of anything in this world. There is nothing you can say 
to me that I haven't already heard (Bono, 2003). 

Didaktiska implikationer 

Studien aktualiserar ett antal brister i och om matematik som lärarstu
denter kan ha med sig in i lärarutbildningen. Brister som tidigare inte 
varit så påtagliga som de är nu när vi ändrat kraven för att få läsa till lä
rare i matematik för de tidigare skolåren. I denna del vill jag med stöd av 
studien formulera ett antal uppmaningar till dem som arbetar med att 
utbilda matematiklärare för del·tidigare skolåren. 

.. J 

- En lärarstudent bör uppmärksammas på den komplexitet som mate
matisk kompetens innebär för att kunna rikta uppmärksamheten mot 
olika kompetenser i sin undervisning. Att vara lärare i matematik 
handlar om så mycket mer än om att bara kunna sitt ämne. Det hand
lar också om kunskaper om ämnet och hur det kan påverka elever. 

- En lärarstudent bör uppmärksammas på vad ledarskapet i matema
tikklassrummet har för betydelse. Det är av central betydelse för ma
tematikdidaktiken eftersom den aspekten av verksamheten matema
tikundervisning framkallar så mycket obehag hos många elever. 

- En lärarstudent bör uppmärksammas på hur olika arbetssätt riktar 
uppmärksamheten mot olika kompetenser. (Utifrån ett verksamhets-
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teoretiskt perspektiv' kan vi resonera om relationer mellan handlingar 
och möjliga resultat att uppnå.) 

- En lärarstudent bör uppmärksammas på vad i verksamheten som kan 
leda till att eleverna upplever matematiken som tråki~ och vad kan 
påverka elevernas intresse på ett positivt sätt i verksamheten. 

Vad händer om man medvetet undervisar studenterna i vad matematik 
är och hur olika faktorer kan påverka systemet Kan vi på det sättet för
ändra studenternas inställning till matematiken i skolan? Eller är de 
gamla erfarenheterna så starkt rotade? Hur kan lärarutbildningen hjälpa 
studenterna om skolan är en del av lärarutbildningen och skolan håller 
fast vid gamla traditioner? Lärarutbildare vid universitet och högskolor 
kan förespråka varierad undervisning men ser skolan ut på ett annat sätt 
samverkar inte miljöerna. Ska vi förändra skolmatematiken så ska det 
göras på alla nivåer från universitet till förskola (jmf. SOU, 2004:97). 
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