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Sammandrag 

Uppsatsen handlar om lärares beskrivningar av sina kompetenser och syn på matematik. Vårt 

syfte har varit att undersöka relationen mellan klasslärare för de tidigare årens utbildning i 

matematik och deras sätt att undervisa i ämnet. Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer med 

sex klasslärare som undervisar i de tidigare skolåren. Empirin har analyserats för att få en 

kunskap om hur lärare ser på sina kunskaper och undervisning i matematik. Resultatet visar 

att respondenterna anser sig ha tillräckliga matematikkunskaper för att undervisa i år 1-3, men 

att några av dem inte känner sig lika säkra när de undervisar i år 4-5. De flesta av 

respondenterna relaterar sina matematikkunskaper i större utsträckning till sin yrkeserfarenhet 

än till sin utbildning. De lärare i undersökningen som inte anser sig ha tillräckliga kunskaper i 

matematikämnet har en enformigare undervisning och är mer styrda av läromedlet. 

Klasslärarna anser även att de saknar kompetensutveckling i ämnet. 

 

Nyckelord: klasslärare, utbildning, matematik, kompetenser



 3 

Innehåll 

Sammandrag...........................................................................................................................2 
 
1. Inledning ............................................................................................................................4 

1.1 Problemformulering......................................................................................................6 
1.2 Syfte .............................................................................................................................6 
1.3 Frågeställning ...............................................................................................................7 

 
2. Relevant forskning och litteraturgenomgång.......................................................................8 

2.1 Möjliga orsaker till försämrade matematikkunskaper ....................................................8 
2.2 Lärarens utbildning och kompetensutveckling...............................................................9 
2.3 Relevant kunskap om ämnet matematik för lärare .......................................................11 
2.4 Andra relevanta kompetenser för lärare.......................................................................12 

 
3. Metod...............................................................................................................................15 

3.1 Problemprecisering .....................................................................................................15 
3.2 Arbetsfördelning i arbetet ...........................................................................................15 
3.3 Urval ..........................................................................................................................15 
3.4 Presentation av respondenterna ...................................................................................15 

3.4.1 Anna ....................................................................................................................15 
3.4.2 Beatrice................................................................................................................16 
3.4.3 Carina ..................................................................................................................16 
3.4.4 Doris....................................................................................................................16 
3.4.5 Erika ....................................................................................................................16 
3.4.6 Filippa..................................................................................................................16 

3.5 Etiska överväganden ...................................................................................................16 
3.6 Datainsamlingsmetoder...............................................................................................17 
3.7 Metodologi .................................................................................................................18 
3.8 Tillvägagångssätt ........................................................................................................18 
3.9 Databearbetning..........................................................................................................18 
3.10 Metoddiskusssion......................................................................................................19 

 
4. Resultat ............................................................................................................................20 

4.1 Översikt av klasslärarnas relationer till kategorierna ...................................................20 
4.2 Klasslärarnas formella grundutbildning och kompetensutveckling ..............................21 
4.3 Klasslärarnas förhållningssätt till ämnet matematik.....................................................22 
4.4 Klasslärarnas beskrivning av sin matematikundervisning ............................................22 
4.5 Slutsats av resultatet....................................................................................................25 

 
5. Diskussion........................................................................................................................26 

5.1 Sammanfattande diskussion ........................................................................................29 
5.2 Didaktiska implikationer.............................................................................................30 
5.3 Vidare forskning .........................................................................................................30 

 
Litteratur- och källförteckning ..............................................................................................32 
 
Bilaga...................................................................................................................................36 
Bilaga 1................................................................................................................................36 



 4 

1. Inledning 

Rubriker som vi mötts av i media under senare år är att ”svenska elever når inte målen i 

matematik” och ”nedslående resultat i matematik för svenska elever i internationella 

jämförelser”. Det har påtalats under flera år att elevernas matematikkunskaper har blivit sämre 

(Skolverket, 2004a; 2004b; 2008a). Den nationella utvärderingen av grundskolan från 2003 

(NU03)(Skolverket, 2004a), visar att elever i år 5 och 9 försämrats i matematikämnet om man 

jämför med den nationella utvärderingen från 1992. Den internationella undersökningen PISA 

(Programme for International Student Assessment) (Skolverket, 2004b) visar att de svenska 

elevernas genomsnittliga matematikkunskaper ligger över det internationella medelvärdet. 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) (Skolverket, 2008a) visar 

däremot att de svenska eleverna i år 4 och 8 presterar sämre i matematik än genomsnittet för 

de EU och OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) länder som 

deltog i undersökningen. TIMSS undersökningen visar att den negativa utvecklingen av de 

svenska år 8 elevers resultat i matematik har fortsatt. I Skolverkets rapport (2004a) ifrågasätts 

om resultaten anses tillfredsställande. Detta menar man beror på vilket perspektiv som det ses 

ur, men om svenska elevers resultat ska vara ledande vid internationella jämförelser så är inte 

resultaten godtagbara. Vi anser att man även bör tänka på att vända den negativa trenden att 

elevernas kunskaper sjunker.  

 

Goda kunskaper i matematik är av stor betydelse. Flödet av information i vårt samhälle har 

ökat och det gäller att ha goda kunskaper i matematik för att ha en möjlighet att tolka och 

använda det ökade informationsflödet (Skolverket, 2008b). I Högskoleverkets rapport (1999) 

skrivs det att den ständiga samhällsutvecklingen väntas öka behovet av matematikkunskaper 

för alla människor. En annan anledning till att matematikkunskaperna behöver förbättras i 

Sverige, är satsningarna på högre utbildningar inom naturvetenskap och teknik. Det uppstår 

också många valsituationer i livet där det förväntas att man kan fatta välgrundade beslut, följa 

och aktivt delta i beslutsprocesserna, vilket också ställer krav på matematikkunskaper (SOU 

2004:97; Ljungblad, 2003). Även i kursplanen för matematik (Skolverket, 2008b), i delen 

som heter ämnets syfte och roll, står det att eleverna ska förstå betydelsen av matematik i vårt 

samhälle och att matematiken är en viktig del av vår kultur. Man vill även att elever ska 

kunna kommunicera och utöva matematik för att få ökad förståelse och hitta nya lösningar på 

problem som de stöter på i vardagslivet. 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) (Utbildningsdepartementet, 1994) skriver att det 
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är skolans ansvar att eleverna bär med sig nödvändiga kunskaper som de har nytta av som 

blivande samhällsmedborgare och för fortsatta studier på högre nivå. 

 

Gustafsson och Myrberg (2002) menar att en tänkbar tolkning till varför det inte gått bra i 

TIMSS och PISA för svenska elever i matematik, är att det inte finns tillräckligt med 

utbildade lärare i matematik. Lärarutbildningen för grundskolans tidigare år är upplagd på ett 

sätt som innebär att man kan välja på olika inriktningar och fördjupningar i sin 

lärarutbildning. Läsinlärning och matematikinlärning är en obligatorisk del för alla 

lärarstudenter, för de tidigare åren. När lärarstudenterna sedan ska börja arbeta är det givetvis 

meningen att de ska undervisa i de ämnen de har utbildning i. Det innebär att lärare med de 

olika inriktningarna i sin utbildning ska arbeta tillsammans i arbetslag och undervisa i sina 

specifika ämnen. Detta ska ge eleverna goda möjligheter till en utbildning med hög kvalitet. 

Under våra VFU (verksamhetsförlagd utbildning) perioder på olika skolor har vi upptäckt att 

det är väldigt sällan lärare arbetar på detta sätt. På de flesta av dessa skolor är lärarna 

klasslärare och undervisar därmed också i flera andra ämnen. 

 

Även när det gäller grundskolans tidigare år leder den nya lärarutbildningen 

till en ämnesinriktning. I skolorna är det dock i de lägre årskurserna fortfarande 

mycket vanligt med klasslärare som står för huvuddelen av undervisningen 

i klassen. Nyutexaminerade lärare anställs således ofta som klasslärare, 

trots att de egentligen är utbildade till ämneslärare i antingen matematik 

och naturorienterande ämnen eller svenska och samhällsorienterande 

ämnen (Statskontoret 2007:8  s.76). 

 

Statskontoret (2007:8) visar i sin regeringsrapport att det i Sveriges skolor endast är 64 % av 

lärarna som undervisar i matematik i år 1–5, som har både lärarexamen för dessa år och minst 

10 poäng (15 högskolepoäng, vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier i undervisningsämnet 

matematik). Enligt Löwing och Kilborn (2002) har lärare som arbetar i år 1-6 ett stort ansvar 

över matematikämnet, eftersom det är de som står för den större delen av grundskolans 

matematikundervisning. Det är också i de tidiga åren som eleverna grundlägger sina 

matematikkunskaper och sitt förhållningssätt till matematik. Författarna menar att ett stort 

antal av dessa lärare inte har några djupare kunskaper i matematik eller dess didaktik. 

Problem som påtalas är att kursplanernas uppnående mål i matematik är för generella och inte 

tillräckligt konkreta för att hjälpa läraren att sätta målen i undervisningen och att lärarna blir 
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för läromedelsbundna i sin matematikundervisning. En annan farhåga som vi ser att 

Gustafsson och Myrberg (2002) har upptäckt, är att den stora mängd lärare som kommer att 

gå i pension de närmaste åren troligen kommer att påverka svenska elevers utbildningsresultat 

negativt. Detta på grund av att när en stor mängd lärarerfarenhet försvinner ökar också 

andelen lärare med bristande utbildning. Vi tycker det är konstigt att inte alla lärare för de 

tidigare åren har liknande kompetenser i matematik när de i de flesta fall kommer att vara 

verksamma som klasslärare och undervisa i matematik. En annan tanke är att varför inte 

skolorna arbetar efter vilken typ av lärare som utbildas. Vi anser att det vore möjligt att två 

lärare i de tidigare åldrarna med olika utbildningsinriktning arbetar i ett arbetslag tillsammans 

och undervisar i de ämnen de har utbildning i.  

 

Men till slut funderar vi på hur viktigt Sverige anser det är med utbildade lärare. Vi läste en 

tidningsartikel där det stod att Högsta domstolen gav en kommun rätt när de anställde en 

obehörig lärare istället, på grund av att de inte ansåg den behöriga läraren tillräckligt 

kompetent (Dagens Samhälle, 2008). Detta har fått oss intresserade av vad det är som anses 

viktigt för att en lärare ska lyckas med att ge eleverna möjlighet till utveckling och att de ska 

uppnå målen i ämnet matematik. Vi funderar över om det handlar om kunskaper i ämnet 

matematik, andra kompetenser eller en kombination. 

1.1 Problemformulering 

Vi har funderat över om det kan finnas ett samband mellan klasslärarnas utbildning för de 

tidigare åren och deras syn på matematik. Vi vill med vår uppsats försöka se hur det ser ut i 

några av Sveriges skolor. Har alla som arbetar som klasslärare för de tidigare åren och 

undervisar i matematik, relevant utbildning och hur ser lärarna själva på detta? Hur beskriver 

klasslärarna sin syn på matematik och dess undervisning?  

1.2 Syfte 

Vi anser att det hade varit intressant att ta del av hur lärarna beskriver sina egna kunskaper i 

ämnet och sin matematikundervisning.   

Syftet med denna uppsats är att studera relationen mellan klasslärares utbildning i matematik 

och deras syn på matematik och undervisningen i klassrummet. 
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1.3 Frågeställning 

Hur beskriver klasslärare sina kunskaper och sin undervisning i matematik i relation till sin 

utbildning? 
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2. Relevant forskning och litteraturgenomgång  

I detta stycke kommer vi att delge det som styrdokumenten skriver om lärares utbildning och 

relevanta matematikkunskaper för undervisning i grundskolan. Vi kommer även att referera 

till den forskning och undersökningar som är gjord kring vikten av lärares kompetenser och 

utbildning i matematikämnet. När vi presenterar materialet använder vi oss av kunskap när det 

har med ämnet matematik att göra. När vi sedan skriver kompetenser är det andra saker som 

lärare bör kunna för att gynna elevers utveckling i matematik.  

2.1 Möjliga orsaker till försämrade matematikkunskaper 

Det finns många tankar och funderingar om vad de försämrade matematikkunskaperna i 

grundskolan kan bero på. Vi kommer endast att fokusera på de möjliga orsaker som har med 

lärarnas uppdrag och utbildning att göra. Redan vid implementeringen av Lpo 94 ansågs det 

enligt NCM (2001) (Nationellt Centrum för Matematikutbildning) att lärarna inte fick det stöd 

som behövdes för att ta till sig de nya kursplanernas mål. Enligt NU 03 (Skolverket, 2004a) är 

en av orsakerna att utbildade lärare som undervisar i matematik med en ämneskompetens på 

20 poäng, var färre 2003 än 1992. Undersökningen visar också att det vanligaste sättet att 

arbeta i matematik var enskilt och att lärarens gemensamma genomgångar hade minskat. 

Slutsatsen av studien visar att de satsningar som behövs göra för att förbättra matematik 

främst rör lärarens kompetens. För att göra elevernas matematikkunskaper mer utvecklande 

handlar det om hur läraren utformar undervisningen och hur de använder tiden på ett mer 

konstruktivt sätt för eleverna. Även granskningar av Skolverket (2003; 2004 a) visar att 

matematikundervisningen i många av våra svenska klassrum kännetecknas av enformigt och 

individuellt arbete där läroboken styr. För att få elever som presterar bättre gäller det att skapa 

en undervisning som ger intresserade och engagerade elever. Enligt Skolverket (2003) uppnås 

det genom en undervisning som är varierad både i innehållet och i arbetsformerna. När 

undervisningen grundar sig på ett undersökande arbetssätt, där det förväntas att eleverna gör 

upptäckter, ställer frågor och argumenterar matematik anser Mouwitz (2001) att det ställer 

högre krav på lärares ämneskunnande. Han menar även att om lärare saknar djupare 

kunskaper i ämnet finns det risker att lärarna förmedlar en oriktig bild och ett felaktigt 

förhållningssätt till matematikämnet. Även i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) skrivs 

att det krävs en balans mellan aktiva, konkreta aktiviteter och de formella 

matematikkunskaperna för att nå en god kunskapsutveckling bland elever. 
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2.2 Lärarens utbildning och kompetensutveckling 

Vikten av lärarens utbildning påtalas i skollagen,  

3 § Kommuner och landsting är skyldiga att för undervisningen använda lärare, 

förskollärare eller fritidspedagoger som har utbildning avsedd för den undervisning 

de i huvudsak skall bedriva (Lärarförbundet, 2005, s.59). 

 
Detta ska gälla för alla skolor oberoende av var de ligger i landet 

2 § att elever har tillgång till likvärdig utbildning, varhelst den anordnas i landet 

(s.55).  

 
Skolinspektionen har noterat att skolorna inte alltid följer de föreskrivna lagarna 

 
”Vi vet att lärarna är skolans viktigaste resurs för elevernas studieresultat. 

Undersökningar visar dock att vissa skolor använder lärare som inte har utbildning 

för den undervisning de ska bedriva, att personalen inte får kompetensutveckling och 

att den pedagogiska personalen inte kan tillräckligt om de föreskrifter som styr 

utbildningen,” säger Begler på Skolinspektionen (Dagens Nyheter, 2008).  

 

Stendrup (2001, s.148) menar att lärarutbildningen inte ger lärare ”tillräcklig professionell 

självkänsla” för att lärare ska våga förändra invanda pedagogiska traditioner. Det medför att 

lärare söker trygghet i de traditionella undervisningsmetoderna som inte gynnar 

skolutvecklingen på sikt. Han anser vidare att det gäller att lärare har goda didaktiska 

kompetenser, som de även klarar av att omsätta i kommunikativa handlingar. Claesson (2004) 

anser att studenter på lärarutbildningen bör lära sig att kritiskt granska de aktuella teoretiska 

riktningarna som uppstår i samhället. Lärarstudenter kommer att arbeta många år framöver 

och behöver en kunskap om hur man kan förhålla sig till aktuella teorier och inte endast ta 

dem till sig. I Högskoleverkets utvärdering (2008) framkom det att lärarutbildningen har en 

del brister inom matematikämnet. De anser att det är svårt för lärarstudenter att få tillräckliga 

kunskaper i matematik för att undervisa i år 3-5. De påtalar även att det är svårt att rekrytera 

studenter till lärarutbildningens inriktning matematik vilket kanske förklarar de låga 

förkunskaperna för att vara behörig till utbildningen. Vi är medvetna om att det har släppts ett 

förslag på en ny lärarutbildning under den tid vi har genomfört denna undersökning. Vi 

kommer inte att beröra det i detta arbete. 
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Löwing och Kilborn (2002) anser inte att det endast handlar om lärarnas grundutbildning, 

utan även att lärare inte hinner få kompetensutveckling i samma takt som de skall klara av att 

förverkliga de nya intentionerna som reformerna medför. Lärare som inte tar till sig de nya 

tankarna fortsätter med sin trygga pedagogiska övertygelse i undervisningen. Detta innebär att 

”Medan läroplanerna utvecklas står därför skolans utveckling i realiteten stilla” (Löwing & 

Kilborn, 2002, s.43). Även i rapporten Hög tid för matematik (NCM, 2001) konstaterar man 

att 

Matematiklärarna har inte fått stöd och resurser att utveckla en intresseväckande och 

stimulerande undervisning som möter dagens elever och konkretiserar aktuella 

kursplaner, utan har fått förlita sig på traditionella arbetssätt och hjälpmedel (NCM, 

2001, s.12). 

 

Den vanligaste formen av kompetensutveckling lärare får är föreläsningar under studiedagar 

menar Maltén (2003). Det kan hända att det vid dessa dagar saknas förarbete och 

behovsanalys, men att det däremot finns alltför mycket overheadbilder och passivitet. Ett 

större engagemang hos personalen och en startpunkt i vad de anser sig vara i behov av anser 

han vara viktigt. Maltén betonar även att kompetensutvecklingen skall styras av personalens 

utvärderingar. Lindö (1996) anser att det inte är alla gånger som studiedagar leder till 

utveckling av lärarens kompetens. Hon menar att lärares lärande är något som sker hela tiden i 

deras dagliga arbete. Om lärarna istället hade fått tid att diskutera och byta erfarenheter av 

varandras undervisning skulle detta kunna bidra till att lärarna får en självinsikt och 

inspiration till utveckling. Lärarna som undervisar de yngre eleverna anser sig ha en bättre 

kompetens än vad de grundskollärare som arbetar med de lite äldre eleverna anser sig ha. 

Lärarnas Riksförbund (2006) visar i en rapport att lärarnas kompetensutveckling är mycket 

eftersatt. Av de lärare som varit med i undersökningen är det 76 %, som anser att det är 

kompetensutveckling inom sina ämnen, som de är i störst behov utav. Detta menar Lärarnas 

Riksförbund förmodligen är det som hämmar måluppfyllelsen i den svenska skolan.  
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2.3 Relevant kunskap om ämnet matematik för lärare 
 
Matematikdelegationen (SOU 2004:97) skriver i sin rapport, att det är en svår utmaning för 

lärare att undervisa i matematik, eftersom många elever inte når upp till grundskolans mål i 

matematik. De menar vidare att både nationell som internationell forskning visar att det är 

kunskapen hos matematikläraren som är avgörande för om eleverna ska göra framsteg i 

matematik. Enligt delegationens undersökningar har många av dagens matematiklärare inte 

den matematikteori eller matematikdidaktik som krävs av dem. Det finns dock en vilja och 

lust bland dessa lärare att få mer utbildning i ämnet. I Skolverkets lägesbedömning (2006a) 

skrivs det att det har uppstått en försämring i lärarnas matematikkunskaper under en 

tioårsperiod. Det var fler lärare som hade läst fler universitetskurser i matematik i början av 

1990- talet än i början av 2000. Men i rapporten finns det inget tydligt som pekar på att 

elevers försämrade resultat skulle ha något samband med den försämrade lärarkunskapen. 

Lärarnas Riksförbund (2008) har i en undersökning gett en bild av att lärarnas egen 

uppfattning om sin kompetens i betydelsen av matematik för barns och elevers 

kunskapsutveckling inte är lika hög som i mycket annat.   
 

Det är av väsentlig betydelse att matematiklärare har kompetens i både pedagogik, matematik 

och matematikdidaktik anser Matematikdelegationen (SOU 2004:97). I 

matematikkompetensen bör det finnas kunskaper som gör att läraren både kan ”[…] bredda 

och fördjupa perspektiven på ämnet utöver själva undervisningsinnehållet” (s.92). 

Matematikundervisning är lätt, är den allmänna uppfattningen enligt Löwing (2006) för att det 

finns läromedel att följa och bestämda regler för hur man arbetar. Dels ska läraren utifrån sitt 

uppdrag utgå från varje elevs behov och möjlighet till att lära sig matematik. För att sedan 

själv inneha goda kunskaper i ämnet och en förmåga till att omsätta det till ett meningsfullt 

innehåll i undervisningen. För att förtydliga detta kommer här kort om vad Löwing (2006) 

anser en lärare bör klara av för att det ska ge eleverna en möjlighet till att uppnå förväntade 

resultat i skolan. 

- Det grundläggande är tolkningen av målen, val av innehåll, arbetsformer och 

arbetssätt. Det kräver didaktiska kunskaper i ämnet och erfarenhet, detta moment 

innebär ett stort ansvar för läraren. Även lärarens förhållningssätt till innehållet och 

hur det ska behandlas är av betydelse för vad eleverna lär sig. 

- Behärska ett språk för att kunna förklara något men även för att konkretisera och 

verklighetsanpassa det som skall förklaras samt knyta samman formell och informell 
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kunskap. Det gäller även att kunna kommunicera matematikkunskaper med föräldrar 

och kolleger. 

- Läraren måste kunna ta elevernas perspektiv, alltså fråga sig om det kan förstås på 

andra sätt, för andra syften och klara av att utgå från andra erfarenheter och 

förkunskaper. 

- Behärska ämnesinnehåll och didaktiken i det som undervisas inte bara för den 

åldersgrupp man undervisar i utan även för andra utbildningsstadier för att ge eleverna 

kontinuitet och bra utveckling i ämnet.  

Madsen (2002) anser att matematikundervisningen är en mycket komplex situation där läraren 

har ett stort ansvar som arbetsledare och att läraren får inte låta läromedelsförfattarna ta över 

detta viktiga ansvar.  

2.4 Andra relevanta kompetenser för lärare  

Förutom att ha kunskaper i ämnet matematik anses det finnas flera andra kompetenser, 

förmågor, en lärare ska besitta för att bedriva en undervisning som gynnar elevers utveckling. 

Vi ska presentera vad några författare anser är viktigt förutom att ha kunskaper i ämnet. Enligt 

Uhlin (2001) och Magne (1998) har de sociala kompetenserna betydelse i 

matematikundervisningen både ur lärarens och elevens synvinkel. För att kunna undervisa på 

ett sätt som gynnar elevernas matematikutveckling behöver man enligt Uhlin (2001) kunskap 

och en strävan i att vilja veta mer om matematik och om vart eleven befinner sig i sin 

utveckling för att förstå deras förutsättningar. Förutom det menar han att lärarens sociala 

kompetens och individuella egenskaper såsom självtillit, uthållighet och förmågan att kunna 

sätta sig in i hur elever tänker, är av betydelse när man undervisar. Magne (1998) anser att 

lärarens förhållningssätt till matematik ska vara både allvarlig och lekfull för att eleven ska 

uppleva och äga känslan av förtroende, tillit och lugn. För eleven påtalar han att det viktigaste 

matematikundervisningen ska innehålla, är stora möjligheter till att ”känna tillfredsställelse, 

hopp, glädje, lycka, triumf och självkänsla efter en lyckad uppgiftslösning” (s. 93).  

 

Varför delar man upp ämneskunskaper och pedagogiskt/didaktiskt kunnande i diskussionen 

om lärarkompetens, i stället för att framhålla båda undrar Shulman (1986). Han använder sig 

av begreppet Pedagogical Content Knowledge (PCK) med det menar han att en lärare förutom 

sina ämneskunskaper besitter ämnesdidaktiska kunskaper. Dessa används vid planering, 

genomförande och utvärdering av sin undervisning och är det som kännetecknar en 

professionell lärare. Även en undervisningsvana bidrar till detta anser Shulman (1986). De 
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kompetenser som Shulman (1987) menar att en bra lärare bör ha, som är refererade i Maltén 

(1995), är: 

1. Ämneskunskap. Läraren måste ha goda ämneskunskaper och även ett väl genomtänkt 

synsätt till ämnet.  

2. Kunskap om skolans utrustning och struktur. Läraren ska ha kunskaper om skolans 

helhet som till exempel läroplaner, läromedel, skolans regler och organisation.  

3. Formell pedagogisk kunskap. En lärare ska vara insatt i hur elever lär och utvecklas, 

och hur de uppfattar sin omvärld.  

4. Praktisk kunskap. En kunskap som lärare skaffar sig av erfarenhet och som gör att det 

vet hur de ska agera i undervisningssituationer.  

5. Reflektionsförmåga.  Läraren reflekterar och utvärderar sitt eget handlande för att 

utvecklas i sin yrkesroll.  

 

Även Stensmo (1997) har skrivit vilka kompetenser han anser en lärare bör ha. 

Ämneskompetens, kunskap som gör att läraren är uppdaterad i sitt ämne och har ett djup och 

bredd i det är givetvis viktigt. Han påtalar också en didaktisk kompetens, utifrån de didaktiska 

frågorna ”vad”, ”hur” och ”varför” ska läraren kunna planera, genomföra och utvärdera sina 

lektioner. Sedan tar han även upp ledarkompetens, att organisera och leda eleverna under 

deras skoltid, som inte Shulman (1987) påtalar lika tydligt. Den mest väsentliga uppgiften 

som läraren har är enligt Colnerud och Granström (2002) att se till att eleverna kan ta till sig 

kunskaper och färdigheter. Förutom de viktiga ämneskunskaperna måste läraren även ha 

tillräckliga didaktiska kunskaper för att hjälpa eleverna uppnå målen. Även Löwing och 

Kilborn (2002) ser problemet med endast goda ämneskunskaper, att har man en hög 

akademisk utbildning i ämnet kan det innebära att de grundläggande matematiska 

kunskaperna anses så självklara att de inte ses som någon kunskap i ämnet matematik i 

grundskolans tidigare år. De ser hellre att grundskollärare först och främst besitter ”[…] goda 

kunskaper i en didaktisk ämnesteori […]” (s.62) och sedan har en ”[…] orientering inom det 

akademiska ämnet matematik och dess metoder” (s.62). 

 

Alexandersson (1994) visar i sin doktorsavhandling att även ”erkänt undervisningskompetenta 

mellanstadielärare varav flera läst påbyggnadsutbildning i pedagogik och didaktik” (s.60) inte 

kan ge eleverna möjlighet att nå ett gott undervisningsresultat. Han skriver vidare att det 

gäller att kunna ta elevens perspektiv och i sin undervisning utgå från hur elever tänker och 

lär i det tänkta innehållet och inte i första hand fokusera på metoden. En undersökning 
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Skolverket (2006b) har gjort visar att lärarutbildning tillsammans med utbildning i 

undervisningsämnet är viktig, men det är inte endast det som avgör goda resultat hos elever i 

ämnet matematik. Lärarnas syn på sina egna kunskaper i ämnet och sin förmåga i att omsätta 

det till relevant undervisning för eleverna är väl så viktiga. I och med detta visar även lärare 

en glädje i att undervisa och i att vara lärare till yrket. Madsén (2002) skriver att det är viktigt 

att läraren ansvarar för att vara en aktiv arbetsledare i undervisningen för att gynna elevers 

lärande. 

  

Gustafsson och Myrberg (2002) påtalar liksom Shulman (1986) att yrkeserfarenhet är av stor 

betydelse för en lärares kompetens och det är något som utvecklas under en lång tid. Vidare 

skriver författarna som vi påtalade i inledningen, att många lärare med en lång lärarerfarenhet 

kommer att försvinna på grund av pensionsavgångar de närmaste åren och detta kommer 

troligen att påverka elevers utbildningsresultat negativt. Erfarenhet som lärare har fått när de 

undervisat genom åren bör enligt Längsjö (1996) ges en högre status och bedömas som lika 

viktig som den teoretiska kunskapen. Hon menar att fler forskare har börjat se att 

framgångsrik lärarerfarenhet grundar sig på ”tolkning, problemlösning och reflektion snarare 

än på förmågan att bemästra ett antal färdigheter” (s.117). Även i en rapport från Lärarnas 

Riksförbund (2008) framhålls det att yrkeserfarenhet är en viktig del för att lärare ska känna 

att deras kunskaper räcker till i undervisningen. I en utvärdering från Högskoleverket (2008) 

skrivs det också om erfarenhet men de vill påvisa en annan typ av erfarenhet och det är den 

beprövade erfarenheten. Med det menas att den beprövade erfarenheten är mer än erfarenhet 

för den är kommunicerad med andra på ett sätt som är relevant för verksamhetsinnehållet. De 

skriver vidare att den idealiska läraren är den som är vetenskapligt kompetent med egen 

beprövad erfarenhet som lärare i det allmänna skolsystemet. 

 

Löwing (2006) påtalar att undervisningen i skolan är kulturbunden och det lärare bär med sig 

från sin egen skoltid förs ofta vidare till nästa generation lärare. Hon skriver vidare att 

lärarstudenters förhållningssätt och attityder till undervisningen inte påverkas lika mycket av 

lärarutbildningen som av sina egna erfarenheter, det nedärvda intellektet, och som av 

handledarnas uppfattningar under VFU perioderna. Samuelsson (2006) har i sin studie visat 

att ett flertal av lärarstudenterna, som läser matematik för de tidigare åren, har när de börjar 

lärarhögskolan med sig negativa känslor till skolmatematik såsom skam och rädsla för att 

misslyckas. Detta menar han kan medföra att de som blivande lärare väljer bort ämnet eller 

har svårt att engagera sig i ämnet.  
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3. Metod  

I denna del kommer vi att redogöra och presentera urvalet av våra respondenter. Därefter 

delger vi de etiska övervägandena. Vi kommer även att redogöra för våra 

datainsamlingsmetoder, vilka teorier vi grundar arbetet på och kritiska diskussioner kring 

dem. Även tillvägagångssätt och databearbetning presenteras här. 

3.1 Problemprecisering 

Hur beskriver klasslärare sina kunskaper och sin undervisning i matematik i relation till sin 

utbildning? 

3.2 Arbetsfördelning i arbetet 

Sammandrag, inledning, metod, resultat och diskussion har vi arbetat fram tillsammans. 

Relevant forskning och litteratur till arbetet har vi samlat in var för sig för att sedan diskutera 

och sammanställa det tillsammans. Intervjuerna och transkriberingen av dem har vi gjort 

hälften var. Därefter har vi tillsammans sammanställt och analyserat empirin.  

3.3 Urval 

Våra urvalskriterier av intervjupersonerna var att de skulle vara klasslärare med en formell 

lärarutbildning och undervisa i matematik för de tidigare åren i grundskolan. Vi ansåg det 

även relevant att lärarna hade varit verksamma i skolan under olika lång tid. Utifrån de ovan 

nämnda kriterierna har vi valt ut sex pedagoger som arbetar på olika skolor och även i olika 

kommuner i södra Sverige. Vid besök på skolor under vår utbildningstid har vi träffat fyra av 

de lärare som vi ansåg passa till vår undersökning och de andra två lärarna har vi privata 

relationer till. Tanken med att lärarna ska arbeta i olika skolor och kommuner var att deras 

matematikundervisning inte skulle vara påverkad av att de hade samma pedagogiska ledare 

och att de eventuellt arbetade med ett lokalt mål i matematik. I urvalet av respondenterna hade 

vi inget bortfall.  

3.4 Presentation av respondenterna 

3.4.1 Anna 
Anna är lågstadielärare och tog sin examen 1986. Hon har arbetat som klasslärare i år 1- 3 i 

20 år. Denna termin undervisar hon i år 3. 
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3.4.2 Beatrice 
Beatrice blev färdig lärare för de tidigare åren 2006. Hennes inriktning var samhällsorienterad 

ämnen och barns lärande, sedan läste hon även matematik och naturorienterade ämnen. Under 

sin tid som färdig lärare har hon undervisat i år 1-2, 5 och som speciallärare i år 8. Nu är hon 

klasslärare i år 1-2. 

3.4.3 Carina 
Carina har arbetat som lärare i 4 år och är grundskollärare för år 1-7 med svenska 

samhällsorienterade ämnen som inriktning. Hon har arbetat i år 2-4, men har för tillfället ett 

vikariat som klasslärare i år 2. 

3.4.4 Doris 
Doris har arbetat med elever från år 1 till och med år 5. Just nu är hon klasslärare i år 1 och 

undervisar även i matematik i år 3-4. Doris har arbetat i 20 år och har därmed den äldre 

lågstadielärarutbildningen, vilket innebär att hon har läst alla skolämnen, men med lite mera 

inriktning på idrott.  

3.4.5 Erika 
Erikas grundutbildning till lärare är för år 1-7 med svenska och samhällsorientering som 

inriktning. Hon har arbetat som klasslärare i 8 år med ett avbrott då hon var föräldraledig. 

Hon är klasslärare i år 2. 

3.4.6 Filippa 
Filippa har lågstadielärarutbildning och har arbetat i skolan i 33 år. Hon arbetar som 

klasslärare i år 2 idag men har under sina år arbetat från år 1 till och med år 3. Filippa har 

även arbetat som speciallärare, utan att vara utbildad för det, i ett och ett halvt år. Då 

undervisade hon även i år 4 och år 5, där hon hjälpte de elever som behövde extra stöd i 

matematik. 

3.5 Etiska överväganden 

Vi har tagit del av Vetenskapsrådets (2002) etiska rekommendationer. I vår undersökning har 

vi använt oss av de fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Innan vi började intervjuerna delgav vi 

respondenterna syftet med vår forskning (informationskravet) och att de hade möjlighet att 

när som helst ställa frågor angående undersökningen eller avbryta sin medverkan 

(samtyckeskravet). Vi informerade även om att vi kommer att avidentifiera allt material såväl 
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personidentitet som skola (konfidentialitetskravet) och att det endast är vi som har tillgång till 

den bandade intervjun (nyttjandekravet). 

3.6 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamlingen har skett genom enskilda kvalitativa intervjuer för att få reda på vår 

forskningsfråga. Vi ansåg att halvstrukturerad intervju var det som var att föredra. Då fanns 

möjligheten att ställa situationsanpassade följdfrågor och därigenom verkligen förstå tankarna 

bakom ett svar från respondenterna. Kvale (1997) menar att den kvalitativa intervjun inte bara 

ger svar på en fråga, utan även svar på varför respondenten svarar på det sätt som den gör. 

Johannson och Svedner (2004) menar att den kvalitativa intervjun ger möjlighet att få 

kompletta svar, vilket är det vi strävar efter genom möjligheten till följdfrågor. Vi kommer att 

använda oss av ett antal förbestämda frågor (se bilaga 1), som vi anser vara relevanta för att 

nå målet. Utöver dessa frågor kommer vi, när vi känner att det finns mer att hämta, 

komplettera med frågor som vi tror kommer att bidra till en mer komplett bild av 

respondentens tanke. 

 

Valet av analysmetod stod inte helt klart från början. Utifrån vårt syfte och frågeställning 

ansåg vi att vi kunde ta till oss bra saker både från diskursanalysen och från hermeneutiken. 

Enligt Patel och Davidson (2003) menar hermeneutikern att man ska tolka och förstå 

innebörden av människors synsätt med hjälp av det talade, skrivna språket, deras handlingar 

och avsikter. Eriksson (2008-11-03) menar att ska man göra djupintervjuer för att gå på djupet 

och tolka, förstå hur någon verkligen känner för frågeställningen. Syftet med intervjuerna är 

att få svar på vår forskningsfråga, hur lärarna beskriver sina kunskaper inom matematik och 

sin undervisning i relation till sin utbildning. För oss innebär det att vi inte kommer att göra så 

djupgående tolkningar som hermeneutiken innebär. Därmed kommer empirin i detta arbete att 

inspireras av diskursanalysen som enligt Friberg (2006) är att arbetet kommer att försöka 

skapa en förståelse för att göra ett sammanhang begripligt. Vilket innebär att välja texter som 

vi analyserar och som sedan relateras till analysen av vår aktuella forskning. Vidare skrivs 

”diskursanalys kan inte användas som en lösryckt analysmetod utan är förankrad i såväl 

filosofiska utgångspunkter när det gäller språkets roll som i en teoretisk ram, samt i 

metodologiska riktlinjer för hur analysen genomförs” (s.126). Enligt Winther Jörgensen och 

Philips (2000) ger diskursanalysen en möjlighet till kritisk forskning i studien. De menar att 

tanken med den kritiska analysen är att man ska kunna använda sig av redan befintlig 



 18 

kunskap, samt att den insamlade empirin ska kunna ge en fortsatt utveckling inom området 

med resultatet av studien. 

3.7 Metodologi 

De teoretiska perspektiven gjorde det tydligare i valet av metod eftersom det sociokulturella 

perspektivet, som vi anser passar in på vår forskning, ofta är en av utgångspunkterna i 

diskursanalysen enligt Friberg (2006). Det sociokulturella förhållningssättet fokuserar på yttre 

faktorer såsom kultur, kommunikation och sammanhang. En person som växer upp i en viss 

social omgivning har således andra förutsättningar än en person som växer upp i en annan 

kultur (Claesson, 2002). Kollektiva verksamheter och tolkandet av dessa är därför en viktig 

del i inlärningen. Här har man som människa möjlighet att utöka förståelsen för omvärlden 

och skapa sig en bredare bas att stå på (Säljö, 2003). Språket är viktigt i det kollektiva 

sammanhanget, där uttryck ofta har sin grund i gruppens värderingar och tankesätt. Det påstås 

finnas ett samband mellan hur man talar och hur man tänker. Att ta till sig ett språk kan då 

vara första steget till att skapa en förståelse för en annan kultur och dess tankesätt (Claesson, 

2002).  

3.8 Tillvägagångssätt 

Vi har via mail och telefon tagit kontakt med våra respondenter för att fråga om deras 

samverkan. I denna första kontakt har vi även förklarat vårt syfte till undersökningen. Därefter 

bestämde vi tillsammans med respondenterna tid och plats för intervjuerna. Vi har gjort tre 

intervjuer var, alla intervjuerna har varit individuella och alla utom en utfördes på 

respondentens arbetsplats. Frågorna till intervjun (bilaga 1) har vi valt att inte skicka ut i 

förväg eftersom vi ville ha spontana svar på våra frågor. Innan vi började intervjuerna har vi 

gått igenom de etiska reglerna. Efter intervjuerna har vi frågat respondenterna om de har 

något annat att tillägga som berör ämnet och om vi kan återkomma om det uppstår fler frågor 

eller om något verkar oklart. Detta har alla respondenter gått med på. Samtliga intervjuer 

bandades och varade mellan 15-30 minuter. Intervjuerna har sedan transkriberats av samma 

person som gjorde dem. Vi har kategoriserat intervjumaterialet för att få en överskådlig bild 

över vad de olika respondenterna ansåg för att kunna göra en djupare tolkning av materialet.  

3.9 Databearbetning 

Vi har läst vårt transkriberade material och utifrån det har vi funnit delar som är relevanta för 

vår frågeställning. Därefter har vi sammanställt delarna genom att kategorisera dem under 
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lämpliga rubriker. Bearbetningen har genomsyrats av att vi inte försökt komma fram till ett 

entydigt svar på vår forskningsfråga utan varit intresserade av deras beskrivningar om 

matematik och undervisning. 

3.10 Metoddiskusssion 

Vi var båda väl insatta i våra intervjufrågor och hade även diskuterat vilka eventuella 

följdfrågor som skulle kunna uppstå innan vi började intervjua. För att nå hög validitet har vi 

strävat efter att grundligt och öppet redovisa det som studerats liksom tillvägagångssätten för 

att uppfylla uppsatsens syfte (Trost, 2005). Vi har tittat på klasslärare för de tidigare åren, 

men i denna undersökning har det inneburit att vi endast studerat år 1-4. I undersökningen har 

vi inte fått med någon klasslärare från år 5 som egentligen räknas in i de tidiga åren i 

grundskolan. Brister i realiteten i vår undersökning kan vara att vi har delat upp intervjuerna 

mellan oss (Johansson & Svedner, 2004 och Trost, 2005). För oss har det inneburit, trots vår 

uppmärksamhet, att följdfrågor ställdes på lite olika sätt. En annan nackdel menar Johansson 

och Svedner (2004) kan vara att man omedvetet påverkar den intervjuade genom sina egna 

förväntningar och värderingar. Fördelen med den kvalitativ insamlingsmetod kan vara att vi 

vid en intervju får personlig kontakt med respondenten varigenom möjligheten finns att få ett 

intryck av att det finns större djup och mer information att hämta för vissa frågor. Det är 

närheten till respondenten som ger dessa möjligheter vilket Holme och Solvang (2001) 

betonar. Antal respondenter i vår studie är begränsat vilket gör att vårt resultat inte kan ses 

som en generell bild av hela utbildnings-Sverige. Detta är dock ett generellt problem för 

kvalitativa metoder och inget speciellt för vår uppsats (Kvale 1997). En god beskrivning av 

respondentens bakgrund och kontext bidrar till en förståelse för de svar som erhållits. Vi anser 

att möjligheterna att finna svaret på vår forskningsfråga och dessutom en förståelse till varför 

resultatet blev som det blev, underlättas av den valda metoden. 

 

Eftersom vi är inspirerade av diskusanalysen vid våra tolkningar av det insamlade material 

gäller det att inte tolka in beteenden och attityder. Det krävs en tydlighet i vilken kontext vi 

rör oss i, för att det ska bli begripligt för läsaren (Alvesson & Sköldberg, 2008). Enligt 

diskursanalysen kan man inte nå fram till en objektiv sanning. Att studera verkliga fenomen är 

att studera förändringar som ägt rum. I samma stund man tycker sig se verklikheten har man 

antagligen förändrat och påverkat den genom det avtryck som denna handling innebär (Kvale 

1997).  
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4. Resultat 

Under detta kapitel redovisar vi vårt insamlade material som är relevant för vår frågeställning: 

Hur beskriver klasslärare sina kunskaper och sin undervisning i matematik i relation till sin 

utbildning? Vi börjar med att presentera en tabell, som ger en översikt över klasslärarnas 

relationer till de berörda kategorierna, för att det ska vara lättare för läsaren att följa med i vår 

resultatredovisning. Därefter återger vi klasslärarnas svar i olika kategorier, som är relevanta 

för vårt syfte och vår frågeställning. Avslutningsvis har vi en kort sammanfattning där vi 

beskriver vilka slutsatser som framgår av undersökningen.  

4.1 Översikt av klasslärarnas relationer till kategorierna  

 

Klass 
lärare 

Formell 
Utbildning 

Kompetens-
utveckling 

Relation till 
ämnet Undervisningsmetoder 

Anna Lågstadielärare 
Enstaka 
föreläsningar 

Viktigt ämne, ge 
alla barn redskap 
för att klara 
matematik högre 
upp 

Laborativ, konkret 
kommunicera, läromedel 
för färdighetsträning 

Beatrice 
Lärare för de 
tidigare åren  

Viktigt att det är 
roligt och att 
eleverna ser 
användbarheten 

Laborativt och konkret 
material, utgår från 
läromedel, arbetar med 
olika sinnen  

Carina 
Grundskollärare 
år 1-7 sv/so 

Matematikdidaktisk 
breddning för de 
tidiga skolåren, 30 
hp  Viktigt ämne 

Laborativt och praktisk 
matematik, kommunicera 
matematik, utgår från 
läromedel 

Doris Lågstadielärare 

Enstaka 
föreläsningar. Sista 
året deltagit i en 
matte satsning. 

Viktig att det är 
roligt och att 
eleverna förstår 
användbarheten 

Läromedel för att 
strukturera upp arbetet, 
konkret och laborativt 
material, kommunicera 

Erika 
Grundskollärare 
år 1-7 sv/so 

Enstaka 
föreläsningar 

Viktigt ämne, blir 
mycket ett 
skolämne 

Läromedlet styr, konkret 
material, problemlösning 

Filippa Lågstadielärare 
Enstaka 
föreläsningar 

Viktigt med 
baskunskaper och 
att eleverna 
förstår 
användbarheten 

Laborativ, konkret, 
kommunicera, läromedel 
för att befästa 
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4.2 Klasslärarnas formella grundutbildning och kompetensutveckling  

Anna, Doris och Filippa har arbetat mellan 20 till 30 år som lågstadielärare och har därmed 

den äldre lågstadielärarutbildningen. De läste alla ämnen som de förväntades undervisa i som 

klasslärare i år 1-3. Carina och Erika är grundskollärare för år 1-7 i svenska och 

samhällsorienterade ämne, varav Carina har läst 30 högskolepoäng i matematik för sitt 

undervisningsområde. De har varit verksamma i 4-6 år som lärare. Beatrice har läst 

lärarutbildningen för de tidigare åren och blev färdig lärare 2006. Hennes inriktning var 

samhällsorienterade ämne och barns lärande, men har även läst matematik och 

naturorienterade ämnen. 

 

Alla respondenterna anser att de har tillräckliga matematikkunskaper för att undervisa i år 1-3 

men att de givetvis inser att de kan bli bättre. Några av respondenterna vill öka sina kunskaper 

inom framförallt didaktiken. De som har undervisat i år 4-5 känner sig osäkrare på att deras 

kunskaper har räckt till och Doris säger att undervisningen oftare blir enformigare och mer 

läromedelsstyrd på grund av det. Något annat som några av respondenterna har tagit upp är att 

de inte har haft tillräcklig kunskap i att bemöta de elever som har matematiksvårigheter.  

 

Carina tycker det är konstigt att hon fick undervisa i matematik i år 4, eftersom hon själv inte 

tycker att hon har någon utbildning för det. Carina har själv tagit initiativ till att förbättra sina 

kunskaper genom att läsa en distanskurs i matematik på 30 högskolepoäng. Hon menar att den 

matematik hon fick på sin grundutbildning var för de tidigare skolåren. Fördelar som Carina 

ser med att ha läst mer matematik är att hon känner sig tryggare i sin undervisning och att det 

är en fördel att ha en bredare utbildning när hon söker lärarjobb. Carina och Beatrice påtalar 

båda att de inte har arbetat någon längre tid så det har inte varit aktuellt med någon 

fortbildning. Doris har under det sista året deltagit i kompetensutbildning i matematik som har 

ordnats av kommunen. Detta tycker hon har varit bra och givande. De andra respondenterna 

har inte fått någon särskild vidareutbildning inom matematik, förutom någon enstaka 

föreläsning, utan någon uppföljning. Doris, Erika och Filippa har alla genom åren önskat att få 

kompetensutveckling inom matematik. Där skulle man kunna träffas regelbundet för att 

diskutera och sedan arbeta med olika moment under en längre tid.  
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4.3 Klasslärarnas förhållningssätt till ämnet matematik  

Anna och Filippa anser att matematik alltid varit lätt och roligt. Anna säger att ” … en del har 

mer fallenhet för matte och del har mer fallenhet för språk … men för mig var det matte det 

var inte språk”. Doris och Erika har också tyckt om matematik i sina tidiga skolår och tyckt 

att det varit ganska lätt. I gymnasiet har de däremot tyckt att matematik blivit allt för abstrakt. 

”… jag kunde liksom inte omvandla det till något som jag hade nytta av i verkligheten” säger 

Erika. Beatrice och Carina har inte så goda erfarenheter av matematik under sin skolgång. 

Beatrice har inte haft svårt för matematik men säger att ”Jag har inte förstått meningen med 

det, med allmännyttan … det är ett ämne som varit läskigt”.  Carina tycker det har varit svårt 

och tufft att ta till sig matematik. Hon menar att detta beror på att hon inte har haft någon bra 

taluppfattning och därför fått arbeta mycket med matematik under sin skolgång. Hon 

beskriver sig själv som: ”Jag har aldrig varit något matte-ess”.  

 

Doris, Erika och Carina anser att matematik är ett viktigt ämne.  Filippa och Anna stämmer in 

i detta också, men påpekar att ämnet svenska är väl så betydelsefullt, för att den ligger till 

grund för att klara av andra ämnen och då även matematik. Det är också betydande för att 

kunna klara av de naturorienterade ämnena poängterar Anna. Doris ser vikten av att 

matematik ska vara rolig och att man som lärare ska ha en förståelse för att det kan vara svårt, 

” har man haft svårt för matte själv så har man en helt annan förståelse för… när barnen inte 

hänger med… man ska inte ha för lätt för sig som lärare”.  Även Carina påtalar att det är 

viktigt att ha en förståelse för att det finns olika orsaker till att utvecklingen i matematik är 

olika för olika elever. Elever ska uppleva att matematik är något som man har nytta av i 

vardagslivet anser både Filippa och Beatrice. 

 

4.4 Klasslärarnas beskrivning av sin matematikundervisning 

Anna använder läromedel som grund i sin undervisning, men säger att hon använder den 

mindre och mindre, eftersom hon av erfarenhet vet vad som behövs ta upp. ”… det är ju inte 

bara att liksom hejhopp utan läromedel för det är ett enormt jobb och lite av det jobbet är ju 

gjort genom att ha ett bra läromedel”. Läromedlet är bra för färdighetsträning menar Anna, 

men den behöver kompletteras med praktiska övningar och att eleverna får kommunicera 

matematik. Matematikundervisning i hennes klass brukar börja med huvudräkning i två 

minuter där eleverna arbetar med olika matematiktabeller. Därefter brukar de ha 
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gemensamma genomgångar där hon till exempel går igenom nya moment eller att eleverna får 

prata matematik innan de börjar räkna individuellt i sina matematikböcker. Bra 

matematikundervisning är enligt henne när barnen lyckas. 

 

Beatrice använder läromedel som utgångspunkt i sin matematikundervisning. Hon arbetar 

praktiskt och med laborativt material. Något som hon tycker är viktigt är att använda sig av 

olika sinnen för att befästa kunskaperna, eftersom hon menar att eleverna tar till sig kunskap 

på olika sätt. Skulle vilja, arbeta mer varierande och servera undervisningen på ett sätt som 

väcker nyfikenhet hos eleverna. ”Jag tycker att man ska finna glädje i att lära sig saker 

generellt fast det gäller ju inte bara matten, men jag tänker på så många olika infallsvinklar 

som möjligt och på så många olika sätt och gärna roligt, väcka nyfikenhet”. 

 

Carina utgår från läromedlet och lägger till det som hon tycker saknas med till exempel 

stenciler. Hon brukar inleda lektionerna med en gemensam genomgång på tavlan eller göra 

något laborativt eller praktiskt där eleverna får kommunicerar matematik. Hon skulle vilja 

arbeta mer laborativt och själv bli säkrare på vad eleverna behöver kunna och därmed inte 

heller behöva vara så styrd av läromedlet. ”Jag skulle bara våga stryka över en sida och säga 

att det här hoppar vi över och så gör vi det här istället … Men jag har en bra bit kvar För den 

erfarenheten har jag inte ...”.  

 

Doris, som varit lärare i 20 år, använder läromedel för att strukturera upp arbetet och för att få 

med alla moment som hon tänker sig eleverna behöver kunna. För att komplettera läroboken 

och för att nå alla elever använder hon sig även av konkret material och laborativa övningar. 

Varje lektionstillfälle börjar hon med att samtala kring något matematiskt för att eleverna ska 

få kommunicera matematik och lära sig det formella matematikspråket. Hon har en önskan 

om att kunna förbättra matematikundervisningen genom att ha tillgång till att arbeta med 

mindre elevgrupper. Detta för att alla elever verkligen ska få komma till tals, som hon 

uttrycker det ”… matteprat mer gemensamt”. Hon anser även att matematik skulle kunna bli 

mer verklighetsanknuten, ”Jag skulle utgå från verkliga livet och riktiga grejer”  och att 

elever skulle få möjlighet till att arbeta med det man pratade om i direkt anslutning till 

samtalet.  

    

Erika utgår ganska mycket från läromedlet. Det är läromedlet som styr i vilken ordning de 

arbetar med olika moment. När det är dags för något nytt för eleverna använder hon konkret 
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material vid genomgången och alla får använda sig av det för att förstå det nya och sedan 

räknar man på i läromedlet. Hon använder sig även av problemlösningsuppgifter men mer för 

de elever som har arbetat färdigt snabbare med kapitlet i boken. Erika är medveten om sina 

begränsade förutsättningar i undervisningen och hade önskat att lära sig mer för att bli säkrare 

och våga släppa läromedlet en del. Hon påtalar också att hon känner sig säkrare i 

undervisningen idag än vad hon gjorde för några år sedan. I stället för att vara bunden till 

boken skulle hon vilja att matematik blev mer verklighetsanknuten och arbeta mer med 

konkret material.  

 

Filippas grund i matematikundervisningen är att kommunicera matematik och lära eleverna 

sätta ord på hur de tänkte. Arbetar alltid med mycket laborativt och praktiskt material. Hon 

anser att eleverna behöver ha möjlighet till att prova sig fram genom att plocka med och 

resonera kring olika matematiska moment för att skapa sig en förståelse. Hon säger ”… jag 

vet efter dessa år jag har jobbat att många barn för att inte säga de flesta, behöver jobba med 

att plocka med material”. Mycket av det laborativa materialet har hon själv tillverkat, under 

sina år som lärare. Läromedel använder hon sedan för att eleverna ska arbeta enskilt, för att 

befästa sina kunskaper. Det Filippa skulle vilja förbättra i undervisningen är att ha möjlighet 

till att arbeta med färre elever åt gången, för att alla ska ha samma möjlighet till att 

kommunicera matematik. Hon har också en tanke om att kunna lägga in mer 

utomhusmatematik. 

 

Det har varit mycket aktuellt att diskutera grundskolans mål i matematik på alla 

respondenternas skolor under höstterminen 2008, eftersom det har kommit nya mål i 

matematik för år 3 och för att alla ska genomföra skriftliga omdömen för alla elever. Innan 

dess ansåg Doris att hon mest har förlitat sig på att läromedlet tog upp de viktigaste delarna, 

som eleverna skulle lära sig. Däremot har Anna och Carina jämfört läromedlets uppgifter med 

vad som sägs i styrdokumenten. ”Jag kan inte säga att jag går tillbaka till läroplanen 

varenda lektion och tittar på det … det gör jag inte men jag har liksom … grunden kollat … 

vad är det jag behöver komplettera med” säger Carina. Det som saknas är enligt Anna det 

praktiska och enligt Carina kommunikativ och laborativ matematik. Erika och Filippa arbetar 

efter de lokala målen i matematik som de arbetat fram på skolorna. Filippa påtalar även att 

hennes erfarenhet hjälper henne i undervisningen, ”… jag vet ju nu efter så många år vad jag 

måste ha befäst hos barnen …”. Beatrice säger att hon tittar på målen i matematik när hon 

planerar, men utvecklar det inte mer. 
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4.5 Slutsats av resultatet 

Alla våra respondenter anser sig ha tillräckliga matematikkunskaper för att undervisa i år 1-3, 

men flera anser inte att kunskaperna räcker till för undervisning för äldre elever. Flera av 

respondenterna tycker att de är för mycket styrda av sitt läromedel och att det beror på en 

osäkerhet och en rädsla för att missa något viktigt moment. När läromedlet styr blir 

undervisningen enformigare och det blir svårare för eleverna att förstå användbarheten av 

matematik utanför skolan. De som har arbetet under en längre tid och hunnit få en del 

yrkeserfarenhet anser att den erfarenheten hjälper dem mycket i sin undervisning och att de 

känner sig tryggare i och med det. Yrkeserfarenheten bidrar till att våga släppa läromedlet mer 

och de har arbetat fram en undervisningsmodell som de tycker fungerar. De flesta av 

respondenterna sätter sina kunskaper i matematikämnet och sin säkerhet i undervisningen i 

större relation till sin yrkeserfarenhet än till sin utbildning. De flesta av respondenterna uttalar 

ett missnöje över att inte fått tillräckligt med kompetensutveckling under sin yrkesverksamma 

tid. Några av dem förmedlar även att förutom att de kan ämnet så gäller det att kunna överföra 

glädje för ämnet och att eleverna ska få en förståelse för ämnet som något viktigt att kunna i 

livet.  
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5. Diskussion 

Våra undersökningsrespondenter har gett oss en bild av att det inte ställs något krav på att 

man som lärare har någon annan matematikutbildning än den grundläggande. Denna är 

obligatorisk för alla lärarstudenter, när de arbetar som klasslärare för de tidigare åren. Vi har 

tidigare nämnt att skollagen påtalar för kommunerna att de är skyldiga att se till att lärare har 

den utbildning som krävs för den undervisning de skall bedriva. Grundutbildningen i 

matematik för att arbeta som klasslärare för år 1-3 har inte så stora brister anser våra 

respondenter. De anser sig ha tillräckliga matematikkunskaper för den nivån de undervisar i 

idag, år 1-3. De som även har undervisat i år 4 och 5 tycker inte att de har tillräckliga 

kunskaper för den undervisningen. Det är intressant att lärarna påtalar detta, eftersom även 

Högskoleverket (2008) skrev i sin utvärdering, att det är svårt för blivande lärare att få 

tillräckliga kunskaper till matematikundervisningen, för år 3-5 i sin utbildning. Under vår 

utbildningstid har även vi funderat på om de kunskaperna i matematik vi har med oss 

verkligen är tillräckliga för att undervisa elever i år 4-5. Eftersom elever inte presterar det som 

förväntas av dem enligt de undersökningar vi skrev om i inledningen, utan att till och med 

deras kunskaper blir sämre anser vi viktigt att lärarutbildningens utformning ses över. 

 

Vi har funderat på vilken nivå matematikutbildningen ska ligga på, för elever upp till år 5, 

eftersom matematikkunskaperna enligt TIMSS (Skolverket, 2008a) har sjunkit. Enligt Löwing 

och Kilborn (2002) har lärare som undervisar i matematik för elever i år 1-6 ett stort ansvar 

för ämnet, för det är där man lägger grunden för kunskaperna och även förhållningssättet till 

matematik byggs upp under denna tid. Vi kan hålla med om att de flesta lärare har så mycket 

kunskaper i matematik, för att kunna bedriva en undervisning just i år 1-3, men det finns 

också andra viktiga kunskaper för undervisningsområdet som alla lärare bör ha. Löwing 

(2006) skriver att egentligen är matematikundervisningen en mycket komplex situation som 

innebär att det krävs att lärare besitter flera andra kompetenser. Det vi funnit i vår 

undersökning är att kunskapen om att tolka målen i kursplanen och kunna omsätta det i 

undervisningen, är de moment som flera av våra respondenter inte uppvisar lika tydligt. 

Matematikundervisningen ska ge eleverna både en konkret och informell uppfattning om vad 

de ska använda sin matematikkunskap till i livet. Eleverna ska även lära sig det formella i 

matematik, såsom att behärska att kommunicera matematik och för att klara en högre 

utbildning i framtiden, enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994). Löwing (2006) anser 

även att lärare måste ha kunskaper inom ämnet som sträcker sig för andra utbildningsstadier, 
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för att kunna ge eleverna en bra utveckling i ämnet. De flesta av lärarna i undersökningen har 

inte kunskaper inom ämnet matematik som sträcker sig för andra utbildningsstadier. Stensmo 

(1997) och Shulman (1987) påtalar andra kompetenser som att ha en didaktisk förmåga, att 

lärare kan omsätta sina egna matematikkunskaper till en värdefull undervisning som gynnar 

elevernas utveckling i ämnet. Det är didaktiken som några av våra respondenter önskar att få 

bättre kunskaper i.  

 

En annan viktig aspekt i matematikundervisningen, som Magne (1998) också har 

kommenterat är att det är av stor vikt att eleverna får en möjlighet att uppleva god självkänsla 

och tillfredsställelse i det de presterar. Detta för att på sikt gynna deras lärande och utveckling 

i ämnet. Det är viktigt att lärare har en inställning till att det är roligt att undervisa i ämnet och 

att de har en positiv syn på sin yrkeskompetens (Skolverket 2006b). I vår undersökning anser 

vi att det framgår, att de lärarna med längre erfarenhet inom yrket har en positivare syn på sin 

kompetens. Lågstadielärarna Anna, Doris och Filippa har alla arbetat under flera år och sätter 

sina egna kunskaper i ämnet matematik och andra kompetenser för att nå eleverna, mer i 

relation till sin erfarenhet än till sin utbildning. De tycker att de fick en bra kunskapsgrund i 

sin utbildning, men att det är av sin yrkeserfarenhet de kan känna en större säkerhet i sin 

undervisning. Yrkeserfarenhet är en god hjälp i både planeringen av undervisningen, men 

också i att känna sig säker och trygg i genomförandet. Detta visar de genom att varierar sin 

undervisning i större utsträckning än de andra respondenterna och är inte riktigt lika styrda av 

läromedlet. De beskriver också sina kunskaper i ämnet med större tillförsikt. Carina som inte 

har arbetat lika länge, men har en mer omfattande matematikutbildning, påtalar att hon inte 

känner sig tillräckligt säker på vad eleverna behöver kunna. Det sätter hon i relation till att 

hon inte har så lång yrkeserfarenhet. Erika som har utbildat sig med inriktning på svenska och 

samhällsorienterade ämnen uppvisar den största osäkerheten kring matematik. Det relaterar 

hon både till bristande utbildning och till att hon inte har så mycket erfarenhet ännu. 

Relationen mellan att kunna ämnet matematik och att klara av att ge eleverna en positiv bild 

av ämnet anser de flesta respondenterna är viktigt, men de lägger också vikt vid att eleverna 

ska förstå användbarheten av ämnet utanför skolan. Det är en betydelsefull kunskap som vi 

menar framgår både av våra respondenter och i den insamlande litteraturen. 

 

Vår undersökning visar också att de flesta lärarna är styrda av läromedlet i sin 

matematikundervisning. De påtalar själva att det handlar om sina otillräckliga kunskaper och 

därmed en osäkerhet. Vi ser det som att lärarna förlitar sig helt enkelt på att 
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läromedelsskribenterna är de som har kunskaperna, för hur matematik ska läras ut och i vilken 

ordning det är lämpligt att lära sig de olika momenten. Madsén (2002) skriver att det är viktigt 

att läraren har en aktiv roll i undervisningen och ser sig som arbetsledare och inte låter 

läromedelsförfattarna ta över ansvaret för den viktiga undervisningsplaneringen. Någon av 

respondenterna inser själv att när undervisningen blir alltför styrd av läromedlet, blir 

matematik ett skolämne, som inte är förankrat till vad eleverna kan känna nytta av att kunna i 

vardagslivet. Relationen mellan ämnet matematik och användbarheten i samhället finner alla 

respondenterna viktigt. Vi har tolkat det som att alla respondenterna vill bidra till att eleverna 

ska klara av att leva som delaktiga samhällsmedborgare och få matematikkunskaper för att 

klara av högre studier. 

 

Egna positiva erfarenheter av matematikämnet, såsom att ha lätt för det och att tycka det är 

roligt, tyckte de flesta av respondenterna var viktigt. Detta för att kunna ge eleverna en 

utvecklande undervisning och en positiv bild av ämnet. Lärare som själva har upplevt 

matematik arbetsamt under sin skoltid riskerar att förmedla en negativare syn på ämnet och 

deras undervisning blir oftast enformigare och mer läromedelsstyrd enligt Samuelsson (2006). 

En av våra respondenter ansåg tvärtemot att det kunde vara mycket bra för elever, som har det 

lite svårare, att ha en lärare som inte har haft det så enkelt själv, för att de kunde skapa en 

bättre förståelse för elevens situation. Beatrice som själv har haft det arbetsamt med 

matematiken under sin skolgång vill motverka att detta återupprepas genom att förmedla 

glädje i ämnet och att elever ska förstå användbarheten av matematik. Carinas tidigare 

erfarenheter av matematik har inte varit så goda, men hon har tagit ett eget beslut i att bryta 

det genom utbildning och för att själv kunna förmedla ämnet positivt till eleverna hon möter. 

Det är viktigt att Carina och Beatrice är medvetna om att deras egna erfarenheter av 

matematik inte ska överföras till eleverna.  

 

De av våra respondenter som har arbetat en längre tid har anmärkt på att det har varit för lite 

kompetensutveckling inom matematik. Kompetensutveckling i form av samtal och utbyte av 

erfarenheter med andra kollegor anser de skulle ha varit givande. Detta är något som vi tycker 

är intressant, varför lärare som visar ett eget intresse för att skaffa sig mer kompetens i sitt 

undervisningsämne, inte har givits den möjligheten. Vi tycker att det vore intressant att forska 

vidare inom området genom att ta reda på hur ledningspersonal på skolor tänker om 

kompetensutveckling inom matematik för lärare som undervisar i de tidigare åldrarna. 
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Matematikundervisningen är som vi har påtalat tidigare en komplex situation. Vår uppfattning 

är att relationen mellan ämneskunskaper och andra kompetenser som även anses vara viktiga i 

matematikundervisningen är det väsentliga och inte enbart kunskaper om de skilda 

kompetenserna. Andra kompetenserna som anses viktiga för att bedriva en undervisning som 

gynnar elevers utveckling i ämnet som framgår i denna undersökning är framförallt: att man 

som lärare ska kunna förmedla en positiv syn på matematikämnet, att man behöver ha 

ämneskunskaper i matematik som sträcker sig för andra utbildningsstadier, kunna tolka målen 

i styrdokumenten och omsätta dem i en relevant undervisning alltså didaktisk kompetens. De 

kompetenser som våra respondenter anser viktiga är egna kunskaper i ämnet matematik, 

kunna förmedla glädje till eleverna att kunna matematik, att eleverna ska känna att de lyckas i 

sitt lärande och förstå användbarheten av matematik utanför skolan. Det våra respondenter 

inte påtalar är att kunna tolka målen i styrdokumenten och omsätta dem i undervisningen. 

Detta kan bero på att de inte har en tillräcklig professionell självkänsla som Stendrup (2001) 

skriver, som gör att de inte har förmågan att kritiskt granska och våga ändra invanda 

pedagogiska traditioner. 

 

Under arbetets gång har vi funderat på vilket sätt en lärarutbildning påverkar lärares 

matematikundervisning. Kunskap är viktigt för framgångar i matematikundervisning men inte 

endast det gör en lärare till en god matematiklärare. Vi anser att det är en kombination mellan 

att ha kunskaper både i ämnet matematik och i didaktik tillsammans med yrkeserfarenhet som 

bidrar till den mest framgångsrika undervisningen. Det är olyckligt att det är många lärare 

som kommer att gå i pension samtidigt, för det bästa anser vi är när lärare med en aktuellare 

matematikutbildning och lärare med en lång yrkeserfarenhet kan arbeta tillsammans i 

arbetslag. 

 

5.1 Sammanfattande diskussion 
De flesta av våra respondenter anser sig ha tillräckliga kunskaper i ämnet för att undervisa i 

matematik i år 1-3. De som har undervisat i år 4-5 tyckte inte att deras kunskaper räckte fullt 

ut. Genom erfarenhet och samarbetet med kolleger har de arbetat fram lämplig undervisning. 

De flesta av respondenterna sätter sina kunskaper i matematikämnet och sin säkerhet i 

undervisningen i större relation till sin yrkeserfarenhet än till sin utbildning. De flesta saknar 

kompetensutveckling inom ämnet för de tycker att man hela tiden kan bli bättre på det man 
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gör. Respondenterna påtalar att det är viktigt för eleverna att förstå användbarheten i ämnet 

utanför skolan och vill därför arbeta mer konkret med anknytning till elevens verklighet. 

 

Eftersom undersökningen är relativt liten anser vi att det inte finns någon möjlighet till att 

generalisera vårt resultat utan det vi presenterat får stå för denna undersökning. Under tiden vi 

har genomfört undersökningen har vi kommit fram till att det hade varit intressant om fler av 

våra respondenter hade arbetat i år 4-5. Eftersom det är i de åldrarna en del lärare påtalar att 

deras utbildning inte räcker till. Om vi hade haft mer tid så skulle vi kunnat komplettera vår 

intervju med klassrumsobservationer av klasslärarens matematikundervisning. Detta skulle ha 

kunnat ge oss en högre förståelse för vad respondenten beskrev och en högre validitet i vårt 

arbete.  

 

5.2 Didaktiska implikationer 

Uppsatsen ger en förståelse för att det kan vara komplext att arbeta som klasslärare för de 

tidigare åren. Eftersom den nuvarande utformningen av lärarutbildningen har en 

ämnesinriktning, men ute på skolorna undervisar klasslärare i de flesta ämnen. Detta innebär 

att lärarstudenter under sin studietid inte har läst alla de ämnen som ingår i grundskolans 

kursplaner och det bidrar därmed till försvårade arbetsuppgifter. Uppsatsen ger även en 

förståelse i hur viktigt det är med ett genomtänkt förhållningssätt till matematik, för att bidra 

på ett positivt sätt till bra matematikupplevelser för eleverna.  

 

Arbetet med uppsatsen har gett oss en insikt att både ämneskunskaper och yrkeserfarenhet har 

en stor betydelse, för hur lärare ser på sina kunskaper och utformar sin undervisning. Det har 

också stärkt vår åsikt om hur viktigt det är att inte endast besitta goda ämneskunskaper utan 

att även didaktiken och andra kompetenser är avgörande för hur man som yrkesverksam lärare 

kommer att lyckas i sin undervisning. 

 

  

5.3 Vidare forskning 

Här följer några tankar som har uppstått under arbetets gång som vi anser skulle vara 

intressant att undersöka och som vi lämnar som förslag på vidare forskning.  
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- En viktig aspekt är om klasslärarnas matematikutbildning och didaktiska kompetenser 

skulle kunna påverka elevernas framtid inom matematik?  

- Det hade också varit intressant att göra samma undersökning fast med klasslärare som 

undervisar i år 4-5. 

- Att undersöka hur rektorer/pedagogiska ledare i skolan resonerar kring formell 

utbildning och kompetensutveckling i matematik. 
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Bilaga 

     Bilaga 1 
 

 

Intervjufrågor 

 

1. Berätta vad du tyckte om matematikämnet när du gick i skolan? Vad var det som 

gjorde att du tyckte så? 

2. I vilka årskurser har du undervisat i matematik? I vilken årskurs undervisar du idag? 

Hur många år har du arbetat som lärare? 

3. Vilken lärarutbildning har du? 

4. Hur ser du på betydelsen av matematik i skolan idag? 

5.  Berätta om hur din matematikundervisning ser ut? (läromedel, arbetssätt, planering 

m.m.) Tolkning av matematikens kursplan och uppnående mål. 

6. Hur ser bra matematikundervisning ut enligt dig? (Hur skulle du vilja att 

matematikundervisningen skulle se ut?) 

7. Vilken typ av vidareutbildning har du fått i matematik? 

8. Berätta hur du ser på dina matematikdidaktiska kunskaper? (Är de tillräckliga eller 

inte i din undervisning?)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


