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Abstract 
Matematikundervisning i skärningspunkten mellan Finland och Sverige 
 
Åland är en autonom del av Finland, där omkring hälften av lärarna utbildats i Sverige och 

hälften i Finland. Den lilla regionen har skördat stora framgångar inom matematik i 

internationella kunskapsmätningar de senaste åren. Denna studie syftar till att undersöka hur 

åländska lågstadielärare förhåller sig till tre aspekter av skillnad mellan svensk och finsk 

matematikundervisning, samt hur detta tar sig uttryck och påverkar undervisningen. Genom 

kvalitativa intervjuer med sju lågstadielärare, samtliga verksamma på Åland, framträder 

berättelser om matematikundervisning som i viss mån kan härledas till vad som kan betraktas 

som en finsk undervisningspraktik. Resultatet är dock inte entydigt. Istället åskådliggörs att 

lärarna baserar sina didaktiska val på en tydlig medvetenhet om olika sätt att förhålla sig till 

matematikundervisningen. Detta gör att undervisningen, oavsett karaktär, formas och 

omformas på välmotiverade didaktiska val, vilket skapar en trygghet och en tilltro till dem 

som lärare. 

 

Nyckelord: Matematik, Undervisning, Åland 

Mathematics tuition at the interface between Finland and Sweden 
 
The Aland Islands is an autonomous part of Finland, where approximately half of the teachers 

has been educated in Sweden whereas the other half has been educated in Finland. The small 

region has been successful in international knowledge-measuring studies monitoring 

mathematics in the last couple of years. The aim of this study is to explore how primary 

school teachers on The Aland Islands relates to three aspects of difference between Swedish 

and Finnis mathematics tuition, and how this shows and influences the tuition. Via qualitative 

interviews with seven primary school teachers, all active on The Aland Islands, tales emerge 

showing a mathematics tuition practice that to a certain extent is eligible to derive to what is 

perceived to be Finnish tuition practice. However the results are not unambiguous. Instead it 

appears that the teachers base their didactic choices on significant awareness of different ways 

to approach mathematics tuition. This leads to the tuition being shaped and re-shaped based 

upon insightful didactic choices, which creates confidence and belief in them as teachers. 
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1. Inledning 

Åland är en autonom del av Finland, och den svensktalande regionen är på många sätt unik. 

Den lilla ögruppen mittemellan det svenska respektive finska fastlandet har visat 

genomgående goda resultat i matematik i internationella kunskapsmätningar de senaste åren 

(Uljens et al. 2015; Harju-Luukkainen et al., 2014). Så pass goda att Harju-Luukkainen et al., 

i en rapport efter PISA 2012, framhåller följande: 
 

I PISA-undersökningen 2012 var matematik huvudundersökningsområdet. […] Resultaten i 

matematik kan ur de åländska elevernas perspektiv anses som väldigt positiva. […] De 

åländska skolorna klarade sig bättre än de finskspråkiga skolorna i Finland i matematik och här 

nådde de åländska eleverna en klart bättre nivå än eleverna i de andra nordiska länderna. 

(Harju-Luukkainen et al., 2014, s. 84) 

 

Ålands geografiska position, självstyre och huvudsakligen svensktalande invånare gör att 

Åland befinner sig i en slags skärningspunkt mellan Sverige och Finland. Det blir tydligt inte 

minst i statistiken för var åländska grundskollärare får sin utbildning. År 2014 kartlade Ålands 

Statistik- och Utredningsbyrå, ÅSUB, samtliga verksamma lärare på Åland. I kartläggningen 

framgick det att 53,5 procent av de behöriga grundskolelärarna på Åland gått 

lärarutbildningen i Sverige, medan 45,5 procent gått motsvarande utbildning i Finland (2014). 

Den samlade åländska lärarkåren består således av en jämnt fördelad blandning av lärare som 

fått sin utbildning i Sverige respektive Finland. 
 

Mycket nyare forskning fokuserar på jämförelser mellan Finland och Sverige. Denna 

forskning lyfter generellt fram aspekter av den finska skolan som goda exempel, medan 

svensk skola i dessa jämförande sammanhang ofta beskådas ur ett bristperspektiv. Hemmi och 

Ryve belyser i sin publikation The culture of the mathematics classroom during the first 

school years in Finland and Sweden (2015) ett antal grundläggande skillnader, i två 

klassrumspraktiker som i övrigt bygger på snarlika skolkulturer, utan att lägga närmare 

värdering i dem. En av skillnaderna som lyfts fram är att man i svensk skola tenderar att 

anknyta matematikundervisningen till eleverna och deras omvärld, i klart högre grad än i 

finsk matematikundervisning. Uljens et al. (2015) har i sin tur specifikt studerat åländsk 

matematikundervisning. Den åländska matematikundervisningen bygger givetvis på en 

generell finsk undervisningskultur, men i studien vidhålls bland annat att 

matematikundervisningen på Åland påvisar ett tydligt elevfokus (Uljens et al., 2015). Åländsk 
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matematikundervisning tenderar således, utifrån Hemmis och Ryves särskiljning av dem, 

innehålla aspekter av både svensk och finsk matematikundervisning. Kan det vara så att den 

åländska skolan, mitt i skärningspunkten mellan svensk och finsk skolkultur, förenat de två 

och på så vis hittat ett recept för en framgångsrik matematikundervisning? 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur åländska lågstadielärare förhåller sig till tre 

aspekter av skillnad mellan svensk och finsk matematikundervisning, samt hur detta tar sig 

uttryck och påverkar undervisningen. Skillnaderna i fråga behandlar 

matematikundervisningens utgångspunkt, arbetsformer och ansvarsfördelning.  

Frågeställningar 

• Hur förhåller sig lärarna till tre centrala uppfattningar om skillnad mellan svensk och 

finsk matematikundervisning? Hur påverkar detta undervisningen? 
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2. Bakgrund 
 
I detta avsnitt presenteras det bakgrundsmaterial som studien vilar på, det vill säga det 

ramverk som studien verkar inom. Först presenteras den svenska, den finska och den åländska 

läroplanen. Därefter följer avsnittet Litteraturgenomgång, som behandlar tidigare forskning 

som är av relevans för studien. Bakgrunden avslutas med avsnittet Teoretiska utgångspunkter, 

där den teori som ligger till grund för analysen återges. 

2.1 Läroplaner i Sverige, Finland & på Åland 

På många sätt påminner svensk och finsk skola om varandra, och i båda länderna förväntas 

givetvis lärare följa rådande läroplan (Hemmi & Krzywacki, 2014). Strukturen för respektive 

läroplan ser dock i viss mån olika ut i de olika länderna, varpå det finns ett värde i att 

redogöra detta i ett separat avsnitt. I detta avsnitt behandlas de styrdokument som berör denna 

studie; den svenska läroplanen Lgr11, Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen 2014 i Finland, samt Landskapet Ålands Läroplan för grundskolan. Avsikten 

med detta avsnitt är inte att ge en heltäckande bild av respektive läroplan, utan istället att 

belysa de delar som är av relevans för denna studie. 

2.1.1 Lgr11 
Läroplanen för grundskolan i Sverige, Lgr11, inleds med avsnittet Skolans värdegrund och 

uppdrag. Däri förkunnas exempelvis allas lika rätt till utbildning. Kortfattat framhäver 

värdegrunden skolans plikt att fostra aktiva, demokratiska samhällsmedborgare. Där beskrivs 

även att “utbildningen ska vara saklig och allsidig” (Skolverket, 2016, s. 8), och att eleverna 

bör få “delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, 

ämnen, teman och aktiviteter” (Skolverket, 2016, s. 8). Detta förstärks ytterligare: 
    

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och 

lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga 

att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att 

eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. (Skolverket, 2016, s. 9). 

 

Värdegrundsavsnittet följs av Övergripande mål och riktlinjer. Detta avsnitt innefattar de 

övergripande normativa och kunskapsmässiga förväntningar som finns på skolan och dess 
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aktörer. Där framgår det exempelvis att: “Skolan ska ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i 

vardagslivet” (Skolverket, 2016, s. 13). Samtliga som arbetar på skolan förväntas även 

“samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (Skolverket, 2016, 

s. 14), och här beskrivs hur lärare förväntas samarbeta för att uppnå skolans utbildningsmål. 

Läraren förväntas även ta hänsyn till samtliga elevers individualitet i planering och 

genomförande av undervisningen. Eleverna å sin sida förväntas ta ett aktivt ansvar för sitt eget 

lärande, och utnyttja sina demokratiska rättigheter att påverka undervisningen som sådan 

(Skolverket, 2016). Avsnittet avslutas med ett segment som behandlar rektorns ansvar för 

skolan, där såväl administrativa som pedagogiska aspekter behandlas. 
 

Efter ett avsnitt om förskolan och ett om fritidshemmet, avslutas den rådande läroplanen i 

Sverige, Lgr11, med kursplaner för grundskolans samtliga ämnen. Lgr11 är en 

resultatfokuserad läroplan (Wahlström, 2015). Gentemot tidigare läroplaner är kravbilden 

högre och tydligare, vilket särskilt märks på grundkonstruktionen för kursplanerna i Lgr11. 

Samtliga kursplaner är formulerade utifrån tre rubriker: syfte, centralt innehåll och 

kunskapskrav (Skolverket, 2016). Kunskapskraven är ett nytt element för Lgr11, och 

“Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 3” (Skolverket, 2016, s. 60) finns 

formulerade under denna rubrik i respektive ämnes kursplan. 

Matematik i Lgr11 

Kursplanen i matematik i Lgr11 introduceras enligt följer: 
 

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är 

nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger 

människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar 

möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. (Skolverket, 2016, s. 55) 

 

Ett centralt förhållningssätt i Lgr11 är att matematikundervisningen ska vara elevnära. Detta 

framgår tydligt i kursplanens syftesdel, som inleds med: “Undervisningen i ämnet matematik 

ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i 

vardagen och inom olika ämnesområden” (Skolverket, 2016, s. 55). Hemmi & Ryve (2015) 

påtalar att ordet vardag förekommer i olika böjningsformer hela 23 gånger i kursplanen i 
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matematik. I kunskapskraven för årskurs 3 framgår det även att eleverna ska kunna “lösa 

enkla problem i elevnära situationer” (Skolverket, 2016, s. 60). 

2.1.2 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 
I Finland författar Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen. Sedan är det upp till varje separat utbildningsanordnare att formulera sin lokala 

läroplan på basis av Utbildningsstyrelsens grunder. En utbildningsanordnare är, bortsett från 

vid statliga eller privata skolor, generellt en kommun. I läroplansgrunderna beskrivs detta på 

följande vis: 
 

Grunderna för läroplanen är en nationell föreskrift utfärdad av Utbildningsstyrelsen enligt 

vilken den lokala läroplanen görs upp. Syftet med grunderna för läroplanen är att stödja och 

styra undervisningen och skolarbetet samt främja en enhetlig grundläggande utbildning på lika 

villkor. (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 9) 

 

Läroplansgrunderna är omfattande, men lämnar även ett relativt stort handlingsutrymme för 

respektive utbildningsanordnare i skapandet av den lokala läroplanen. Varje kapitel avslutas 

med Frågor som avgörs på lokal nivå (Utbildningsstyrelsen, 2014), som beskriver hur 

kapitlet bör användas i skapandet av den lokala läroplanen. Grunderna för läroplanen i 

Finland är på många sätt lika sin svenska motsvarighet. Däremot behandlas 

vardagsanknytning i skolan i en mer generell mening. Det är således inte uttalat i de olika 

ämnesdelarna i lika hög grad som i Sverige. Hemmi & Ryve belyser i sin tur ett särdrag i 

grunderna för den finska läroplanen, som inte återfinns i Lgr11. De finska läroplansgrunderna 

menar att eleverna bör lära sig att “lyssna, koncentrera sig och kommunicera” (2015, s. 189).  
 

De finska läroplansgrundernas motsvarighet till Lgr11:s kursplaner ser däremot mer 

annorlunda ut. Först och främst är det uppdelat enligt årskurs 1-2 och årskurs 3-6, och 

respektive årskursgrupp behandlas i två skilda kapitel. Båda kapitlen innefattar ett avsnitt med 

beskrivningar av de sju huvudsakliga kompetenser som eleverna förväntas utveckla, och som 

ska genomsyra all undervisning. Dessa kompetenser är:  
 

K1 Förmåga att tänka och lära sig, 

K2 Kulturell och kommunikativ kompetens,  

K3 Vardagskompetens,  

K4 Multilitteracitet,  
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K5 Digital kompetens,  

K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap, samt  

K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid  

(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 102).  
 

På samma sätt har det centrala innehållet för respektive ämne kodats, och varje ämnesdel 

innehåller en tabell där ämnets Mål för undervisningen härleds till de olika kompetenserna, 

samt till relevanta delar av det centrala innehållet. Hur detta implementeras i den lokala 

läroplanen är dock upp till utbildningsanordnaren att besluta (Utbildningsstyrelsen, 2014). 

Matematik i de finska läroplansgrunderna 

I de finska läroplansgrunderna introduceras matematikundervisningens uppdrag enligt följer: 
 

Uppdraget i undervisningen i matematik är att utveckla ett logiskt, exakt och kreativt 

matematisk tänkande hos eleverna. Undervisningen ska lägga grund för förståelsen av 

matematiska begrepp och strukturer samt utveckla elevernas förmåga att behandla information 

och lösa problem. På grund av matematikens kumulativa natur ska undervisningen framskrida 

systematiskt. Konkreta och laborativa inslag är centrala i undervisningen och studierna i 

matematik. Lärandet stöds med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. 

(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 129) 

 

Kapitlen som redogör för matematikämnet för de olika årskursgrupperna avslutas med tre 

korta stycken, titulerade Mål för lärmiljöer och arbetssätt i matematik, Handledning, 

differentiering och stöd i matematik, och Bedömning av elevens lärande i matematik.  

Exempelvis beskrivs här hur ett av målen med matematikundervisningen bör vara intressera 

eleverna, och bland annat åstadkoms genom varierande arbetssätt (Utbildningsstyrelsen, 

2014). Även i detta fall ges dock utbildningsanordnaren stor frihet att omforma dessa 

föreskrifter till den lokala läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2014). 

2.1.3 Landskapet Ålands Läroplan för grundskolan 
I egenskap av att vara en autonomi, har Åland egen lagstiftningsbehörighet inom bland annat 

utbildning. Det åländska skolväsendet följer dock i mångt och mycket den finska och de 

övriga nordiska modellerna. Trots att Åland består av 16 kommuner, finns det en läroplan 

som är gemensam för hela landskapet. Den rådande läroplanen på Åland instiftades 1995. 

Sedan läroplanen sattes i bruk har 12 olika segment reviderats, däribland avsnittet för 
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matematik (Åland Landskapsregering, 2015). I läroplanen vidhålls dock att de riktlinjer som 

formuleras i läroplanen är “allmänt formulerade i avsikt att man inom kommunen ska ha 

möjlighet att ange en mer detaljerad färdriktning för ansvarsfördelning för verksamheten” 

(Ålands Landskapsregering, 2015, s. 6). 
 

Inledningsvis diskuteras skolans roll i ett föränderligt samhälle i den åländska läroplanen. 

Tidigt framhålls att barn och unga bör ses som kunskapssökande och sociala, men också att 

skolan bygger på en tilltro till den enskilda lärarens pedagogiska kompetens (Ålands 

Landskapsregering, 2015). Här återfinns även avsnittet Undervisningsformer och arbetssätt, 

där det exempelvis framgår att:   
 

Läraren ska sträva till att välja sådana undervisningsformer och arbetssätt att alla elever får 

uppleva att de lyckas väl i sitt skolarbete och att de lär sig på ett insiktsfullt och självständigt 

sätt. Arbetsmetoder som förenar olika läroämnen och som bedrivs i nära anknytning till lokal-

samhället och naturen ska vara centrala delar av skolarbetet. (Ålands Landskapsregering, 

2015, s. 12) 

 

Den åländska läroplanen innefattar även en ämnesdel, som påminner om kursplanerna i 

Lgr11. Respektive ämnesdel är uppdelade i fyra avsnitt: Syfte, Riktlinjer och arbetsupplägg, 

Centralt innehåll samt Kunskapskriterier (Ålands Landskapsregering, 2015).  

Matematik i Landskapet Ålands Läroplan 

I syftet med matematikundervisningen går det i den åländska läroplanen att läsa att 

undervisningen “ska ge eleverna sådana kunskaper och färdigheter som de behöver i andra 

skolämnen, vid fortsatta studier, på fritiden och i arbetslivet – inte minst att tillämpa 

matematik i praktiska situationer” (Ålands Landskapsregering, 2015, s. 47). Under rubriken 

Riktlinjer och arbetsupplägg framgår det att “på lågstadiet bör [de matematiska] problemen 

utgå från erfarenheter och företeelser i elevernas närmiljö” (Ålands landskapsregering, 2015, 

s. 47). Här beskrivs det även att eleverna förväntas ta ett aktivt ansvar för sitt eget lärande, 

och att skolan bör eftersträva en inlärningsmiljö som öppnar sådana möjligheter. Samtidigt 

påtalas att “Undervisningen i matematik ska framskrida systematiskt och vara så konkret att 

eleverna har möjlighet att förstå de matematiska begreppen, räkneoperationerna och deras 

inbördes samband” (Ålands Landskapsregering, 2015, s. 47). 
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2.1.4 Sammanfattning 
Lgr11 understryker att eleven är med och skapar sitt eget lärande. Eleven förväntas ha stort 

inflytande över sin egen skolgång, och matematikundervisningen bör centreras kring 

elevernas vardag. Matematikämnet presenteras som kreativt och samhälleliga kopplingar är 

tydliga. Detta är förhållningssätt som framhålls i en mer generell mening i de finska 

läroplansgrunderna, som därtill lämnar ett relativt stort tolkningsutrymme för 

utbildningsanordnaren som ska författa den lokalt gällande läroplanen. I de finska 

läroplansgrunderna används ord som kumulativ och systematisk för att beskriva 

matematikundervisningen. I den åländska läroplanen framställs närmiljön som en viktig faktor 

för undervisningen. Matematikundervisningen bör vara praktiskt förankrad, samtidigt som det 

bör finnas en systematik i undervisningens framfart. 

2.2 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt redovisas tidigare studier inom ramen för det ämne som denna studie behandlar. 

Först redovisas forksning som berör svensk skola och sedan forskning som berör finsk skola. 

Forskningen delas upp enligt tre teman vardera för svensk respektive finsk skolforskning; 

Elevens intressen i centrum, En variationsrik matematikundervisning samt Lärande som ett 

gemensamt ansvar för Sverige, och Det matematiska innehållet i centrum, En rutinstyrd 

matematikundervisning samt Lärande som lärarens ansvar för Finland. Dessa kan betraktas 

som varandras relativa förhållningssätt, det vill säga Elevens intressen i centrum (Sverige) står 

i relation till Det matematiska innehållet i centrum (Finland) och så vidare. Förhållningssätten 

ställs sedan i relation till varandra i en avslutande sammanfattning. 

 

Målet med detta avsnitt är inte att ge allmängiltiga svar på frågor som “Vad är svensk 

respektive finsk matematikundervisning?”. Avsnittet syftar till att återge en möjlig bild av vad 

som kan anses vara mer framträdande i respektive lands diskurser kring 

matematikundervisning, framför allt utifrån forskning från Kirsti Hemmi och Andreas Ryve, 

professorer i matematik med ämnesdidaktisk inriktning. När Sverige och Finland behandlas 

parallellt finns det ofta en uttalad, eller outtalad, värdering av vilken undervisningspraxis som 

vore att föredra. Inom ramen för denna studie är dock inte avsikten att i detta skede värdera 

svensk respektive finsk matematikundervisning mot varandra. Avsikten är istället att 

åskådliggöra skillnader i respektive lands förhållningssätt gentemot matematikundervisning. 

Det är viktigt att komma ihåg att svensk och finsk skolkultur ligger oerhört nära varandra, och 

en kategorisering av detta slag riskerar signalera att skillnaderna är större än vad de i själva 
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verket är. Det finns emellertid ett värde i att lyfta fram dessa nyansskillnader som särpräglade 

förhållningssätt, för att på så vis kunna tillämpa dem i en nyanserad analys av resultatet. 

2.2.1 Matematikundervisning i Sverige 

Elevens intressen i centrum 
Det är naturligtvis oerhört svårt att försöka sammanfatta vad svensk matematikundervisning 

är och står för. Vissa uppfattningar tenderar dock återkomma, och ett av de vanligast 

förekommande uppfattningarna är att god matematikundervisning på ett eller annat sätt 

placerar eleverna i centrum (Hemmi & Ryve, 2015). I Skolverkets forskningsöversikt Vad 

påverkar svensk grundskola? (2009) lyfts att svensk undervisning generellt minskat mängden 

statisk helklassundervisning, för att istället förflytta fokus till en mer situationsanpassad, 

elevnära undervisningspraktik. Med det menas att läraren förväntas planera och genomföra 

sin undervisning i direkt relation till sina elevers intressen, erfarenheter etcetera. Detta ställer 

höga krav på lärarens lyhördhet och läraren förväntas vara flexibel i fråga om att låta 

elevernas verklighetsuppfattning i någon mån styra undervisningen. I svensk 

matematikundervisning läggs även ett tydligt fokus på att bygga undervisningen utifrån 

elevernas vardag. Ett exempel på detta lyfts fram i Hemmi & Ryves artikel The Culture of the 

Mathematics Classroom During the First School Years in Finland and Sweden (2015), där en 

svensk lärare berättar att hen plockat fram ett mjölkpaket som en introduktion till diskussion 

om fettprocent och liknande matematikteoretiska diskussioner om vardagliga objekt. 

 

I en annan artikel, där diskussioner om effektiv matematikundervisning i Sverige respektive 

Finland, som Hemmi och Ryve skrivit (2014) framkommer det att inom svensk diskurs är 

lärarens förmåga att förhålla sig till sina elever är central för matematikundervisningen. Det 

finns således ingen förutbestämd systematik för hur matematiklektionerna är upplagda, istället 

framhålls en följsamhet och en dynamik i att forma matematikundervisningen efter eleverna 

(Hemmi & Ryve, 2015). 

En variationsrik matematikundervisning 

Diskursen kring matematikundervisning i Sverige fokuserar även på vikten av en variationsrik 

undervisning (Hemmi & Ryve, 2014). I linje med uppfattningen att eleverna är centrala för 

undervisningskontexten och därmed undervisningen som sådan, framträder inte ett visst 

arbetssätt mer än något annat. Istället anses en varierad undervisning och multimodalt lärande 
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vara av godo. Genom en varierad matematikundervisning erbjuds eleverna fler verktyg för att 

bearbeta det matematiska innehållet. Detta understryks även i forskningsöversikten Vad 

påverkar svensk grundskola? (Skolverket, 2009). Därför lyfts heller inga metoder eller 

arbetssätt fram som mer framgångsrika än andra. Istället är det variationsrikedomen som ses 

som ett arbetssätt i sig (Hemmi & Ryve, 2015). 

Lärande som ett gemensamt ansvar 

Vem som bär ansvar för elevernas kunskapsutveckling har under 2000-talet belysts från olika 

håll inom svensk forskning. Läraren är den som realiserar undervisningen, men såväl eleven 

som rektorn och lärarkåren som helhet måste samspela för att uppnå en framgångsrik 

undervisning (Skolverket, 2009). Rektorn anses vara en uttalad ledare för verksamheten, som 

“sätter gränser med auktoritet och fattar beslut efter en demokratisk dialog med sina 

medarbetare” (Skolverket, 2009, s. 222). Det tycks finnas ett samband mellan en skolas 

framgång, och i vilken mån det förs en kontinuerlig dialog inom verksamheten kring det 

pedagogiska arbetet (Ibid.). Utvecklingen av det pedagogiska arbetet är beroende av att det 

finns en gemensam vilja hos både rektor och den kollektiva lärarkåren att tillsammans 

bearbeta och utveckla verksamheten. Uljens et al. (2015) belyser att lärare som gått svensk 

lärarutbildning tenderar att interagera mer med sina kollegor, och att det kollegiala utbytet 

värnas mer bland svenskutbildade lärare än finskutbildade. Därtill tenderar svenskutbildade 

lärare att vara mer innovativa och mer benägna att hitta olika sätt att arbeta. 

 

I svensk matematikundervisning tenderar lärare att emellanåt ta en mer passiv roll, där läraren 

låter eleverna själva bearbeta det matematiska innehållet (Hemmi & Ryve, 2015). Eleverna 

får således ta ett mer aktivt ansvar över sitt eget lärande, där läraren istället instruerar eleverna 

i de situationer där behovet så uppstår. Detta kan ses som nära sammankopplat till det faktum 

att svenska lärare i hög grad centrerar sin undervisning kring elevernas intressen och behov. 

Det leder också till att ansvaret för skapandet av strategier för att ta sig an det matematiska 

innehållet i viss mån delas mellan läraren och eleverna (Hemmi & Ryve, 2015). 

2.2.2 Matematikundervisning i Finland 
Det matematiska innehållet i centrum 

Inom finsk diskurs kring god matematikundervisning behandlas elevernas påverkan på 

matematikundervisningen ur en annan aspekt än i svensk diskurs. Hemmi och Ryve (2014) 
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talar istället om att lärarnas responsiva förmåga gentemot eleverna är av vikt för att hela tiden 

försäkra sig om elevernas kunskapsutveckling. Den lyhördhet som framträder är mer av 

utvärderande karaktär, snarare än ett medel för att forma undervisningen utifrån elevernas 

intressen, behov etcetera. Att basera undervisningen på elevers närmiljö och intressen tycks 

inte lika framträdande som i svensk undervisningsdiskurs. I samma studie lyfts en tydlig 

målorientering fram som centralt i finsk matematikundervisning; vikten av att läraren 

kontinuerligt åskådliggör den specifika matematiklektionens gemensamma mål som samtliga 

elever förväntas sträva efter att uppnå (Hemmi & Ryve, 2014). Att lektionerna bygger på 

tidigare lektioners matematiska innehåll vidhålls som viktigt, och det tycks finnas ett mer 

systematiskt sätt att planera och genomföra matematikundervisningen. Detta medför att lärare 

i Finland lägger ett stort värde i att inleda matematiklektionerna med gemensamma 

helklassinstruktioner (Hemmi & Krzywacki, 2014). Detta lyfts även fram i Hemmi och Ryves 

artikel The Culture of the Mathematics Classroom During the First School Years in Finland 

and Sweden (2015). Finska lärare tenderar att ha god matematikdidaktisk och teoretisk 

förmåga, och Uljens et al. (2015) menar att detta ofta leder till att lärare som gått finsk 

lärarutbildning bygger sin matematikundervisning på en tydlig teoretisk grund. 

 

I skenet av exemplet med mjölkpaketet (se avsnitt Elevens intressen i centrum), hävdar 

Hemmi och Ryve (2015) att vardagskopplingar av det slaget är oerhört sällan förekommande i 

finsk matematikundervisning. Lärarna som deltar i Hemmi och Ryves studie menar att de i 

väldigt liten utsträckning använder sig av verklighetsnära kopplingar för att åskådliggöra det 

matematiska innehållet. 

En rutinstyrd matematikundervisning 

I den finska diskursen kring matematikundervisning, framhålls rutiner som någonting positivt 

och direkt avgörande för elevernas lärande, och matematikundervisning i Finland generellt 

följer ett homogent mönster (Hemmi & Krzywacki, 2014). I Hemmi & Ryves studie (2015) 

framkommer det att viss variation är önskvärd, men inom ramen för matematiklektionens 

mönster. Mönstret i fråga bygger generellt på en gemensam helklassinstruktion av lektionens 

matematiska innehåll, följt av någon form av huvudräkning, enskilt arbete och till sist 

tilldelning av läxor. Balans mellan variation och rutiner framstår som centralt, och att rutiner 

skapar en trygghet i matematikundervisningen. 
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Lärande som lärarens ansvar 

Rektorers relation till det pedagogiska arbetet är något som behandlats flitigt inom finsk 

skolforskning. I likhet med svensk skolforskning lyfts rektorns roll som aktiv i det 

pedagogiska arbetet som något viktigt även i Finland. Det finns dock olikheter. Uljens (2015) 

belyser att den finska utbildningssektorn, däribland rektorns roll på skolan, traditionellt sett 

präglats av en stor frihet och självbestämmanderätt. Uljens menar att man på senare år har 

understrukit att rektorn har en viktig roll i utvecklingen av det pedagogiska arbetet, men 

hävdar samtidigt att “utbildningsledarskapet förverkligas i samarbete med lärare genom att 

man ger erkännande åt lärarnas professionalitet och ambitioner - inte genom att man 

kontrollerar dem” (2015, s. 30). 

 

Lärarens verkliga roll i skolans pedagogiska arbete och lärandeuppdrag, ur ett bredare 

perspektiv, är något som i sin tur inte behandlats lika frekvent i finsk skolforskning. Att 

läraren är direkt ansvarig för undervisningen kan förefalla självklar, men i skenet av detta är 

det värt att notera att lärarens ansvar tycks tas för givet. Huvudsakligen fokuserar finsk 

skolforskning på lärarens roll i den faktiska klassrumsundervisningen, medan teman som 

lärarens förhållande till exempelvis sina kollegor och elevgruppen, och hur detta påverkar 

undervisningen, behandlas mer sparsamt. Finsk matematikundervisning tenderar vara 

lärarstyrd i högre grad än sin svenska motsvarighet. Det blir då centralt för läraren att 

synliggöra det matematiska innehållet för eleverna, och läraren blir en mer aktiv 

kunskapsförmedlare till eleverna (Hemmi & Ryve, 2014). Det är lärarens uppdrag att aktivt 

tillhandahålla de verktyg som krävs för eleverna att bearbeta de matematiska problem de ställs 

inför. Hemmi och Ryve (2014) redogör för hur man i finsk matematikundervisning explicit 

arbetar med att aktivt presentera ett matematiskt innehåll för eleverna. I Finland ses med 

andra ord läraren som en isolerad kunskapsförmedlare, och eleverna som passiva mottagare 

av undervisningen. 
 

2.2.3 Sammanfattning 
Det är inte helt lätt att sammanfatta forskning som explicit behandlar svensk respektive finsk 

matematikundervisning. I praktiken är det heller inte enkelt att skina ljus på typiskt svenska 

och typiskt finska särdrag i undervisningen; det är två likartade undervisningspraktiker. Det 

finns dock forskning som indikerar att man i Sverige tenderar idka en mer elevcentrerad 

undervisning där elevernas verklighet, uppfattningar, närmiljö, röster etcetera tillåts mer plats 
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än i Finland, och därmed påverkar undervisningen som sådan. I Finland idkas en mer 

systematisk undervisning. Helklassinstruktioner och traditionell katederundervisning 

anammas i högre grad, och ingår i det undervisningsmönster som finsk 

matematikundervisning tenderar följa. Variationer förekommer, men rutiner anses vara av 

godo för undervisningen. I svensk matematikundervisning vidhålls en varierad undervisning i 

högre grad. Det är viktigt att påpeka att även finsk undervisningsdiskurs lyfter fram varierad 

undervisning, men att detta bör vara i balans med en bekant arbetsprocess. För att upprätthålla 

en variationsrik undervisning krävs en ständig omformning av undervisningen, och i 

framgångsrik svensk undervisning sker detta genom den gemenskap som läraren verkar i. 

Gemenskapen avser i detta avseende exempelvis andra lärare, rektorer och elever. I Finland 

diskuteras denna gemenskap mer sällan, istället läggs en större tilltro till den enskilda 

lärarens kompetens att verka över sin egen undervisningspraktik. 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogörs de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna studie. 

Tematiseringen i detta avsnitt bygger på föregående avsnitt, Litteraturgenomgång, på så vis 

att de förhållningssätt som står i relation till varandra utgör ett tema. Detta skapar tre teman 

för studiens teoretiska utgångspunkter: 

 

Elevens intressen i centrum och Det matematiska innehållet i centrum bildar temat Lärandets 

utgångspunkt. 

En variationsrik matematikundervisning och En rutinstyrd matematikundervisning bildar 

temat Lärandets arbetsformer. 

Lärande som ett gemensamt ansvar och Lärande som lärarens ansvar bildar temat Lärandets 

ansvarsfördelning. 

2.3.1 Vad står i fokus för lärandet? - Lärandets utgångspunkt 
För att teoretisera de grundläggande förhållanden som undervisningen vilar på, används gärna 

den didaktiska triangeln (Kansanen et al., 2014). En liksidig triangel, där de tre hörnen 

betecknas läraren, eleven samt kunskapsinnehållet, och triangeln som helhet symboliserar att 

dessa tre interagerar med varandra. Dessa tre kan således ses som de aktörer som formar den 

huvudsakliga undervisningen. Undervisningen verkställs av läraren, men såväl eleven som 

innehållet influerar dess karaktär. Kansanen et al. (2014) beskriver hur vi bör se på 

förhållandet mellan dem, och hur de leder till lärande, enligt följer: 



 
 

18 

 

Lärarens huvudsakliga uppgift och betydelse riktas mot relationen elev-innehåll eftersom 

denna förväntas leda till lärande hos eleven. Lärarens förhållande till relationen mellan 

innehåll och elev är den didaktiska relation på vilken hela undervisningsprocessen vilar 

(2014, s. 47). 

 

Lärandet styrs således av hur läraren förhåller sig till eleverna, samt hur läraren förhåller sig 

till innehållet. Kansanen et al. (2014) menar att en undervisningspraktik som betonar 

förhållandet lärare-elev kan sammanfattas som elevcentrerad undervisning, och att 

undervisning som betonar förhållandet lärare-innehåll bygger på en tydlig teoretisk grund. För 

att använda den didaktiska triangelns symbolik, kan lärarens didaktiska val leda till att 

avståndet lärare-elev blir kortare än avståndet lärare-innehåll i en elevcentrerad undervisning, 

och vice versa. Sjöholm et al. beskriver den goda läraren som någon som “kan sitt ämne, har 

ett nära och personligt förhållande till lärostoffet och givetvis ett nära förhållande till 

eleverna”  (2014, s. 66), vilket då kan liknas vid en lärare som upprätthåller en balans - jämnt 

avstånd - mellan den didaktiska triangelns tre grundpelare. 

 

Stensmo (2000) använder sig av begreppen uppgiftsorienterat och elevorienterat när han 

behandlar hur lärare kan förhålla sig till sin undervisning. Han menar att dessa begrepp kan 

användas för att synliggöra vart lärare riktar sitt fokus i undervisningen. En mer 

uppgiftsorienterad undervisningspraktik innebär då att läraren låter kunskapsinnehållet vara 

styrande för undervisningen, medan en elevorienterad lärare i högre grad sätter elevernas 

intressen i centrum för undervisningen. Man kan emellertid hävda att det inte behöver finnas 

någon motsättning mellan dessa synsätt. Själva lärandet sker inom förhållandet elev-innehåll, 

i likhet med den beskrivning som Kansanen et al. presenterar, och mötet däremellan kan 

således ske oberoende av på vilken av aktörerna som läraren lägger sitt fokus (Liberg, 2012). 

Selander (2012) problematiserar å sin sida uppfattningen om huruvida vi kan säga vad som 

stimulerar eleverna:  

 

Skapar frågor kring skolbänkens area eller kulans acceleration på det lutande planet (vilket kan 

förefalla nog så konkret i en nära omgivning) större intresse för matematik och fysik än 

beräkningar av universums uppkomst (vilket kan förefalla mer fjärran men kanske också mer 

fantastieggande)? (2012, s. 206).  
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Hur läraren förhåller sig till eleverna och till kunskapsinnehållet kan även härledas till olika 

undervisningstraditioner. På den innehållsorienterade sidan av spektrat kan exempelvis 

essentialismen nämnas, som bygger på idén att skolan är en plats där ett förutbestämt 

kunskapsinnehåll förmedlas till eleverna (Liberg, 2012). Johann Friedrich Herbart är ett 

exempel på en filosof som förespråkade en mer systematiskt tillämpad undervisning med 

tydlig struktur (Kansanen et al., 2014). Progressivismen är ett teoretiskt förhållningssätt på 

den elevorienterade sidan av spektrat. Progressivismen framhåller eleven som grund för det 

pedagogiska arbetet, och att det är eleven som styr arbetsgången (Liberg, 2012). 

Progressivismen har en stark ställning i dagens undervisningsdiskurs. Filosofen John Dewey, 

som ofta målas upp som en förgrundsfigur för progressivismen, utmanar dock uppfattningen 

att undervisningen enbart bör byggas på en renodlad undervisningstradition. Han menar att en 

anpassning till eleverna och deras erfarenheter är direkt nödvändig för undervisningen, 

samtidigt som detta inte får ske på bekostnad av undervisningens riktning och syfte (Säljö, 

2012). Under 1970-talet utvecklade Hans Freudenthal en undervisningsteori specifikt om 

matematikundervisningen, kallad Real Mathematcs Education eller RME, som bygger på 

uppfattningen att god matematikundervisning förutsätts av att undervisningen sätts i relation 

till eleverna och deras verklighet (Van den Heuvel-Panhuizen, 2003). 
 

2.3.2 Rutiner eller variation? - Lärandets arbetsformer 
Genom åren har åsikter om vad som skapar framgångsrik undervisning avlöst varandra. 

Selander menar att vetenskapen genom alla tider har framhållit att “man ska undervisa 

varierat och låta eleverna i möjligaste mån själva prova på och erfara det som står i böckerna” 

(2012, s. 205). Han belyser dock att hur detta tar sig uttryck i klassrummet kan se helt 

annorlunda ut, och att olika pedagogiska förhållningssätt leder till att uppfattningen om vad 

som är varierad undervisning “får helt olika tyngdpunkter och innebörder” (2012, s. 206). När 

vi idag talar om en varierad undervisning, lyfts begrepp som multimodalt lärande fram, ett 

begrepp som beskriver en undervisning som vilar på flera olika arbets- och inlärningssätt. 

Nyare teoretiska ansatser menar att elevers lärande främjas av att systematiskt förändra 

undervisningen i fråga om till exempel arbetssätt eller arbetsmomentens inbördes ordning 

(Selander, 2012). 

 

Liberg presenterar begreppet didaktisk relief för att beskriva hur lärare designar sin 

undervisning. Hon menar att den didaktiska reliefen påverkas av lärarens didaktiska val, och 

att medvetna didaktiska val om undervisningen stärker dess innehåll. 
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Val av undervisningsförlopp och undervisningsformer, hur man lägger upp sin undervisning, 

motiveras såväl av syftet med undervisningen som vilka som ska lära sig. Man konstruerar ett 

undervisningsförlopp på ett visst sätt för att åstadkomma ett möte mellan dem som ska lära 

sig, eleverna, och det innehåll som ska läras ut. (2012, s. 221). 

 

Detta belyser hur undervisningsformer är nära sammankopplat med lärarens uppfattning om 

huruvida eleverna eller kunskapsinnehållet bör stå i centrum för lärandet. Didaktiken och 

metodiken tycks således gå hand i hand (Kansanen et al. 2014). 

 

I Norden har lärare länge haft en stor frihet att själva forma sin undervisning. Detta, menar 

man, skapar en handlingsfrihet som främjar lärarens kreativitet vilket skapar en lusta att hitta 

olika arbetssätt som i sin tur skapar en engagerande undervisning (Sandén & Wikman, 2014). 

Å andra sidan leder handlingsfriheten till ett ökat ansvar, det blir upp till läraren själv att 

säkerställa sin verksamhets relevans. Ett mindre handlingsutrymme kan anses innebära en 

tydlig stödstruktur och en trygghet i att undervisningen förblir relevant mot dess syfte och mål 

(Sandén & Wikman, 2014). Hur läraren förhåller sig till handlingsutrymmet påverkar även 

elevernas benägenhet att tillgodogöra sig undervisningen. Skolan som institution kan för vissa 

elever vara en ny typ av sociokulturell kontext, varpå man kan hävda att en tydligt uttalad 

struktur är av godo (Liberg, 2012). Denna aspekt av synen på undervisningen skulle i sådant 

fall innebära att en återkommande struktur i undervisningen leder till att eleverna utvecklar en 

trygghet i hur de förväntas förhålla sig till undervisningen. 

2.3.3 Vem bär ansvaret? - Lärandets ansvarsfördelning 
Sandén och Wikman påtalar att “även om ansvaret för lärandet ytterst ligger hos eleven själv 

har både rektorer och lärare i praktiken en central roll i att skapa förutsättningar för lärande” 

(2014, s. 260). Undervisningen tillhandahålls generellt av läraren, men själva skapandet av 

undervisningen kan te sig olika. Lärarens slutgiltiga didaktiska val görs av läraren själv, men 

en lärares didaktiska förhållningssätt påverkas av i vilken utsträckning läraren låter sig 

influeras av skolans övriga aktörer. Nihlfors (2012) framhåller att läraren kan ses som en 

ledare för sitt ansvarsområde, och att detta ansvarsområde i regel är att leda en elevgrupp 

genom undervisningen. Hon belyser vidare att rektorn, enligt svensk skollag, ses som ledaren 

för en skolas pedagogiska arbete. Detta är givetvis ett av många uppdrag som tillskrivs 

rektorn, men det visar ändå på rektorns ansvar för klassrumsundervisningen som sådan. Att se 

den enskilda läraren som ledare för undervisningen av sin elevgrupp, och rektorn som ledare 
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för skolans pedagogiska arbete, innebär också att kollegiet som helhet kan ses som 

gemensamt ansvariga för all undervisning som sker på skolan. I denna gemenskap ingår 

exempelvis lärare, rektor och specialpedagoger, och till den gemenskap som är skolan kan 

även eleverna räknas. I denna gemenskap ska alltså lärandet ske, och den amerikanske 

filosofen John Dewey hävdar till och med att “the very process of living together educates” 

(1966, s. 6). Vissa teoretiska ansatser menar att lärarens roll på skolan mer kan handla om att 

upprätthålla ordningen på skolan, medan eleverna ansvarar för själva lärandet genom de 

sociala sammanhang som skolan ger förutsättningar för (Selander, 2012). 

 

I slutändan är det dock lärarens didaktiska val som formar den undervisning som eleverna 

sedan tar del av. Säljö belyser att skolan genom årtusenden idkat en tydlig rollfördelning 

mellan lärare och elever:”läraren undervisar och eleven lär” (2014, s. 160). Hultin talar om att 

“lärare och elever är institutionellt tilldelade olika roller i skolsammanhanget” (2007, s. 321). 

Läraren realiserar således undervisningen för eleverna, men Säljö (2014) menar att detta alltid 

sker genom mer eller mindre medvetna antaganden om hur undervisningen bäst realiseras.  

Historiskt har katederundervisning varit en dominerande undervisningspraktik (Sahlström, 

2014). Katederundervisning kan kortfattat beskrivas som att läraren intar en föreläsande 

position, och eleverna ses då som en kollektiv mottagare och besvarare av lärarens 

undervisning och frågor. Denna klassrumsdynamik har dock ifrågasatts, och en mer dialogisk 

undervisningspraktik har blivit alltmer framträdande. Pragmatismen och Lev Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv är teorier som bygger på ansatsen att lärande sker i samspel och 

dialog mellan elever och lärare (Säljö, 2012). Det finns dock olika sätt för läraren att förhålla 

sig till den kommunikation som sker i klassrummet. Liberg (2012) använder sig av Christian 

Butys och Eduardo F. Mortimers beskrivning av lärarpositionen som antingen dialogisk-

kommunikativ eller auktoritetskommunikativ. Det förstnämnda förhållningssättet strävar efter 

en dialog där allas röster är lika starka, och att dessa röster angriper kunskapsinnehållet ur 

olika infallsvinklar. En auktoritetskommunikativt hållning innebär å sin sida att läraren, med 

stöd i kursplan och kunskapsinnehåll, bygger dialogen på förutbestämda - rätta - svar. Detta 

förhållningssätt stärks av bilden av läraren som den kompetenta ledaren i klassrummet; en 

lärare som förväntas besitta ämnesspecifika och didaktiska kompetenser som ska vägleda 

eleverna i undervisningen (Grevholm, 2012). 
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2.3.4 Teorisammanfattning 

Undervisning kan beskrivas som förhållandet mellan läraren, eleven och kunskapsinnehållet, 

där lärandet sker i mötet mellan eleven och innehållet. Läraren påverkar dock hur det mötet 

sker; en uppgiftsorienterad lärare ser det mötet med innehållet som utgångspunkt, medan en 

elevorienterad lärare ser mötet med eleven som utgångspunkt. Hur mötet, med andra ord 

lärandet, sedan sker realiseras i de arbetsformer som läraren väljer att tillämpa i 

undervisningen. Arbetsformerna skapar en didaktisk relief, ett undervisningsförlopp. 

Huruvida undervisningsförloppet är likformigt, det vill säga att det bygger på rutiner, eller 

variationsrikt i fråga om arbetsformer bestäms i regel av läraren. Detta kan upplevas hänga 

samman med huruvida läraren är uppgiftsorienterad eller elevorienterad, då didaktik och 

metodik generellt anses gå hand i hand. I denna studie betraktas dock metodiken avskilt från, 

men inte per automatik oberoende av, didaktiken. Läraren är alltså den som realiserar 

undervisningen, men i vilken mån den enskilda läraren i och med det tillskriver sig själv 

ansvaret för lärandet som sådant är inte självklart. Ansvarsfördelningen är också beroende av i 

vilken mån läraren anser att det finns ett gemensamt ansvar inom lärarkåren som helhet, och 

dels om läraren uppfattar att det ligger ett ansvar hos eleverna att vara aktiva skapare av sitt 

eget lärande. 
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3. Metod 
I detta avsnitt redogörs vilken metod som använts i insamlingen av empiri. Valet av metod 

problematiseras, och därigenom motiveras. Vidare behandlas studiens urval, där även en kort 

presentation av deltagande respondenter, och de skolor de arbetar på, ingår. Därefter beskrivs 

hur jag gått tillväga vid insamling och dokumentation av empiriskt material, samt hur detta 

analyserats. Avsnittet avslutas med en diskussion kring studiens kvalitet och de etiska 

överväganden som gjorts under studien. Detta har även vävts in i de övriga avsnitten, men 

behandlas grundligare i detta avsnitt. 

3.1 Kvalitativ forskning 

3.1.1 Allmänna perspektiv på kvalitativ forskning 
Det empiriskt material som ligger till grund för studien är insamlat genom kvalitativa 

intervjuer, fyra enskilda intervjuer samt en fokusgruppsintervju. Kvalitativ forskning strävar 

efter att skapa en förståelse för det område som undersöks, och personliga röster tillåts 

utrymme och används för att bemöta studiens syfte (Fejes & Thornberg, 2012). Det är ord och 

personliga formuleringar som behandlar det studerade området på djupet, snarare än 

kvantifierbar data, vilket bör ses som det föredragna sättet att bemöta syftet för denna studie. 

Denna studie omfattar även ett relativt orört forskningsområde, vilket ytterligare motiverar att 

ett kvalitativt angreppssätt är att föredra. Kvalitativ forskning ses som ett bra sätt att behandla 

ett outforskat område, eftersom kvalitativ forskning erbjuder större flexibilitet under 

arbetsprocessen än kvantitativ forskning (Ahrne & Svensson, 2015). Att tillämpa kvalitativa 

forskningsmetoder är emellertid inte helt oproblematiskt. Den huvudsakliga kritik som riktas 

mot kvalitativa undersökningar är de kan upplevas som subjektiva (Bryman, 2011). 

Kvalitativa studier är tolkande till sin natur, och forskarens tolkningar, reflektioner och 

värderingar blir då faktorer som påverkar hur studien framställs (Thornberg & Fejes, 2012). I 

avsnittet Litteraturgenomgång belyses inledningsvis att matematikundervisning som 

forskningsområde tenderar innefatta jämförande och värderande inslag, vilket tillsammans 

med den kvalitativa forskningens subjektivitet kan innebära viss problematik. Studien syftar 

dock inte till att lyfta fram bra och dåliga aspekter av matematikundervisning, istället 

eftersträvar studien att objektivt återge och analysera de intervjuade lärarnas berättelser om 

den matematikundervisning de själva bedriver. Hur valet av metod påverkat denna studies 

kvalitet behandlas närmare under avsnittet Kvalitet och etiska överväganden. 
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3.1.2 Kvalitativ intervjustudie 
All empiri har alltså samlats in genom kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer lämnar ett 

utrymme för flexibilitet, och datainsamlingen påverkas av och centreras kring 

respondenternas egna uppfattningar, i högre grad än vid till exempel enkätundersökningar 

(Bryman, 2011). Genom kvalitativa intervjuer framträder respondenternas röst, vilket ger en 

fyllighet och ett djup i empirin (Bryman, 2011). Detta kan ses som den kvalitativa 

intervjustudiens verkliga styrka. En möjlig svaghet med att enbart basera en studie på 

intervjuer, är att aspekter som behandlas under intervjun varken kan förstärkas eller sättas i ett 

sammanhang genom exempelvis deltagande observationer (Bryman, 2011). Det finns således 

ingen säkerställd garanti för att de intervjuade lärarnas berättelser går i linje med deras 

faktiska undervisning. Valet av metod bör emellertid göras utifrån de ramar som studien 

verkar inom, och för denna studie gjordes bedömningen att intervjuer var den föredragna 

metoden. Eftersom studien intresserar sig för att undersöka bakomliggande didaktiska 

aspekter av lärarnas undervisning, bör därför kvalitativa intervjustudier anses vara att föredra. 

Enskilda intervjuer 

Samtliga enskilda intervjuer genomfördes på respektive lärares skola, för att neutralisera den 

effekt som intervjuns miljö kan ha på de olika intervjuerna. De enskilda intervjuerna var av 

semistrukturerad karaktär, eftersom en noggrant utformad intervjuguide med frågor (se bilaga 

1) användes under intervjuerna (Bryman, 2011). Intervjuguiden var indelad i övergripande 

teman enligt vad frågorna behandlade; Lärarens bakgrund såsom utbildning, generella frågor 

om lärarnas yrkesutövande i en mer generell mening, samt frågor som specifikt behandlade 

matematikundervisningen. Samtliga frågor, sånär som på de mer praktiska om respondentens 

utbildning etcetera, var öppna. På det viset tvingas respondenten svara elaborerat, och det 

skapas förutsättningar för en diskuterande dialog (Bryman, 2011). Intervjuguiden innefattade 

många frågor och samtliga frågor behandlades inte explicit i alla intervjuer, och ställdes inte 

heller i den ordning de stod. Bryman (2011) menar att en intervjuguide kan ses som 

minnesanteckningar som i första hand är till för intervjuaren, och att det således inte finns ett 

tvång att varken ställa samtliga frågor i sin skrivna form, eller ställa dem i den ordning de är 

skrivna. Avsikten med intervjuguiden var att bidra till att intervjun hela tiden kretsade kring 

studiens tema. För att ytterligare säkerställa detta har även de frågor som närmare berör den 

tidigare forskning som finns återgiven i avsnittet Litteraturgenomgång markerats. Dessa 

markeringar var enbart till för att försäkra att dessa frågor ställdes. Respondenterna fick 

således aldrig se eller veta vilka frågor som berörde tidigare forskning, något som hade kunnat 
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påverkat respondenterna att tillrättalägga deras svar (Bryman, 2011). Markeringarna är i 

intervjuguiden gjorda med ett X i vänstermarginalen (se bilaga 1). 

 

Att utforma en intervjuguide på detta vis, genom att delvis grunda den på studiens 

forskningsbakgrund, angränsar till ett deduktivt förhållningssätt (Fejes & Thornberg, 2012). 

Det kan emellertid ses som ett sätt att trygga intervjuguidens innehåll och relevans. Studien 

syftar inte till att besvara en allmängiltig tes om matematikundervisningen på Åland, utan 

istället att undersöka vad de tillfrågade lärarna anser påverkar deras matematikundervisning. 

Det är alltså lärarnas berättelser som är utgångspunkt för studiens slutsats. Detta gör att 

studien bör anses bygga på en induktiv ansats (Fejes & Thornberg, 2012). I enlighet med 

Bryman (2011) finns det ett utrymme för deduktion inom ett induktivt förhållningssätt, i det 

att teorin och datainsamlingen har formats parallellt och genom varandra.  

Fokusgruppsintervju 

Av praktiska skäl erbjöd sig en grupp lärare på en skola att ställa upp på en 

fokusgruppsintervju, som däremot precis som de enskilda intervjuerna genomfördes på skolan 

för att bibehålla den neutrala intervjumiljön. Fokusgruppsintervjuer innebär helt enkelt att fler 

respondenter deltar i en och samma intervju (Bryman, 2011). Att genomföra en 

fokusgruppsintervju var således inte ett aktivt val. Fokusgruppsintervjun skapar dock ett 

intressant komplement till de enskilda intervjuerna, och erbjuder ett flerbottnat empiriskt 

material. Bryman (2011) menar att fokusgruppsintervjuer bjuder in respondenterna att 

diskutera ett tema på ett relativt ostrukturerat sätt, och respondenterna tillåts föra resonemang 

med hjälp av varandra. Detta kan dock ha oönskade effekter. Vid fokusgruppsintervjuer måste 

intervjuaren hela tiden värdera i vilken utsträckning man bör kontrollera samtalet, och i vilken 

utsträckningen ordet bör lämnas fritt. Detta är en effekt av gruppsamtal som även kan 

appliceras på respondenterna, där gruppdynamiken och respondenternas olika personligheter 

påverkar i vilken grad alla kommer till tals och huruvida respondenternas berättelser influeras 

av varandra (Bryman, 2011). Detta är faktorer som är svåra att påverka, men som bör tas i 

beaktande när fokusgruppsintervjuer tillämpas. 

 

En naturlig följd av att behandla ett tema genom både enskilda intervjuer och 

fokusgruppsintervjuer är att den intervjuguide som används för de enskilda intervjuerna bör 

anpassas till fokusgruppsintervjun. Där enskilda intervjuer i större utsträckning behandlar rena 
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frågor, och förhållandevis många frågor, bygger fokusgruppsintervjuer på att intervjuaren 

ställer färre frågor och skapar förutsättningar för respondenterna att diskutera temat 

sinsemellan på ett mer informellt sätt (Bryman, 2011). I fallet för denna studie har vissa frågor 

från den ursprungliga intervjuguiden, den som användes för de enskilda intervjuerna, valts ut 

och legat till grund för fokusgruppsintervjun. Dessa frågor är i fetmarkerade i intervjuguiden 

(se bilaga 1). 

3.2 Urval & lärarpresentationer 

3.2.1 Urval 
När studiens inriktning preciserades, kontaktades bildningsdirektören för en kommun på 

Åland för att diskutera hur området bäst skulle undersökas. I det skedet tog nämnda 

bildningsdirektör kontakt med samtliga grundskolerektorer i den kommun hen verkar, för att 

undersöka intresset hos rektorerna att låta lärare på deras skolor delta i studien. Således föll 

det sig naturligt att personligen kontakta dessa rektorer, vilka var tre till antalet, och innefatta 

dem i det urval som gjordes. Därtill kontaktades rektorer på två skolor i en närliggande 

kommun, för att utöka möjligheterna att få tillräckligt med intresserade respondenter till 

studien. Således kontaktades rektorer på fem skolor inom två kommuner på Åland. Kontakten 

skedde via mail (se bilaga 2). Samtliga rektorer svarade och vidarebefordrade förfrågan till 

respektive lärarkollegium. De sedermera intervjuade lärarna jobbade på tre av dessa skolor, 

och var sju till antalet. Närmare presentationer av de intervjuade lärarna återfinns i avsnittet 

Lärarpresentationer. 

 

Som synes i informantbrevet (se bilaga 2) uttrycktes ingen strävan efter att de deltagande 

lärarna skulle uppfylla några andra krav än att de skulle vara verksamma lärare på lågstadiet, 

och att de skulle undervisa i matematik. Detta medförde att jag på förhand framför allt inte 

kunde påverka huruvida urvalet skulle återspegla den jämna fördelningen av lärare som fått 

sin utbildning i Sverige respektive Finland (Ålands Statistik- och Utredningsbyrå, 2014). Å 

andra sidan breddade detta möjligheten att få tillräckligt många respondenter. På så vis är 

urvalet, enligt Brymans definition (2011), inte målstyrt för att direkt överensstämma med 

studiens specifika premisser, men målstyrt så till vida att intervjuerna förväntades genomföras 

med verksamma lågstadielärare som undervisar i matematik. 
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3.2.2 Lärarpresentationer 
Här nedan följer en kort presentation av de deltagande lärarna samt de tre skolorna som 

lärarna jobbar på; Alskolan, Tallskolan och Ekskolan. Såväl skolornas som lärarnas namn är 

fingerade. Lärarnas fingerade namn börjar alla på samma bokstav som det fingerade namn på 

den skola de arbetar. Detta gör det lättare att hålla ordning på lärarna under resultatet samt 

analysen och diskussionen av resultatet. Av samma orsak har lärarna som fått sin 

lärarutbildning i Sverige fingerade enkelnamn, medan de som har finsk lärarutbildning har 

tilldelats dubbelnamn. Att på ett tillgängligt sätt kunna särskilja lärare som utbildats i Sverige 

respektive Finland underlättar vid analys och diskussion av resultatet. Man kan hävda att en 

alltför tydlig specificering under den fingerande processen hotar anonymiteten. Min 

bedömning är dock att det finns ett värde i att göra denna distinktion för att lättare 

åskådliggöra skillnader i resultatet. I det informationsbrev som skickades ut till respektive 

respondent inför intervjun klargjordes detta (se bilaga 3), och att detta enbart skulle ske med 

deras medgivande. Samtliga deltagande respondenter accepterade detta utan förbehåll. 

 

Lärarpresentationerna är kortfattade, och beskriver enbart lärarnas utbildning och i vilken 

årskurs de undervisar, samt huruvida de har erfarenhet av att jobba någon annanstans än på 

Åland. På så vis presenteras enbart det som är av relevans för just denna studie. 

Alskolan 

Alskolan, som innefattar årskurs 1-9, ligger i samma kommun som Tallskolan. Inom årskurs 

1-3 går ca 200 elever, fördelade på tre klasser inom varje årskurs. På Alskolan är det relativt 

jämnt fördelat gällande var lärarna fått sin lärarexamen. 

 

Amanda 

Amanda tog lärarexamen i Sverige år 2014, och är behörig lärare inom årskurs 1-6. Amanda 

har enbart arbetat som lärare på Åland, och då i huvudsak på lågstadiet. Vid tiden för 

intervjun jobbade Amanda i årskurs 1. 

 

Ann-Christin 

Ann-Christin tog lärarexamen i Finland år 1988, och är behörig lärare inom årskurs 1-6. Hon 

har sedan dess enbart arbetat som lärare på Åland. Ann-Christin har i huvudsak jobbat i 

lågstadiet, och jobbade vid intervjuns genomförande i årskurs 2. 
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Anna-Lena 

Anna-Lena tog lärarexamen i Finland år 1990, och är behörig lärare inom årskurs 1-6. Hon 

har även gått en utbildning som gjort henne till behörig till att vara rektor. Anna-Lena har 

enbart arbetat som lärare på Åland, ett år som engelskalärare på yrkesskolan och resterande år 

i grundskolan. Anna-Lena är sedan 10 år tillbaka biträdande rektor på Alskolan, och 

undervisar i huvudsak i matematik i årskurs 3 och 6. 

Tallskolan 

Tallskolan ligger i samma kommun som Alskolan, och innefattar årskurs 1-9. Tallskolan har 

92 elever inom årskurs 1-3, och för varje årskurs finns 2 parallella klasser. Även på Tallskolan 

är det relativt jämnt fördelat mellan huruvida lärarna fått sin lärarexamen i Sverige eller 

Finland. 

 

Therese 

Therese tog inledningsvis examen till barnträdgårdslärare, nuvarande förskollärare, i Finland 

år 1999, men strävade alltid till att bli grundskollärare. Därefter jobbade hon i tre år som 

grundskollärare på Tallskolan trots att hon inte var behörig, vilket var tillåtet att göra på den 

tiden. Therese kompletterade därefter sin utbildning med att läsa till lärare i Sverige, och fick 

då behörighet för årskurs 1-7. Efter avlagd lärarexamen stannade hon i Sverige och jobbade 

på en skola i ett år, innan hon flyttade tillbaka till Åland och Tallskolan. Idag jobbar Therese i 

årskurs 1 på Tallskolan. 

Ekskolan 

Ekskolan, som innefattar årskurs 1-6, ligger i en närliggande kommun till den där Alskolan 

och Tallskolan återfinns, och på skolan går ca 120 elever. På Ekskolan finns två 

åldersintegrerade klasser för årskurs 1 och 2, samt ytterligare en klass i årskurs 2. Årskurs 3 är 

å sin sida åldersintegrerad delvis åldersintegrerad med årskurs 4, fördelat på två klasser. I 

matematikundervisningen är dock årskurserna åtskiljda. De intervjuade lärarnas uppfattning 

är att lärarna på Ekskolan i huvudsak tagit sin lärarexamen i Sverige. 

 

Ekskolan är den skola som erbjöd sig ställa upp på fokusgruppsintervju. Dessa lärare har 

således intervjuats i grupp, till skillnad från de övriga lärarna som intervjuades enskilt. 
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Elin 

Elin tog examen år 1981 i Sverige, och blev då behörig lågstadielärare. Utöver 

lågstadielärareutbildningen har Elin även gått en kompletterande utbildning som erbjöds på 

Åland, som gav behörighet att även jobba på mellanstadiet. Sedan examen har hon jobbat som 

lärare på lågstadiet på Åland. Elin jobbar idag i en av de åldersintegrerade klasserna för 

årskurs 1 och 2. 

 

Eva 

Eva tog svensk lågstadielärarexamen år 1989. Även Eva har gått den kompletterande 

utbildning som gett henne behörighet att jobba i mellanstadiet. Hon har sedan examen jobbat 

som lärare på Åland, främst i lågstadiet men även en del på mellanstadiet. Vid tiden för 

intervjun undervisade Eva i årskurs 3. 

 

Emelie 

Emelie gick lärarutbildningen i Sverige, och hon examinerades år 2011. Utbildningen gjorde 

henne behörig att jobba i förskoleklass samt i årskurs 1-6. Parallellt med att hon tog sin 

examen, och en kortare tid därefter, jobbade Emelie i förskoleklass samt i årskurs 1 och 2 i 

Sverige innan hon flyttade till Åland för att jobba. På Åland har hon jobbat en kortare tid med 

samordnad specialundervisning samt i ålderintegrerade klasser för årskurs 1 och 2, vilket är 

den klass hon har idag på Ekskolan. 

3.3 Tillvägagångssätt & analysmetod 

3.3.1 Tillvägagångssätt 
Ungefär en vecka innan en intervju genomfördes, fick respektive respondent ett mail som 

redogjorde studiens syfte och intervjuns generella förutsättningar lite mer ingående (se bilaga 

3). Det gjorde att respondenterna var medvetna om ramarna för intervjun. De fick däremot 

inte veta vilken typ av frågor som ämnades ställas under intervjun. På så vis minskas risken 

för att respondenternas svar blir tillrättalagda, istället fås spontana svar som kan ge upphov till 

en mer givande diskussion. Intervjuerna spelades in medelst diktafon, med respektive 

respondents medgivande, för att sedan transkriberas. Inom den begränsade tidsram som denna 

studie genomfördes, fann jag det rimligt att förenkla transkriptionsprocessen genom att 

effektivisera transkriptionerna såtillvida att talspråk och avbrutna meningar rationaliserades 

bort. Detta har gjorts i enlighet med Åbo Akademis transkriberingsregler (2016), som påtalar 

att ord och yttranden som inte följer samtalets naturliga flöde kan vid behov rationaliseras 
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bort. Samma transkriberingsregler påtalar även att hakparenteser kan användas för att infoga 

egna kommentarer vid behov. I det empiriska materialet har därför hakparenteser tillämpats 

vid två scenarion; Ett mindre hopp mellan två meningar i samtalet har markerats med [...], och 

vid de tillfällen då det krävs ett tillägg i meningen för att förtydliga sammanhanget, har detta 

skett enligt [mitt tillägg]. 

3.3.2 Analysmetod 
Det empiriska materialet har sorterats enligt de kategorier som framträder i avsnittet 

Teoretiska utgångspunkter. Dessa kategorier formulerades i huvudsak på förhand utifrån 

teman som framträtt genom tidigare forskning, men definierades ytterligare efter de första två 

intervjuerna, som var med Amanda och Ann-Christin. Detta har av naturliga skäl påverkat var 

fokus har legat under de övriga intervjuerna. Intervjuernas fokus har dock alltid varit inom 

ramen för den intervjuguide som författades inför och användes under samtliga intervjuer. 

Därför bör denna fokusering snarast ses som ett sätt att koncentrera det empiriska materialet 

till vad som är av relevans för denna studie. Tidsramen för studien innebar att analysen av det 

empiriska materialet skett parallellt med insamlandet av detsamma. Empirin har analyserats 

genom att tolka lärarnas berättelser, och sortera och kategorisera utdrag ur berättelserna. 

Analysen mynnar sedan ut i en beskrivning av vad som framstår som centralt i lärarnas 

berättelser om matematikundervisning. Analysen kan således, i stora drag, anses vara av 

fenomenologisk karaktär. Fenomenologisk forskning bygger på det empiriska materialet 

snarare än en fastställd teori, och strävar efter att belysa kontentan av det utforskade 

området (Szkralski, 2012). 

3.4 Kvalitet och etiska överväganden 

3.4.1 Kvalitet 
Inom kvalitativ forskning är det inte alltid relevant att prata om reliabilitet och validitet 

(Bryman, 2011). Validitet är exempelvis nära förankrat till mätning och mätbara resultat. 

Thornberg och Fejes menar att man inom kvalitativ forskning istället bör använda begrepp 

som rigorösitet, trovärdighet och tillförlitlighet. De belyser att: “Dessa begrepp handlar om 

hur noggrann man har varit under hela forskningsprocessen, hur trovärdiga och tillförlitliga 

ens resultat är som en följd av hur man har gått tillväga beträffande datainsamling och analys” 

(2012, s. 219). Som samlingsbegrepp för detta används ordet kvalitet. 
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På Åland ser elevernas socioekonomiska bakgrund väldigt lika ut i förhållande till varandra, 

och resultaten i internationella kunskapsmätningar tycks vara oberoende av de åländska 

elevernas bakgrund (Harju-Luukkainen et al., 2014). Således är detta inga faktorer som bör 

anses påverka studien i fråga om urval. Skolor skiljer sig givetvis sinsemellan även på Åland, 

men inom ramen för studien bör det enda kravet på urvalet anses vara att skolornas 

verksamhet bedrivs på Åland, vilket de gör. I avsnittet Urval och lärarpresentationer belyses 

att det inte funnits någon uttalad strävan efter variation gällande urvalet av de lärare som 

intervjuats. Det gör att jag inte har kunnat påverka i vilken mån lärarna är representativa för 

lärarkåren som helhet på Åland, vilket riskerar påverka kvaliteten på studien (Thornberg & 

Fejes, 2012). Det ledde exempelvis till att fem av respondenterna fått sin utbildning i Sverige, 

medan endast två gått lärarutbildningen i Finland. Studiens ansats grundar sig emellertid inte i 

att belysa skillnader mellan lärare som gått lärarutbildningen i de olika länderna, istället syftar 

studien och analysen av resultatet att undersöka hur lärarna förhåller sig till uppfattningar om 

matematikundervisningen i Sverige respektive Finland. 

 

En studies kvalitet beror även på i vilken mån en generalisering kan göras, det vill säga i 

vilken utsträckning studiens resultat kan appliceras på andra personer och i andra 

sammanhang än de som ligger till grund för det empiriska materialet (Thornberg & Fejes, 

2012). I detta fall är emellertid inte en hög generaliserbarhet studiens verkliga syfte ur en 

bredare bemärkelse. Studien syftar till att lyfta fram åländska lärares berättelser om sin 

matematikundervisning. Thornberg och Fejes (2012) menar att man istället för generalisering 

kan tala om användbarhet och pragmatisk validering. Fokus flyttas då mot att behandla i 

vilken mån studiens resultat bidrar till en ökad förståelse, och huruvida studien bidrar med 

nytta och relevans utanför studiens ramar. Studien strävar efter att återge hur de intervjuade 

lärarna resonerar kring sin matematikundervisning, i hopp om att bidra med en ökad förståelse 

för hur lärare undervisar i matematik i ett område som skördat framgångar i internationella 

kunskapsmätningar. Således avses studien vara användbar för att appliceras i diskussioner om 

matematikundervisning i ett bredare sammanhang, såväl på Åland som inom andra kontexter. 

3.4.2 Etiska överväganden 
De etiska överväganden som gjorts, har gjorts i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer för samhällsvetenskaplig forskning (2002). I det inledande 

informantbrevet som skickades till respektive skolas rektorer (se bilaga 2) framgick syftet 

med studien, och detta syfte klargjordes än tydligare i det mail som skickades till de lärare 
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som anmält sig frivilliga till att intervjuas (se bilaga 3). Med dessa två informerande mail kan 

informationskravet anses tillgodoses (Vetenskapsrådet, 2002). Detta berör även delvis 

samtyckeskravet, som är Vetenskapsrådets andra forskningsetiska princip. Kravet för 

samtycke beskrivs i tre regler, som behandlar kravet på att de som deltar i studien gör så av 

egen fri vilja (Vetenskapsrådet, 2002). De intervjuade lärarna har, efter att ha informerats av 

respektive rektor, på eget initiativ tagit kontakt för att anmäla sitt intresse att låta sig 

intervjuas. De har därtill informerats om deras fulla rätt att utan förbehåll avbryta sitt 

deltagande i studien (se bilaga 3). Eftersom inget ytterligare samtycke från en utomstående 

part kan tyckas behövas, kan därför samtyckeskravet anses uppfyllt. 

 

Att tillgodose konfidentialitetskravet är inte alltid helt oproblematiskt. Åland är ett litet 

samhälle i relation till många andra, och det förekommer exempelvis kommunala samarbeten 

mellan skolor som gör att skolorna och dess aktörer kan anses ha en god insyn i de 

kringliggande skolorna. För denna studie har även tre lärare intervjuats enskilt på en och 

samma skola, Alskolan, och det kan vålla besvär att uppnå fullständig konfidentialitet när 

respondenter arbetar inom samma verksamhet. I den mån det varit möjligt har dock 

konfidentialitetskravet tillgodosetts, exempelvis har fingerade namn på deltagande skolor och 

lärare använts från transkriptionsfasen till den färdigställda studien. All dokumentering av 

intervjuerna har därtill enbart funnits i min ägo, varpå konfidentialitetskravet kan anses 

uppnås ifråga om att alla uppgifter om vilka personer som deltagit i studien inte ska finnas 

tillgängligt för utomstående (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet säger även att 

forskning som innefattar etiskt känsliga uppgifter måste underteckna en tystnadsplikt 

(Vetenskapsrådet, 2002). Etiskt känsliga uppgifter kan i detta sammanhang exempelvis vara 

information som kan upplevas kränkande eller integritetsstörande för en specifik inidivid. Det 

empiriska materialet som ligger till grund för denna studie innefattar dock inte någon specifik, 

etisk känslig information varpå det inte funnits något behov av ett skriftligt medgivande till 

tystnadsplikt. 

 

Den sista forskningsetiska principen är nyttjandekravet, som beskriver att det empiriska 

materialet enbart får användas för den forskning som insamlingen är avsedd för 

(Vetenskapsrådet, 2002). Intervjuerna som ligger till grund för denna studie har, i enlighet 

med detta, enbart genomförts med målet att bemöta studiens syfte. 
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4. Resultat 
Här nedan redovisas resultatet av de intervjuer som utgör studiens empiriska material. 

Resultatet är uppdelat i de tre teman som återfinns i avsnittet Teoretiska utgångspunkter, och 

som genomsyrar hela studien. Samtliga teman avslutas med att temats resultat sammanfattas. 

4.1 Matematikundervisningens utgångspunkt 

Under intervjuerna framkommer det att lärarna strävar efter att hitta en balans mellan att vara 

lyhörd till sina elevers intressen, och att låta det matematiska innehållet styra undervisningen. 

Att ta tillvara på elevernas intressen är något som alla lärare i olika mån framhåller som 

viktigt, och att det hjälper dem att åskådliggöra det matematiska innehållet. Therese på 

Tallskolan berättar att när hon exempelvis behandlar begreppen addition och subtraktion, så 

kan hon dra paralleller med att barn idag “addar” varandra på sociala medier och andra 

digitala forum, och att det handlar om att lägga till. På samma sätt berättar Ann-Christin på 

Alskolan att hon utnyttjar unga elevers spontanitet och vilja att berätta om deras vardag: 
 

Dom är ju väldigt spontana, dom har alltid nånting dom vill berätta, och då kan du ju fånga in 

det. Säg att dom har ätit si och så många påskägg och då kan man räkna hur många dom ätit 

sammanlagt, eller nåt i den stilen. Det är ju jätteofta som dom kommer och vill berätta vad 

dom gjort i helgen. Då kan du ju alltid spinna vidare på det.  

 

När elevintressen och verklighetskopplingar diskuteras i gruppintervjun på Ekskolan, berättar 

Elin att hon, i likhet med Ann-Christin, utnyttjar de spontana situationer som uppstår med 

eleverna för att åskådliggöra den matematik som finns i deras vardag: 
 

När dom spelar kula ute på rasterna, till exempel. “Nu hade du 10 kulor när du gick ut och så 

har du 4 kulor när du kom in igen. Vad har hänt?” Att man hela tiden håller på med det där. 

 

Amanda berättar att hon ofta behandlar addition och subtraktion i relation till att hantera 

pengar i butik. För att helt bryta av den annars innehållsstyrda undervisningen återskapar hon 

då situationer där eleverna får agera köpare och säljare. Eva menar att man kanske inte alltid 

reflekterar speciellt mycket över hur man knyter an till elevernas verklighetsuppfattning, utan 

att det ofta faller sig naturligt i situationen där det uppstår. Under intervjun gör Emelie en 

poäng av att fundera över vad det faktiskt innebär att låta elevers intressen styra 

matematikundervisningen: 
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Men vad menar man egentligen när man pratar om att anknyta till barnens vardag? Är det att 

man förklarar att “ja, om du ska bli dataspelsdesigner då behöver du kunna räkna det här”...? 

 

Anna-Lena menar att vardagskopplingar kan vara ett bra sätt att motivera eleverna till att lära 

sig matematik. 
 

Jag refererar väldigt mycket till verkligheten. Om vi räknar procent till exempel, även om du 

inte blir en matematiker så kanske du ska till banken och ta ett lån eller gå på rea och köpa 

kläder, och då har du faktiskt nytta av det här i verkligheten. Så jag bollar alltid tillbaka bollen 

i den mån jag kan, att det finns användning av det här. 

 

Samtliga lärare berättar, på olika sätt, att de ändå anser att det är viktigt att bibehålla en 

struktur som bygger på det matematiska innehållet som lektionen behandlar. Generellt inleder 

alla lärare lektionerna med att behandla det matematiska innehållet gemensamt i helklass. 

Anna-Lena poängterar dock att i vilken mån eleverna påverkar undervisningen som sådan, 

beror mycket på hur länge hon undervisat elevgruppen i fråga. 
 

När jag har jobbat in mig i mina mattegrupper, då vet dom vad som gäller och då får dom 

ganska stor valfrihet. [...] Men inledningsvis så är det ganska traditionellt, då är det det 

matematiska stoffet som ligger till grund. 

 

Att bygga undervisningen på det matematiska innehållet är något som återkommer i flera 

intervjuer. Elin berättar att hon till exempel kan presentera olika sätt att räkna, men att det i 

grunden alltid finns “ett mål för hur vi vill att det ska vara och hur vi ska göra det”, och en 

strävan efter att nå dit gemensamt. Emelie håller med om att “man är ganska bestämd över att 

det här är sättet jag kommer visa det här”. Therese upplever att det skapar en trygghet för 

eleverna att det matematiska innehållet presenteras och behandlas strukturerat. Hon menar 

dock att det inte innebär att hon är låst till att systematiskt bearbeta det matematiska innehållet 

på ett förutbestämt sätt. 
 

Jag vill inte vara den som säger vad som är rätt och fel. [...] Barn i dagens läge har så många 

olika tankesätt och dom hittar olika vägar och inget är ju fel egentligen. Så vill jag ha det i min 

undervisning. 
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Therese berättar även att hon erbjuder eleverna att ta hjälp av laborativt material för att 

konkretisera det matematiska innehållet, vilket Eva på Ekskolan tycker att är något som gör 

matematikundervisningen så speciell. 
 

Sen är det ju det här med var deras tankenivå är. Behöver dom ha det konkret? När börjar dom 

komma vidare för att klara det abstrakta? Det är fascinerande, när man är nära dom och man 

ser att det här är väldigt abstrakt för dom, kan jag själv plocka ner det och göra det mer 

konkret? 

 

Anna-Lena gör en poäng av att förankra det matematiska innehållet hos eleverna, genom olika 

sinnesintryck eller aktiviteter som får eleverna att höja på ögonbrynen. 
 

Så nu håller vi på och förstorar ett fia med knuff, till 3 gånger 3 meter. Dom kommer inte 

kunna förstora eller förminska bättre än vad dom redan kan, men dom kommer aldrig glömma 

bort att dom har gjort det. Sånt jobbar jag jättemycket med. När jag till exempel introducerar 

meter, så stiger jag alltid upp på katedern och så tar jag ett en meter långt steg. Som pedagog 

ska man ta till såna där knep, för dom kommer aldrig att glömma det. För att nånstans skapa 

ett synintryck, vad är en meter? Jo men kommer ni ihåg när hon stod där på katedern? Sånt gör 

jag,  jag förankrar. 

 

Elin berättar att hon i perioder har jobbat en del med en väldigt elevnära 

matematikundervisning, men att hon har kommit till insikt att den matematiska strukturen 

ändå i slutändan ändå är det hon föredrar. 
 

Jag känner att barn har så mycket entertainment, det är så mycket som händer i deras liv, 

skolan ska egentligen vara lite småtråkig om man ska lära sig. Då känner jag att barnen mår 

bäst. 

Sammanfattning 
Samtliga lärare påtalar att det måste finnas en balans mellan att följa det matematiska 

innehållets systematik och att vara lyhörd gentemot elevernas verklighet. Flera av lärarna 

uppskattar den struktur som det matematiska innehållet medför. Samtliga lärare inleder en 

genomsnittlig matematiklektion med en teoretisk genomgång av det matematiska innehållet i 

helklass. Hur den mer elevcentrerade matematikundervisningen ser ut, ter sig olika för 

lärarna. Ann-Christin och Elin skapar exempelvis lärandesituationer av elevernas spontanitet, 

medan Amanda och Therese berättar att de tillämpar elevnära uppgifter för att “bryta av” den 
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traditionella matematikundervisningen, och för att hålla matematikundervisningen intressant 

och levande. Anna-Lena tycks tillämpa verklighetsförankring mer systematiskt, för att skapa 

referenspunkter hos eleverna. Emelie gör även en viktig poäng i att man måste ställa sig 

frågan vad som egentligen menas med elevcentrerad undervisning. 

4.2 Matematikundervisningens arbetsformer 

När vi diskuterar i vilken mån eleverna påverkar matematikundervisningen som sådan, förs 

intervjuerna naturligt över till en diskussion om i vilken mån matematikundervisningen 

varieras, och i vilken mån den följer ett tydligt mönster. Flera av lärarna anser att rutiner är 

både nödvändiga och bra för matematikundervisningen, och det finns en tydlig arbetsgång 

som tycks tillämpas av flera av lärarna. Amanda beskriver: 
 

Vi börjar alltid i helklass med gemensam genomgång, vad avsnittet handlar om. Och då gör vi 

det på tavlan. […] Sen kan vi köra lite tankenötter eller uppgifter tillsammans, det finns en 

berättelse [i lärarhandledningen] som jag kör ibland. Och sen jobbar dom självständigt. 

 

Ett av de huvudsakliga argumenten är att det skapar en trygghet för unga elever att veta hur en 

matematiklektion ser ut. Ann-Christin ser det som nödvändigt att skapa rutiner för hur man 

arbetar. 
 

Det är väl på gott och ont, men jag tror att för barn i 7-8-årsåldern så gör det ingenting att dom 

får in lite arbetsrutiner från början. Det skapar ju en arbetsro, en arbetstrygghet i klassen som 

grupp när du inför rutiner från början. Och sen när man har skapat det så kan man ju förstås gå 

vidare. 

 

Även Amanda tycker att rutiner i matematikundervisningen verkar ha positiv effekt på 

eleverna. Hon berättar dock att man på Alskolan har satt i system att med jämna mellanrum 

frångå rutinerna helt för att istället ha en mer praktiskt orienterad matematiklektion. 
 

Man märker att det är ganska tryggt för dem, att det är likadant hela tiden. Dom vet liksom hur 

det går till. [...] Men det blir ändå inte tråkigt, för man försöker bryta av med lite praktiska 

grejer här och där. 

 

Hon berättar att lärarna på skolan har blivit rekommenderade av rektor att minst en 

matematiklektion i veckan bör vara mer praktiskt betonad. Amanda upplever att det är ett bra 
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sätt att helt frångå de normala rutinerna för matematiklektionerna, och att det skapar 

förutsättningar för att prata om matematik på ett annat sätt än vad de “normala” lektionerna 

gör. Anna-Lena har planerat schemat så att hon undervisar i två dubbeltimmar och en 

enkeltimme i matematik i årskurs 3 varje vecka. Detta gör att hon under första lektionen under 

dubbeltimmarna kan följa den arbetsgång som Amanda beskriver, medan andra lektionen kan 

behandla stoffet ur ett helt nytt perspektiv. 
 

Det gör att jag introducerar ju stoffet på olika sätt i början av den ena lektionen. Den andra 

handlar mycket om deras egna arbetsglädje. 

 

Detta gör att Anna-Lenas matematikundervisning i viss mån är i ständig förändring, men hon 

anser samtidigt att det ändå måste finnas ett mål och en mening med undervisningen. 
 

Jag varierar inte för varierandets skull, utan jag lyssnar på eleverna. […] Jag lyssnar in 

jättemycket, korvstoppning förekommer inte, det är ingen idé. Jag går inte in som lärare och 

kör bara utan att ha gänget med mig. Och känner man att nu var det lite svårare så då måste 

man ta till nånting annat. [...] Jag tror att vi skulle kunna ha ännu mer praktisk matte. Men det 

här att man ska ha praktisk matte bara för att ha det, det tror jag inte mycket på. Det ska finnas 

substans i det.  
 

Therese på Tallskolan varierar sin matematikundervisning på ett liknande sätt som Amanda, 

genom oregelbundet återkommande lektioner som helt skiljer sig från en normal 

matematiklektion. Hon tycker att matematikundervisningen följer ett tydligt utstakat mönster, 

och återkommer också till tryggheten som rutiner ger, men även hon försöker bryta av detta 

med att göra något helt annat emellanåt. 
 

Ibland sjunger vi nånting och ibland kör vi några ramsor. [...] Man får lägga till lite såna grejer 

emellan alla tragglande lektioner, vi kanske spexar till det lite med något litet kort drama. Att 

låta dom vara delaktiga, att leka och leva matematik. Så det är lite varierande, men även ha lite 

tråkigt och traggla på också. 

 

Även på Ekskolan vidhåller man att rutiner är av godo för matematikundervisningen. Emelie 

minns hur man på den svenska lärarutbildningen pratade mycket om hur man bör skapa 

förutsättningar för en variationsrik undervisning, och att det givetvis är viktigt. Hon anser 

dock, efter att ha jobbat som lärare på Åland, att detta ofta kommer i andra hand. Istället är 

strukturerade rutiner i matematikundervisningen att föredra eftersom “det ställer ganska stora 
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krav på att få in allt stoff och då gäller det att vara rätt så effektiv”. Hon fortsätter berätta om 

att matematikundervisningen är beroende av att eleverna faktiskt får nöta in det matematiska 

stoffet, och att detta görs lättast genom återkommande sätt att arbeta. 
 

Jag har ju gått min utbildning ganska nyligen som sagt, och då var det ju väldigt mycket fokus 

på just det här med problemlösning, diskussioner, laborativa arbetssätt… Då var det ju mycket 

“hur får man barnen att förstå pi” liksom. Och det är ju väldigt intressant och roligt att jobba 

med, hur man kan konkretisera pi. Och visst är det ju väldigt viktigt med det där, men det är 

också huvudräkningen, och nötandet. Vilket också är en ganska stor skillnad, upplever jag, 

från Sverige och Åland. Att här har vi mer av det här mata, mata, mata. Nöta, nöta nöta. Jag 

menar fortfarande inte att det inte är viktigt, men det måste finnas av båda två, det måste 

finnas en balans.  

 

Eva håller med Emelie, och menar att upplägget på hennes matematiklektioner är “lite samma 

sak”. Hon menar att man har mycket nytta av att tänka på varierande arbetssätt, vilket även 

hon fick lära sig under utbildningen, men att “det här med att få rutiner och så vidare, det har 

man lärt sig i jobbet att det måste man ha”. Senare under intervjun återkommer Emelie till 

detta: 
 

Om jag ska ta det här som jag tycker är typiskt finskt då, det är ju det här med nötandet. Bara 

det att det är jättemycket räkneuppgifter i läroboken. Och det tycker jag faktiskt är nånting 

som är väldigt bra. För dom elever som har svårt, dom behöver nöta, upp och ner. Men sen får 

man inte fastna i det. Jag tycker att när vi har tittat på nya läroböcker i matematik, dom är så 

luftiga. Och det är säkert för att man vill komma bort från det där lite grann. Men dom som 

behöver, det räcker inte med att dom får räkna en gång, dom kommer inte lära sig då, utan 

dom måste få öva.  

Sammanfattning 
Lärarna beskriver matematikundervisningen som relativt rutinstyrd, vilket de tycks vara 

positivt inställda till. Rutiner skapar trygghet menar de flesta, däribland Amanda, Ann-

Christin och Therése. Samtliga lärare påvisar ändå en medvetenhet om variationens möjliga 

fördelar. Emelie berättar att det är väldigt viktigt med variation men att det ibland kan framstå 

som en aning utopiskt, och att det finns ett värde i det mer idoga, monotona arbetet. Anna-

Lena är den som tar störst avstånd från så kallad korvstoppning. Hon poängterar dock att det 

måste finnas en relevans och substans i samtliga sätt att undervisa. 
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4.3 Matematikundervisningens ansvarsfördelning 

I vilken mån man kan säga att lärarna jobbar som en slags självständiga kunskapsförmedlare, 

ser lite olika ut på de olika skolorna. På Alskolan upplever man att det finns ett stort kollegialt 

utbyte, där rektorn spelar en viktig roll. Anna-Lena är alltså biträdande rektor på Alskolan, 

och hon säger att “man har fått höra tidigare om hur ledningen har en viktig roll på skolan, 

och så är det verkligen.” Amanda berättar om rektorns rekommendation om praktisk 

matematik, och hon upplever att rektorns engagemang för det pedagogiska arbetet är positivt. 
 

Det är en jätteengagerad och duktig rektor, som besöker lektionerna flera gånger i veckan. Han 

är jättenärvarande, och kan ibland komma in helt oanmält och ställer sig och tittar en stund 

och känner av stämningen och sådär. Och sen ibland så har han förberett att han kommer just 

den här lektionen och då vill han ha en lektionsplanering på förhand och så diskuterar man 

efteråt. Så han är väldigt engagerad, och det är jättebra. 

 

Ann-Christin, som alltså jobbar på samma skola, upplever även hon att rektorn engagemang 

är någonting positivt. Både Amanda och Ann-Christin berättar att de jobbar aktivt med 

arbetslag, och Ann-Christin tycker att det är utvecklande. 
 

En gång i veckan sitter vi alltid i ett par-tre timmar och planerar nästa vecka. Men vi 

diskuterar också mycket, hur man har gjort något och hur vissa saker har fungerat. [...] Det är 

ju en väldig trygghet. Jag brukar säga till rektorn att det är så tacksamt att man får pröva att få 

jobba med olika kollegor. Det är jättegivande, tycker jag faktiskt. 

 

Elin berättar att Ekskolan precis har ändrat strukturen för rektorn, där rektorn numera verkar 

på två olika skolor inom kommunen. Det har lett till att rektorn mer har en administrativ roll, 

men att det finns en avsikt att både rektor och vice rektor ska bli mer involverade i det 

pedagogiska arbetet. Däremot anser hon att man jobbar nära varandra inom arbetslagen, vilket 

både Emelie och Eva understryker. Eva menar dock att det kan vara olika från skola till skola. 
 

Det beror ju jättemycket på skolorna. Det är ju mycket traditioner, hur skolorna fått igång 

arbetet och samarbetet, det hänger mycket på det tror jag. Men förutsättningarna blir ju väldigt 

bra nu när vi har flera åldersintegrerade klasser. 

 

Evas påstående stärks av intervjun med Therese, som å sin sida berättar att lärarna på 

Tallskolan jobbar mer enskilt inom kollegiet. Hon upplever att arbetslagen på Tallskolan i 
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första hand hanterar praktiska saker som påverkar skolgången som sådan, snarare än att 

träffarna inom arbetslagen är till för att diskutera det pedagogiska arbetet. 
 

Dom senaste åren har vi jobbat för att få mer pedagogiska diskussioner, som också ett sätt att 

utvärdera eget arbete, och även få insikter och idéer och liknande. Vi har blivit erbjudna olika 

lesson studies och olika system för att titta på hur kollegorna jobbar och sådär, men… Dom 

där pedagogiska diskussionerna är det inte så mycket av. Men det är heller inget som jag 

personligen saknar sådär jättemycket. Vi delar med oss och bollar mycket nog, men inte alltid 

under så arrangerade former. 

 

Therese berättar att detta troligtvis bygger på ett förtroende hos läraren. 
 

Det är nog hela skolkulturen, här är det raka rör, här får du göra mera. Man litar på pedagogen, 

både inom teamet och utifrån. Det är mer effektivt. 

 

Tillsammans med det goda utbytet inom kollegiet, lyfter även Amanda att det finns ett 

förtroende för den enskilda läraren på Åland. Detta upplever hon påverkar den faktiska 

klassrumsundervisningen. 
 

Jag tycker att jag märker en ganska stor skillnad på den svenska och den åländska skolan. Här 

finns det en tydligare respekt för läraren. Och det känns lite finskt. Det känns som att man har 

plockat upp det här, bättre. Det ställer ju högre krav på oss också, och det är ju bra det. 

 

Amanda menar att det också innebär att man som lärare tillåts vara ledare över sin egen 

undervisning. Det finns dock utrymme för eleverna att själva att vara aktiva skapare av sitt 

eget lärande. Med jämna mellanrum delar hon upp lektionen så att halva lektionen följer den 

traditionella lärarstyrda matematiklektionen, medan halva lektionen ägnas åt att låta eleverna 

själva sitta ner i mindre grupper och bearbeta sina matematiska färdigheter. 
 

Sen efter halva lektionen jobbar dom antingen i mattepar eller i mattegrupper med tankenötter 

eller sådär. Och då pratar dom jättemycket matte, det har varit superlyckat. 

 

Anna-Lena berättar att hon tänker väldigt mycket på hur hon placerar eleverna i 

klassrummet,  där de sitter två och två. Detta gör hon bland annat för att eleverna ska dra nytta 

av varandra, vilket hon märkt att har fungerat bra, inte minst i en klass i årskurs 6 som hon 

också undervisar i matematik. 
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När jag hade gjort den här nya gruppindelningen så kände jag att wow, nu behöver inte jag 

göra nånting. Och då är jag jättesnabb med att säga: “känner ni nu? Känner ni vad bra vi har 

det nu?“ För att dom ska lära sig känna det. 

 

Therese berättar att undervisning som bygger på ett gemensamt ansvar för lärande, såsom par- 

och gruppuppgifter, är underordnat det enskilda arbetet. Detta beror dock på situationen och 

vad som ska bearbetas. 
 

Jag försöker nog ha dom att jobba i par och grupper ibland, men ganska långt så är det nog 

enskilt, eller i helklass med nån aktivitet då. Men det beror på uppgiftens karaktär, just att 

prata och diskutera vid problemlösning är ju jättebra. Men inte i så stor grad har jag haft det 

så. 

 

Även på Ekskolan låter man i huvudsak eleverna jobba enskilt, men Elin och Emelie berättar 

att detta går mycket i perioder: 
 

Elin: Jag skulle säga att visst gör vi det [uppgifter som bygger på ett gemensamt lärande], men 

kanske inte så väldigt mycket. Barnen hjälper ju varandra och sådär, det gör dom ju. Visst 

jobbar vi ju i grupper men inte så väldigt ofta. 

Emelie: Men när man jobbar laborativt så gör man det ju. Det kan ju vara att spela spel eller 

att växla pengar, och då är dom ju två och två, eller att man gör matteberättelser tillsammans. 

Så åtminstone nån gång i veckan skulle jag säga att man gör det. Och mer och mindre i olika 

perioder, det finns ju olika moment där det passar olika bra. 

Sammanfattning 
På Alskolan upplever man att det kollegiala samspelet är väldigt väl utvecklat. Rektorn är 

involverad i det pedagogiska arbetet, och lärarna har ett stort ömsesidigt utbyte. Lärarna på 

Ekskolan upplever att detta är något som är under utveckling på Ekskolan, mycket i och med 

att ledningen omstrukturerats. Therése på Tallskolan menar att det finns ett förtroende för 

läraren, som leder till en stor handlingsfrihet för den enskilda läraren. Detta är något som även 

berörs i andra intervjuer. Att låta eleverna vara aktiva skapare av sitt eget lärande förefaller 

vara naturligt kopplat till praktiska och laborativa arbetssätt hos samtliga lärare, även om 

Anna-Lena berättar att hon strävar efter att eleverna ska lära av varandra när hon fördelar 

elevernas sittplatser i klassrummet. 
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5. Analys 
I detta avsnitt presenteras analysen av studiens resultat. Analysen kategoriseras enligt de tre 

teman som resultatet är uppdelat i. Här härleds resultatet till de teoretiska infallsvinklar som 

återfinns i avsnittet Teoretiska utgångspunkter. Analysen mynnar sedan ut i en 

sammanfattning, där analysens tre delar sammanfogas till en sammanfattande analys av 

resultatet. I sammanfattningen ställs analysen i relation till de uppfattningar om svensk 

respektive finsk matematikundervisning som framträder i avsnittet Litteraturgenomgång.  

5.1 Matematikundervisningens utgångspunkt 

Huruvida det är elevernas intressen eller det matematiska innehållet som är utgångspunkten 

för matematikundervisningen hos de intervjuade lärarna tycks te sig olika, även om de flesta 

lärarna i huvudsak lyfter fram positiva aspekter av det sistnämnda. Däremot finns en tydlig 

strävan efter balans inom den diaktiska triangeln, i enlighet med Kansanen et al. (2014). Hur 

balansen uppnås är individuellt, men lärarna påvisar en medvetenhet om vilka för- och 

nackdelar som en elevorienterad respektive en uppgiftsorienterad matematikundervisning 

medför (jfr Sandén & Wikman, 2014). Att lärarna är medvetna om såväl elevernas som 

kunskapsinnehållets inverkan på matematikundervisningen, gör att de upplevs som mycket 

medvetna om och trygga i den matematikundervisning de bedriver. Den struktur som 

uppgiftsorienterad matematikundervisning erbjuder lyfts i princip uteslutande fram som 

positiv, framför allt i fråga om att introducera nytt innehåll genom strukturerade 

helklassinstruktioner. Systematiken innebär en trygghet både för eleverna och lärarna i att det 

skapar en tydlig gemensam struktur för lektionernas syfte och strävan efter att eleverna 

tillgodogör sig det matematiska innehållet (jfr Säljö, 2012). 
 

Den mer elevorienterade matematikundervisningen tillämpas relativt olika hos de olika 

lärarna. Detta kan delvis ha att göra med att det handlingsutrymme som denna typ av 

undervisning erbjuder, även leder till att lärare läser in väldigt olika aspekter i begreppet 

elevorienterad undervisning. Lärarnas berättelser vittnar om att den mer elevorienterade 

matematikundervisningen både kan handla om att förankra innehållet hos eleverna, skapa 

lärandesituationer av elevernas spontanitet, och att bibehålla en spänning och lust i 

undervisningen genom oregelbundna interventioner. Tillsammans påvisar lärarnas berättelser 

att den elevorienterade matematikundervisningen är mycket mer komplex än den 
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uppgiftsorienterade; “Vad menar man egentligen när man pratar om att anknyta till barnens 

vardag?”, som Emelie säger. Komplexiteten leder även till att man behöver reflektera över 

elevorienteringens faktiska roll i undervisningen, precis som Selander belyser (2012). Det är 

emellertid viktigt att poängtera att ingen lärare framhöll elevorienterad undervisning som 

oviktig. Det tycks inte finnas någon motsättning mellan de uppgiftsorienterade och 

elevorienterade inslagen i matematikundervisningen (jfr Liberg, 2012). Istället bygger lärarna 

sin undervisning på en tydlig uppfattning om vad de två förhållningssätten kan bidra med till 

matematikundervisningen. 

 

Den åländska läroplanen framhåller att såväl eleverna och deras närmiljö, som det 

matematiska innehållets systematik (Ålands Landskapsregering, 2015), är viktiga 

förutsättningar för matematikundervisningen. Lärarnas berättelser vittnar om att så även är 

fallet i deras matematikundervisning, och även de olika aspekterna av 

matematikundervisningen hanteras olika av lärarna så görs det med vetskap om hur de berikar 

matematikundervisningen. 

5.2 Matematikundervisningens arbetsformer 

I de flesta lärarnas berättelser är rutiner framträdande för matematikundervisningen, och då i 

positiva ordalag. Att rutiner skapar en trygghet för eleverna, och att det specifikt är viktigt att 

unga elever lär sig förhålla sig till skolans arbetsmiljö, tycks vara centralt (jfr Liberg, 2012). 

Lärarna upplever även att rutinerna skapar fler tydliga lärandesituationer, och att rutiner 

säkerställer fler direkta möten mellan eleverna och kunskapsinnehållet; genom repetition 

möter eleverna innehållet mer och bättre. Den struktur som rutinerna ger, menar man således 

bättre främjar undervisningens syfte och mål (jfr Sandén & Wikman, 2014). 
 

Samtliga lärare berättar dock att de, i olika hög grad och på olika sätt, försöker variera sin 

undervisning. Variationen tycks emellertid tjäna ett annat syfte än rutinerna. Gemensamt för 

när lärarna uttalar sig positivt om rutiner i matematikundervisningen, är att de menar att 

rutinerna skapar en undervisning som tillhandahåller det matematiska innehållet. När de å 

andra sidan diskuterar hur de varierar sin undervisning, verkar variationen mer handla om att 

hålla undervisningen intressant för eleverna, och att de får använda sina redan tillskansade 

färdigheter i andra sammanhang. Rutinerna förser eleverna med ny kunskap, medan 

variationen breddar elevernas uppfattning om den kunskap de redan besitter. 

Matematikundervisningens lärandemål uppnås med andra ord genom rutinerna (jfr Sandén & 
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Wikman, 2014), men vägen dit berikas genom att eleverna får använda sig av sina kunskaper i 

olika sammanhang (jfr Selander, 2012). 
 

Noterbart är att Anna-Lena, som alltså är en av de två lärare som utbildats i Finland, är den 

som tycks ta störst avstånd från den rutinstyrda matematikundervisningen. Hon menar att en 

rutinstyrd matematikundervisning tjänar sitt syfte i vissa sammanhang, men använder ord som 

”arbetsglädje” för att beskriva hur hon strävar efter en variationsrik undervisning. Anna-Lena 

vidhåller dock att det måste finnas en substans i variationen som sådan, och att 

matematikundervisningen inte bör varieras för varierandets skull. På så vis åskådliggör Anna-

Lena inte bara en medvetenhet om de olika arbetsformernas möjligheter och begränsningar, 

utan även en medvetenhet om förutsättningarna för matematikundervisningens arbetsformer. 

Matematikundervisningen tycks således se något annorlunda ut hos de olika lärarna, men alla 

tycks ha skapat den undervisning som de själva uppfattar skapar bäst förutsättningar för mötet 

mellan elev och innehåll i likhet med Libergs definition av den didaktiska reliefen (2012). 

Matematikundervisningen är inte beroende av en enhetlig syn på vad som ger bäst 

förutsättningar, utan av vad lärarna uppfattar att de olika förhållningssätten bidrar med för att 

skapa förutsättningar för lärande och utveckling. 

5.3 Matematikundervisningens ansvarsfördelning 

Lärarna berättar att det finns en tilltro till läraren som den kompetenta ledaren för lärande i 

klassrummet. De upplever att det finns ett förtroende för dem att, i linje med Hultins (2007) 

resonemang, inta en institutionell ledarroll gentemot eleverna. Detta kan anses vara förenligt 

med att den uppgiftsorienterade och rutinstyrda matematikundervisningen, som tycks vara 

aningen mer framträdande, innefattar mer katederundervisning än en elevorienterad, 

variationsrik matematikundervisning (se även Sahlström, 2014). Det finns en respekt för 

läraren, och det faktum att lärarna i regel introducerar det matematiska stoffet i helklass 

vittnar om att lärarna tillämpar ett auktoritetskommunikativt förhållningssätt (jfr Liberg, 

2012) där läraren blir en aktiv kunskapsförmedlare för eleverna (jfr Hemmi & Ryve, 2014). 

På så vis tycks lärarna se sig själva bära det huvudsakliga ansvaret för elevernas lärande. Å 

andra sidan skapar förtroendet en trygghet i lärarnas yrkesidentitet som gör lärarna trygga i 

att både ta ett personligt ansvar som ledare för lärandet, och att ge eleverna själva 

förutsättningar att skapa lärandesituationer på egen hand i sociala sammanhang. De tillfällen 

då undervisningen varieras och blir mer elevorienterad tycks eleverna bli mer aktiva i 

lärandeprocessen, lärarna berättar att eleverna “pratar” och “lever” matematik under mer 
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laborativa arbetsformer. Dessa elevaktiva lärandesituationer bygger dock inte på ansvar och 

förväntning, snarare är det aktiviteter som bjuder in till ett mer elevaktivt lärande. De sociala 

aktiviteter som uppstår i klassrummet upplevs således som lärorika (jfr Dewey, 1966), men 

inte som en förutsättning för lärande. Sammantaget påvisar lärarnas berättelser att 

klassrumsdynamiken är att läraren bär ansvaret för själva lärandet och är en aktiv 

kunskapsförmedlare, medan mer elevaktiva lärandesituationer som exempelvis sker i samspel 

och dialog mellan elever (jfr Säljö, 2012) anses berika undervisningen snarare än att de är ett 

villkor för lärande. De är medvetna om vilka möjligheter klassrummets sociala sammanhang 

ger, och ett elevaktivt lärande tillåts utrymme i matematikundervisningen, men eleverna 

förväntas inte vara aktiva skapare av sitt eget lärande. 
 

Lärarna upplever således att det finns både ett ansvar och ett förtroende för deras roll som 

enskild lärare och ledare i klassrummet. Hur detta påverkar uppfattningen om lärandets 

ansvarsfördelning inom kollegiet ter sig olika på de olika skolorna. Therese berättar att tilltron 

till den kompetenta läraren gör att man på Tallskolan sällan har pedagogiska samtal under 

organiserade former. Hon upplever detta som positivt då det bygger på en 

yrkesprofessionalitet och en frihet att göra effektiva förändringar i sin egen undervisning. På 

Alskolan och Ekskolan upplever man däremot inte att detta gör dem självständiga eller 

oberoende av rektorer och andra lärare. I flera av intervjuerna framträder ett gemensamt 

ansvar inom kollegiet för att utveckla det pedagogiska arbetet, och flera lärare pratar om att de 

tar hjälp av både andra lärare och rektorn för att planera och utveckla sin undervisning, och 

för att göra de didaktiska val som påverkar den (jfr Säljö, 2012). På Alskolan finns till 

exempel ett gemensamt mål att implementera praktiskt orienterad matematik i 

undervisningen, och det finns en naturlig dialog lärare emellan och mellan lärare och rektor 

för att realisera detta. Även på Ekskolan finns en kontinuerlig dialog mellan lärare, och 

rektorns roll i det pedagogiska arbetet växer. Tilltron till den kompetenta läraren innebär en 

frihet för lärarna i den faktiska klassrumsundervisningen (jfr Grevholm, 2012), men för att 

skapa en god matematikundervisning anses det finnas ett gemensamt ansvar (jfr Nihlfors, 

2012). Lärarnas trygghet i sin yrkesroll tycks alltså i Therese fall leda till en självständighet 

och ett förtroende att ta ansvar över sin egen matematikundervisning, medan det på Alskolan 

och Ekskolan finns en strävan efter att ta ett gemensamt ansvar för att utveckla 

matematikundervisningen. Gemensamt för samtliga lärares beskrivningar av hur man jobbar 

inom kollegiet med det pedagogiska arbetet, är att lärarna är positivt inställda till hur lärandets 

ansvarsfördelning ser ut inom kollegiet de är en del av.  
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5.4 Sammanfattning 

Inget av analysens tre teman påvisar en enhetlig bild; lärarnas berättelser vittnar om att det 

finns aspekter som kan härledas till både det som uppfattas som svensk 

matematikundervisning och det som uppfattas som finsk matematikundervisning. Det tycks 

dock finnas en viss förskjutning mot vad som kan betraktas som en typisk finsk 

matematikundervisning. I fråga om matematikundervisningens utgångspunkt tenderar det 

matematiska innehållet stå i centrum, men samtliga lärare påtalar att de även tillämpar 

elevorienterad matematikundervisning och att detta är viktiga inslag i deras undervisning. 

Generellt vidhålls rutiner som centralt för matematikundervisningen gällande arbetsformer, 

men lärarna strävar efter att i viss mån variera undervisningen. Lärarna tycks då också ha 

olika syften med variationen. Anna-Lena berättar å sin sida att hon i högre grad eftersträvar en 

variationsrik matematikundervisning. Beträffande lärandets ansvarsfördelning, tycks ansvaret 

i den faktiska klassrumsundervisningen vara ålagt läraren. Lärarna förmedlar i huvudsak 

kunskap till eleverna, främst exemplifierat med att de introducerar nytt matematiskt innehåll i 

helklass för eleverna. Det finns dock aspekter av matematikundervisningen hos de olika 

lärarna som bjuder in till mer interaktiva lärandesituationer där eleverna lär av och genom 

varandra, men undervisningen som sådan centreras inte kring dessa. Istället förutsätts 

matematikundervisningen av tilltron till lärarna som kompetenta ledare av elevgruppen. Hur 

det påverkar lärarnas syn på lärandets ansvarsfördelning inom kollegiet förefaller olika på de 

olika skolorna. På Tallskolan innebär tilliten till den enskilda läraren att man även har ett 

förtroende att själv planera sin egen undervisning, medan man på Alskolan och Ekskolan ser 

varandra som resurser i utvecklandet av det pedagogiska arbetet. 

 

Detta åskådliggör att kontentan av lärarnas berättelser inte ligger i att det finns en enhetlig 

modell för hur lärarna undervisar i matematik, som entydigt går att härleda till en typisk 

svensk eller finsk undervisningspraktik. Essensen ligger istället i att samtliga lärare påvisar en 

medvetenhet om hur olika förhållningssätt påverkar matematikundervisningen, och en 

trygghet i deras yrkesutövande. De är medvetna om vilka konsekvenser deras didaktiska val 

får för undervisningen, men de är också medvetna om vilka möjligheter och begränsningar 

som finns med andra förhållningssätt än de som deras matematikundervisning vilar på. De är 

medvetna om flera olika sätt att förhålla sig till matematikundervisningen, och gör sina val 

utifrån det. Dels medför det att de didaktiska val som formas lärarnas didaktiska relief upplevs 

som välmotiverade och förankrade i en vetskap om vad de innebär för 
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matematikundervisningen. Men det medför också att lärarna kan anpassa undervisningen efter 

de behov som uppstår, tack vare en förtrogenhet med hur olika förhållningssätt kan påverka 

matematikundervisningen. På så vis skapas en trygghet i att matematikundervisningen, 

oavsett dess karaktär och särdrag, bottnar i medvetna, insiktsfulla val. Ur den tryggheten 

framträder ett förtroende för läraren i sin yrkesprofession. Förtroendet gör att den enskilda 

läraren ges utrymme att både ta ett eget ansvar för elevernas lärande, och låta lärandet ske i 

och genom den gemenskap som skolan utgör. 

 

Studiens slutsats blir således att det centrala i lärarnas berättelser inte ligger i ett enhetligt sätt 

att förhålla sig till matematikundervisningen, som entydigt går att härleda till aspekter av vad 

som kan betraktas som svensk respektive finsk matematikundervisning. Centralt blir istället 

att lärarna påvisar en medvetenhet om olika förhållningssätt, som i sig går att härleda till 

svensk respektive finsk matematikundervisning. Deras matematikundervisning, oavsett dess 

karaktär, skapas då utifrån insiktsfulla och motiverade val baserade på hur de uppfattar att 

matematikundervisningen bäst realiseras. 
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6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studien som sådan. Inledningsvis diskuteras resultatet av studien. 

Därefter diskuteras genomförandet av studien i fråga om valet av metod, följt av en diskussion 

om vilka konsekvenser som undervisningen kan få till följd av studien. Avsnittet avslutas med 

en diskussion om hur studien kan leda till fortsatta studier. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie har alltså varit att undersöka hur åländska lärare förhåller sig till tre 

aspekter av sin matematikundervisning. Resultatet - och analysen av det - har utgått från tre 

teman: matematikundervisningens utgångpunkt (innehållet kontra eleven), 

matematikundervisningens arbetsprocess (rutiner kontra variation), samt 

matematikundervisningens ansvarsfördelning (lärarens ansvar kontra ett gemensamt ansvar). 

Innehållet, rutinerna och lärarens ansvar representerar vad som genom forskning framträtt att 

präglar finsk matematikundervisning. Även om det går att utröna en viss förskjutning mot 

detta i lärarnas berättelser, vore det både orättvist och direkt felaktigt att hävda att det är hela 

sanningen. Istället visar lärarna upp en oerhört tydlig medvetenhet om hela spektrat av 

möjligheter och begränsningar inom matematikundervisningen. Den didaktiska relief (Liberg, 

2012, s. 221) som lärarna skapat påminner förvisso i stora drag om vad som uppfattas som 

finsk matematikundervisning. Men den reliefen har framträtt ur didaktiska val som bygger på 

medvetenhet om de spänningsfält som utgör denna studie; innehållet - eleven, rutiner - 

variation, och lärarens ansvar - gemensamt ansvar. Detta gör att lärarna upplevs oerhört 

trygga i de didaktiska val de gjort; de kan motivera varför de gjort sina val. 
 

Motivet till studien var att Åland som region påvisat iögonfallande goda resultat i 

internationella kunskapsmätningar, bättre än övriga nordiska regioner (Harju-Luukkainen et 

al. 2014, s. 84). Vad är det i den åländska matematikundervisningen som fungerar så bra? Det 

är givetvis inte så att åländska lärare har ett unikt sätt att undervisa, allra minst gentemot 

övriga nordiska lärare. Tvärtom visar lärarnas berättelser att deras matematikundervisning 

delar många likheter med både svensk och finsk matematikundervisning. Huruvida åländska 

grundskollärare fått sin lärarutbildning i Sverige eller Finland är relativt jämnt fördelat, vilket 

gör att åländska lärare bidrar med olika influenser till den åländska skolan och klassrummen. 

Kanske är det just därför lärarna i denna studie upplevs känna till flera sätt att förhålla sig till 
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sin undervisning, och kan skapa sin matematikundervisning utifrån det. Återigen, 

medvetenheten om olika förhållningssätt stärker det förhållningssätt som sedan anammas. 

Lärarna uppfattas som trygga i de didaktiska val de gör, och betrodda att göra dessa val. Men 

medvetenheten sträcker sig även till att vara medveten om när den didaktiska reliefen behöver 

omformas och anpassas, och när andra infallsvinklar behöver tillämpas. Kunskapen om vad 

olika förhållningssätt erbjuder, och kännedom om sin egen elevgrupp, gör att lärarna upplevs 

anpassningsbara och trygga i att just anpassa sin matematikundervisning. Att lärarna gör sina 

didaktiska val utifrån ett sätt att se på matematikundervisning, gör inte undervisningen 

oavhängig andra sätt att se på den. 
 

6.2 Metoddiskussion 

Denna studie har byggt på kvalitativa intervjuer med sju lågstadielärare på Åland, och deras 

berättelser om sin matematikundervisning. Studien syftar till att, utifrån studiens ramar, låta 

lärarna berätta om sin undervisning och de resonemang som ligger bakom. Det innebär inte 

att studien strävar efter att finna en allmängiltig sanning om vad som är åländsk 

matematikundervisning. Intervjuerna erbjuder en djupdykning i hur just dessa lärare 

resonerar kring matematikundervisningen. I vilken mån berättelserna är generaliserbara blir i 

sammanhanget underordnat huruvida lärarnas berättelser kan vara användbara för diskursen 

om matematikundervisning. Studien lyfter fram röster ur en matematikundervisning som 

skördat framgångar i internationella kunskapsmätningar, och strävan har legat i att låta 

berättelserna bidra till diskursen om hur lärare kan förhålla sig till sin matematikundervisning. 

 

Studiens kvalitet bör även bedömas utifrån dess trovärdighet, vilket bland annat bottnar i 

studiens noggrannhet och transparens. Studien har inte genomförts utifrån en explicit strävan 

efter att ställa lärarnas berättelser i relation till var de fått sin utbildning. Detta hade gett 

studien en annan dimension, men hade samtidigt förutsatt ett tydligare målstyrt urval där 

urvalet skulle vara avhängigt lärarnas utbildning. Studiens karaktär har heller inte fordrat att 

urvalet skulle vara representativt i fråga om exempelvis ålder och kön, då studiens strävan har 

legat i dess användbarhet snarare än dess generaliserbarhet. Det tåls att upprepas att studiens 

ambition inte är att ställa lärarnas berättelser mot varandra, i en strävan att bedöma de mönster 

som framträder i lärarnas berättelser. Därför har det heller inte funnits någon avsikt att värdera 

berättelserna på ett sätt som kan hota tolkningen av dem. Det är istället lärarnas berättelser 
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som sådana, och analysen av mönster i dem, som för studien framåt för att bemöta studiens 

syfte. 

6.3 Konsekvenser för undervisning 

Studien visar alltså att de intervjuade lärarna förefaller besitta en medvenhet om olika sätt att 

förhålla sig till sin matematikundervisning, vilket tycks leda till att de känner sig trygga i att 

ställas inför matematikundervisningens didaktiska val och utmaningar. Det gör även att 

lärarna känner en frihet i att kunna omforma sin didaktiska relief enligt de behov som kan 

uppstå i elevgruppen. Studien behandlar inte explicit huruvida denna medvetenhet är en 

konsekvens av att fördelningen mellan åländska lärare som utbildats i Sverige respektive 

Finland är jämbördig, men oberoende vad medvetenheten bottnar sig i tycks den ha betydelse 

för matematikundervisningen. Studien påvisar inte heller vad som bör betraktas som ”rätt” 

och ”fel” matematikundervisning, då lärarnas berättelser vittnar om att det finns värdefulla 

aspekter av flera olika sätt att förhålla sig till matematikundervisningen. Bärkraften ligger 

istället i att lärarna tillskansat sig en kännedom om hur olika förhållningssätt påverkar 

undervisningen, och gör medvetna val utifrån detta. Genom att lärare är medvetna om vilka 

möjligheter och begränsningar olika aspekter av den didaktiska reliefen innebär kan de finna 

en trygghet i sina didaktiska val, och att undervisningen då vilar på en välmotiverad didaktisk 

grund oavsett undervisningens beskaffenhet. 

6.4 Förslag till fortsatta studier 

Skola och undervisning har studerats och diskuterats så länge skolan har funnits, och kommer 

så att fortsätta göras. Att studera matematikundervisning på regional nivå, såsom 

matematikundervisningen på Åland, bidrar till en förbättrad bild av hur undervisningen kan se 

ut och vad det kan få för konsekvenser. För att skapa en helhetsbild av 

matematikundervisningen som företeelse, räcker det emellertid inte med att enbart låta lärare 

berätta om den matematikundervisning de bedriver. Genom att komplettera berättelserna med 

exempelvis klassrumsobservationer, läromedelsanalyser och intryck från undervisningens 

olika aktörer, såsom elever, vidgas uppfattningen om matematikundervisningens möjligheter 

och utmaningar. På så vis ökar vår medvenhet om vad som påverkar 

matematikundervisningen, vilket är en förutsättning för att matematikundervisningen ska 

kunna utvecklas. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Bakgrund 

• X Berätta om dig, din utbildning, hur länge du jobbat etc. 
• X Hur är fördelningen mellan lärare som fått sin utbildning i Sverige respektive 

Finland ut på er skola? Hur tror du att det påverkar undervisningen? 
• X Hur har din syn på ditt yrkesutövande förändrats från när du studerade till 

lärare (jobbade som lärare i Finland/Sverige) till nu, när du jobbat som lärare på 
Åland? 

 
Mer generella frågor 

• X Hur ser rektorns roll ut? 
• Vilka möjligheter skapar skolan för dig och din undervisning? (Resurser, klasstorlek 

etc.) 
• X Hur upplever du att utbytet är kollegialt? 
• X Krav på/förtroende för dig som lärare 
• X Hur arbetar du med läxor? Läxor generellt kontra läxor i matte! 
• X Hur ser användandet av läroboken ut i din undervisning? Generellt kontra i matte 

• lärarhandledningar? 
 
Matematikundervisningen 

• Varifrån hämtar du inspiration för din matematikundervisning? 
• X Hur ser en typisk matematiklektion ut? 

• X Hur värderar du rutiner kontra variation i din matematikundervisning? 
• X Finns det något arbetssätt som återkommer i din matematikundervisning? 

• Finns det något arbetssätt du sällan väljer? 
• Vad, i din mening, har påverkat din syn på ämnet mest? Vad är det som gör att du 

fokuserar på det du gör? (ex. åren i yrket? Universitetet? Läroplan/kursplan? 
Engagemang utanför skolan? Intresse?) 

• Vad påverkar dig i dina val av arbetssätt i matematik? (Läroplan, lärobok, elever, etc.) 
• X Hur arbetar du med att individanpassa matematikundervisningen? 
• Hur upplever du elevernas generella inställning till matematik? 
• Hur fri/låst känner du dig när du planerar och genomför din matematikundervisning? 

Vad beror det på? 
• X Närmiljö/verklighetskopplingar i matematikundervisningen 
• X Vad är speciellt för just matematikundervisningen gentemot annan undervisning? 
• X Upplever du att det finns utrymme för att låta elever själva välja 

arbetssätt/vara med och påverka valen av arbetssätt, eller påverka 
undervisningen som sådan? 
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Bilaga 2 

Hej, 
 
Mitt namn är Petter Fredrikson, och jag går åttonde och sista terminen på 
Grundlärarprogrammet, inriktning F-3, på Örebro Universitet. Denna termin ska vi skriva vårt 
examensarbete, ett självständigt arbete på avancerad nivå, och jag kommer att skriva i 
matematik. 
 
Syftet med min studie är att undersöka vad det är som påverkar åländska lärare och deras 
yrkesutövande, med fokus på matematikundervisningen. Åland har på senare år varit en 
framträdande region i internationella kunskapsmätningar, inte minst inom matematik, och 
avsikten med studien är att bidra till bilden av vad det är som gör matematikundervisning på 
Åland så framgångsrik. 
 
Jag vill därför komma i kontakt med ett antal lärare som undervisar i matematik i årskurs 1-3, 
för en intervju. Genom intervjuer med verksamma lärare hoppas jag kunna få en inblick i hur 
den faktiska matematikundervisningen planeras, genomförs och utvärderas. Jag undrar 
således om det vore möjligt att komma till Er på [skolans namn], för att intervjua lärare. Jag 
är flexibel med tid och plats för intervjuerna. 
 
Jag vill avslutningsvis understryka att deltagande i studien är helt frivilligt, samt att jag genom 
hela studien eftersträvar anonymitet för alla skolor och lärare som deltar i studien. Jag vill 
även poängtera att all dokumentation av intervjuerna enbart kommer att hanteras och 
användas av mig och i syfte att genomföra denna studie. Om så önskas kan den färdiga 
studien sedan skickas till Er och/eller de deltagande lärarna. 
 
Om Ni har frågor om studien eller dess genomförande, eller något annat, är Ni välkommen 
att höra av Er till mig eller min handledare. Kontaktuppgifter till oss båda återfinns här nedan. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
Petter Fredrikson 
[Mina kontaktuppgifter] 
 
[Handledarens kontaktuppgifter] 
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Bilaga 3 

 
Hej, 
 
Detta mail går ut till alla er lärare som anmält er frivilliga att ställa upp på att intervjuas till min 
studie. Här nedan följer lite grundligare information om studien som sådan, och praktiska 
förutsättningar för intervjun. 
 
Syftet med studien är att, genom intervjuer med verksamma lärare, undersöka vad det är 
som påverkar åländsk matematikundervisning ur ett lärarperspektiv. Åland som region har 
skördat stora framgångar i internationella kunskapsmätningar de senaste åren, och även om 
man bortser från många yttre faktorer, såsom socioekonomiska, tycks åländska elever sticka 
ut i positiv bemärkelse. Ansatsen är att lärare på Åland, med sin unika position i en slags 
skärningspunkt mellan Finland och Sverige, influeras av två olika skolkulturer och på så vis 
kan “plocka russinen ur de två kakorna”. Målet är helt enkelt att bidra till bilden av vad som 
gör åländsk matematikundervisning så framgångsrik. 
 
Intervjuerna kommer att följa en förutbestämd intervjuguide. Intervjuguidens frågor delges 
inte på förhand, men frågorna är generella (i huvudsak med ett naturligt fokus på 
matematikundervisningen) och bör kunna behandlas i en spontan, autentisk diskussion 
under intervjun utan närmare förberedelser. Det är helt frivilligt att ta med sig något slags 
material eller dylikt kopplat till matematikundervisningen, som kan ge stöd i diskussionen. 
Det är även frivilligt att överhuvudtaget ställa upp på intervjun, och ni kan när ni vill dra er ur 
denna process. 
 
Era, och era skolors, namn kommer att fingeras för att värna om er anonymitet. Ni kommer 
däremot att delges ett namn som börjar på samma bokstav som det fiktiva namnet som getts 
till skolan ni jobbar på. Ni kommer även att delges ett enkel- eller dubbelnamn beroende på 
om ni fått er utbildning i Sverige eller Finland. Till exempel: Erika på Ekskolan gick 
lärarutbildningen i Sverige, medan Ann-Christin på Alskolan gick lärarutbildningen i Finland. 
Detta är för att lättare hålla ordning på allt när intervjusvaren redovisas, analyseras och 
diskuteras. Detta kommer jag däremot endast att göra med ert medgivande, om någon 
upplever att detta kan hota anonymiteten kommer jag att frångå detta. 
 
Jag kommer inte att sätta en exakt tid för hur länge intervjuerna ska ta, vi känner när 
diskussionen börjar mättas, men de bör inte ta mer än en timme. Av naturliga skäl tenderar 
fokusgruppsintervjuer ta längre än enskilda intervjuer, men vi märker helt enkelt när vi fått ut 
vad vi vill av respektive intervju. Intervjuerna kommer att, med ert medgivande, spelas in 
med diktafon. Detta är enbart för att jag ska kunna transkribera intervjuerna efteråt, 
inspelningarna raderas när transkripten är färdigskrivna och transkripten används endast i 
syfte för min studie. 
 
Om ni har några ytterligare frågor inför intervjuerna, är ni välkomna att ställa dessa. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
Petter Fredrikson 
[Mina kontaktuppgifter] 
 


