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Abstract

This master thesis, which has been carried out in collaboration with Fairtra-
de, investigates how sustainable development can be integrated in the mat-
hematical discipline in the Swedish upper secondary school. The study in-
cluded findings on design and disposition, with sustainability themes related
to Fairtrade. This since Fairtrade is going to use the study as a basis for
the development of an educational material. The results of the study are
of interest to teachers and organizations that want to develop educational
material that integrate sustainable development in mathematics education.
The main focus of the study has been the teachers’ preferences on disposition
and design.

Semi-structured interviews were conducted with seven mathematics teachers
in the Stockholm area. A workshop was also conducted with three mathe-
matics student teachers at the end of their training, and two people working
at Fairtrade. The result of the study shows that it is important that the
educational material corresponds to the achievement goals of the mathe-
matics courses. It also shows the importance of making the material differs
from ordinary learning milieu, as this would inspire teachers to vary their
teaching. The results also indicate that mathematics education in the ex-
ercise paradigm is not suitable for integrating sustainable development in
mathematics education. Instead an investigative approach and working with
tasks referring to real-life situations where the students are encouraged to
take a position on questions of sustainable development is preferred. For in-
stance, child labor and poverty can be investigated using mathematics and
by linking those problems to consumptions the students can question their
own role as consumers.



Sammanfattning

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Fairtrade och studiens
syfte är att undersöka hur ett utbildningsmaterial som integrerar hållbar ut-
veckling i matematikundervisningen kan utformas. Studien har också närma-
re undersökt hur materialet kan utformas med hållbarhets teman kopplade
till Fairtrades verksamhet. Fairtrade kommer nämligen att använda studien
som utgångspunkt för framtagningen av ett utbildningsmaterial. Studiens
resultat är intressanta för lärare och organisationer som vill ta fram utbild-
ningsmaterial som integrerar hållbar utveckling i matematikundervisningen.
Studien har ett lärarperspektiv som innebär att matematiklärares önskemål
gällande utformning och innehåll har varit studiens utgångspunkt tillsam-
mans med syftet att integrera hållbar utveckling i matematikundervisningen.

Semi-strukturerade intervjuer har genomförts med sju matematiklärare i
Stockholmsområdet. En workshop har också genomförts med tre matema-
tiklärarstudenter i slutet av sin utbildning och två personer som arbetar
på Fairtrade. Resultatet visar att det viktigaste för matematiklärare när de
väljer att använda ett utbildningsmaterial är att materialet svarar mot mate-
matikkursernas centrala innehåll. Det är också viktigt att materialet avviker
från lärarnas vanliga undervisning dels för att lärare vill inspireras till att va-
riera sin undervisning och dels för att exercisstyrd undervisning inte främjar
integrering av hållbar utveckling i matematikundervisningen. Då är istället
undervisning med verklighetsanknutna uppgifter av undersökande karaktär
där eleverna, med hjälp av matematiken, uppmuntras till ställningstaganden
i frågor gällande hållbar utveckling att föredra. Exempelvis kan barnarbete
och fattigdom undersökas med hjälp av matematiken och genom kopplingar
till elevernas egen roll som konsument kan eleverna uppmuntras till ställ-
ningstaganden gällande sina konsumtionsvanor.
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1 Inledning

I läroplanen står att skolans uppdrag innefattar att utveckla elevernas förmå-
ga att ”observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån
perspektivet hållbar utveckling” (Skolverket, 2011a, s. 10). Kombinationen
av att många vardagliga och politiska beslut har matematisk grund och att
matematikens roll i samhället är glorifierad (Skovsmose, 2011) leder till att
elever som inte får reflektera över matematikens roll i samhället med stor
sannolikhet kommer dela samma glorifierade bild av matematiken. Det i sin
tur kan leda till att eleverna tror att argument med matematiskt grund alltid
är sanna och rationella. Det påverkar elevernas möjlighet att fatta överväg-
da beslut negativt. Det kan gälla frågor kopplade till hållbar utveckling eller
andra samhällsproblem och är på så sätt ett hot mot skolans mål att utveckla
eleverna till goda samhällsmedborgare. Matematikundervisningen kritiseras
för att vara allt för enformig, frånkopplad verkligheten och fri från kritiskt
reflektion (Skovsmose, 2001). Exempelvis är det många gymnasieskolor som
inte uppfyller följande två mål med matematikundervisningen på gymnasiet
(Skolinspektionen 2010):

Undervisningen i ämnet matematik skall ge eleverna förutsättningar
att utveckla förmågan att relatera matematiken till dess betydelse och
användning inom andra ämnen i ett yrkesmässigt, samhälleligt och
historiskt sammanhang. (Skolverket, 2011a, s.90)

Undervisningen i ämnet matematik skall ge eleverna förutsättningar
att utveckla förmågan att följa, föra och bedöma matematiska resone-
mang. (Skolverket, 2011a, s.90)

För att eleverna skall ges möjlighet att uppnå läroplanens mål behöver ma-
tematikundervisningen med andra ord förändras. Lärarna är dock mycket
pressade tidsmässigt och får inte de stöd och resurser de behöver för att för-
ändra undervisningen (Skolinspektionen, 2010). Ett utbildningsmaterial som
integrerar hållbar utveckling i matematikundervisningen skulle kunna vara
ett stöd för matematiklärare att förändra matematikundervisningen så den i
större utsträckning motsvarar läroplanens mål. Jag har därför valt att under-
söka hur ett sådant utbildningsmaterial kan utformas. Då mycket av ansvaret
för förändringsarbete lämnas till lärare (Skolinspektionen, 2010) har jag valt
att fokusera på matematiklärares perspektiv och vilken typ av material de
skulle kunna och vilja använda i sin undervisning. Ett utbildningsmaterial
kan inte förändra undervisningen i stort men kanske kan bidra till variation
i undervisningen och att delar av kursinnehållet i matematikämnet sätts
i en kontext och kritiskt granskas. Eftersom examensarbetet har utförts i
samarbete med Fairtrade har jag också valt att närmre undersöka hur ett
utbildningsmaterial som integrerar hållbarhetsteman som är kopplade till
Fairtrades verksamhet i matematikundervisningen kan utformas.
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2 Bakgrund

2.1 Skolans vision

I Läroplanen för den frivilliga skolan står att skolans arbete ska genomsy-
ras av demokratiska värderingar samt att eleverna ska ha kunskap om de
mänskliga rättigheterna och kännedom om sin egen miljöpåverkan (Skolver-
ket, 2011a). Det står också att eleverna ska utveckla ett personligt sätt att
förhålla sig till de globala miljöfrågorna (Skolverket, 2011a). I de övergripan-
de målen för matematikundervisning i gymnasieskolan står att eleverna skall
kunna använda sina matematikkunskaper som redskap för att formulera,
analysera och lösa matematiska problem. Eleverna skall exempelvis kunna
utforma en matematisk modell utifrån en realistisk situation samt ha för-
måga att värdera vald metod, strategi, modell och dess resultat (Skolverket,
2011a). För att undervisningen i matematik skall leva upp till läroplanens
mål behöver alltså hållbar utveckling integreras i undervisningen och mate-
matikundervisningen behöver kopplas till realistiska problem. Det finns alltså
många incitament i läroplanen som stödjer denna studiens relevans.

2.2 Fairtrade

Fairtrade Sverige är en del av paraplyorganisationen Fairtrade International
som verkar för att ”skapa förutsättningar för odlare och anställda i utveck-
lingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.” (http://fairtrade.se).
Fairtrade Sveriges uppdrag är att öka utbudet och efterfrågan på Fairtrade-
märkta produkter i Sverige. Det finns alltså ett intresse från Fairtrades si-
da att sprida information om situationen för odlare och anställda i utveck-
lingsländer och göra allmänheten medveten Fairtrades arbete för en rättvis
handel. Fairtrade har därför ett intresse av att hållbar utveckling får större
utrymme i skolans verksamhet. Fairtrade vill ta fram ett utbildningsmateri-
al som integrerar hållbar utveckling i matematikundervisningen med fokus
på sociala hållbarhetsfrågor som kan kopplas till deras verksamhet. Fairtra-
de upplever att mycket av problematiken har matematisk grund och det är
upprinnelsen till detta examensarbete.

3 Definition av begrepp

Nedan definieras några begrepp som är återkommande och centrala för stu-
dien.

3.1 Hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling definieras enligt Brundtlandskommissionen: ”Sustai-
nable development is development that meets the needs of the present wit-
hout compromising the ability of future generations to meet their own needs”
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(World Commission on Environment and Development, 1987). Brundtlands-
rapporten togs fram som underlag inför den globala miljö och utvecklings-
konferensen i Rio 1992. Under konferensen beslutades att hållbar utveckling
är ett mål för samtliga länder bör sträva efter. Definitionen innebär ett holis-
tiskt perspektiv på miljöproblematik samt lösningar som tar hänsyn till eko-
nomisk tillväxt, sociala rättvisa och bevarande av naturresurser. I praktiken
är det svårt att hitta lösningar som uppfyller alla tre aspekter vilket innebär
kompromisslösningar och etiska dilemman. Hållbar utveckling kan alltså ses
som en konflikt mellan mänskliga intressen och för att kunna verka för en
hållbar utveckling krävs förmågan att kunna se problem ur olika perspek-
tiv (Gröndahl & Svanström, 2010). Denna definition av hållbar utveckling
ställer stora krav på att framtidens medborgare ska kunna kompromissa och
fatta demokratiska beslut som tar hänsyn till olika intressenters perspektiv.

3.2 Integrering

Enligt nationalencyklopedin betyder ”integrering, inom samhällsvetenska-
pen: process som leder till att skilda enheter förenas” (Nationalencyklope-
din, ord: integrering). Integrering av hållbar utveckling i matematikunder-
visningen betyder alltså att hållbar utveckling på något sätt skall förenas
med matematikundervisningen. I denna studie kommer det innebära att ut-
bildningsmaterialet skall vara utformat på ett sådant sätt att matematik-
undervisningen gynnas av kopplingen till hållbar utveckling och vice versa.
Det vill säga att eleverna både ges förutsättningar att utvecklas sin mate-
matiska färdighet och bättre förstå sin omvärld genom perspektivet hållbar
utveckling.

4 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett utbildningsmaterial som
integrerar hållbar utveckling i matematikkurserna på gymnasiet kan utfor-
mas. Då studien genomförs med Fairtrade som uppdragsgivare är syftet också
att närmare undersöka hur utbildningsmaterialet kan utformas med teman
kopplade till Fairtrades verksamhet. Studien syftar alltså till att både un-
dersöka hur utbildningsmaterialet kan utformas på en övergripande nivå och
att närmre undersöka hur det kan utformas med fokus på Fairtrades verk-
samhet. Kopplingen till Fairtrades verksamhet kan då ses som ett konkret
exempel på hur ett utbildningsmaterial som integrerar frågor rörande håll-
bar utveckling i matematikundervisningen kan utformas. En viktig aspekt för
båda dessa syften är att utbildningsmaterialet är användbart för matematik-
lärare och att matematiklärare vill använda det i sin undervisning. Studien
har därför inkluderat matematiklärares önskemål gällande utformning och
undervisningsform.
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För att uppfylla syftet har följande fyra frågeställningar formulerats:

1. Hur kan ett utbildningsmaterial utformas för att främja integrering av
hållbar utveckling i matematikundervisningen?

2. Hur kan ett utbildningsmaterial som integrerar hållbar utveckling i ma-
tematikundervisningen utformas för att matematiklärare skall använda
det i sin undervisning?

3. Vilka undervisningsformer kan passa för integrering av hållbar utveck-
ling i matematikundervisningen?

4. Hur kan ett utbildningsmaterial utformas för att integrera hållbarhets
teman kopplade till Fairtrades verksamhet i matematikundervisning-
en?

4.1 Avgränsningar

Studien har valt att fokusera extra på de gymnasiala matematikkurserna 1b
och 1c. Det främst för att de flesta eleverna i gymnasieskolan läser någon av
dessa kurser och materialet då kan nå fler elever.

5 Litteraturstudie

Matematikundervisningen i den svenska gymnasieskolan ger inte eleverna
tillräcklig möjlighet att utveckla de centrala förmågor läroplanen kräver.
Eleverna får framför allt inte tillräcklig övning i matematikkursernas kompe-
tensmål (Skolinspektionen, 2010). Ett av kompetensmålen är resonemangs-
kometens och innebär:

Förmåga att kunna motivera val och slutsatser via att argumentera på
allmänna logiska och speciella ämnesteoretiska grunder. Detta inklude-
rar även undersökande verksamheter som att hitta mönster, formulera,
förbättra och undersöka hypoteser. (Skolinspektionen 2010, s.13)

I den nya läroplanen från 2011 finns mål som motsvarar kompetensmålen
från den tidigare läroplanen. Den nya läroplanen innehåller exempelvis de
två målen som citerades i inledningen. Dessa mål innebär att eleverna måste
ges möjlighet att kritiskt granska matematikens roll i olika sammanhang och
skall ges möjlighet att förstå matematiken i relation till andra ämnesområden
(Skolverket, 2011a). Notera att det i citatet ovan står att matematikundervis-
ningen ska inkludera undersökande verksamhet. Matematikundervisningen i
svenska gymnasieskolan är istället i stor utsträckning lärar- och lärobokscen-
trerad och Skolinspektion (2010) skriver att skolorna behöver bli bättre på in-
färgning i matematikundervisningen. Undervisning som uteslutande kretsar
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kring lärobokens uppgifter resulterar i att eleverna får svårt att koppla ihop
matematiken med dess funktion i samhället (Johansson, 2006) och tillrätta-
lagda problem kan vara en bidragande orsak till att elever saknar en förmåga
att resonera kring matematik (Adler, 2011). Denna undervisningstradition
minskar elevernas känsla av handlingskraft och utvecklar elevernas förmåga
att följa instruktioner snarare än deras kreativitet (Skovsmose, 2011). Inte-
grering av hållbar utveckling i matematikundervisningen behöver således ske
med hjälp av arbetssätt där matematikämnet får en annan roll än i lärobo-
ken. Kopplingen till andra ämnen sätter matematikkursernas innehåll i en
kontext och kopplar matematiken till verkligheten. Ett utbildningsmaterial
som integrerar hållbar utveckling i matematikundervisningen möjliggör allt-
så verklighetsförankring och arbetssätt som kan ge eleverna möjlighet att
uppnå kompetensmålen i matematik.

5.1 Critical Mathematics Education

Critical Mathematics Education är ett kritiskt sätt att förhålla sig till mate-
matikämnet. Det innebär ett avståndstagande mot den romantiserade synen
på matematikens roll i samhället som rationell och sann (Skovsmose, 2011).
Skovsmose (2011) argumenterar för att matematiken istället skall ses som
ett uttryck för handling som inte kan värderas entydigt som ont eller gott.
Citatet nedan förtydligar detta.

This brings us to the critical conception of mathematics. Mathematics
represents a rationality which could serve any purpose. Mathematics
does not contain any essence, which provides mathematics-based ac-
tions with any particular qualities. Mathematics in action could come
to serve any interests. As a consequence, mathematics in action is in
need of reflections (Skovsmose, 2011, s.69)

Citatet visar att matematikens betydelse behöver tolkas utifrån kontext och
perspektiv samt att förhållningssättet till matematiken blir kritiskt och ifrå-
gasättande (Skovsmose, 2011). Matematikundervisningen bör syfta till att
utveckla elevernas kompetens att både agera och tolka sociala och politiska
situationer som har matematisk grund. Matematikundervisningen skall alltså
ge eleverna redskapen att med hjälp av matematiken ta ställning och fatta
beslut (Skovsmose, 2001). Om matematikundervisningen inte hjälper ele-
verna att utveckla ett kritiskt förhållningsätt hämmar de inte bara elevernas
möjlighet att förstå samhällsproblem med matematisk grund utan det bidrar
också till att eleverna kan vilseledas. Då bilden av matematiken som sann och
rationell är så stark i samhället uppfattas ofta beslut tagna med matematisk
grund som opartiska och skyddade från ifrågasättande (Skovsmose, 2001).
Motverkar inte matematikundervisningen denna bild av matematikens roll
är risken stor att eleverna anammar detta förhållningsätt vilket inte går i
linje med läroplanen. Ett utbildningsmaterial där matematiken får en annan
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roll och ifrågasätts är något som behövs i matematikundervisningen i dag
och som också är en viktig aspekt av hållbar utveckling då elevernas förmåga
att fatta välövervägda beslut har betydelse för framtida generationer.

För att bedriva undervisningen i linje med Critical Mathematic Education
föreslår Skovsmose (2001) ett paradigmskifte från exercisstyrd undervisning
till undersökande undervisning. Exercisstyrd undervisning innebär att under-
visningen kretsar kring uppgifter som är tillrättalagda och anpassade för att
eleverna inte skall behöva lämna klassrummet. En uppgift av detta slag ger
eleverna all information som behövs för att lösa uppgiften och har också bara
ett rätt svar. Undersökande undervisning lägger istället fokus på att eleverna
får undersöka fenomen och upptäcka matematiska samband. Frågeformule-
ringar av typen ”Vad händer om..?” är vanliga inom undersökande undervis-
ning. Ett undersökande undervisningssätt behövs för att eleverna skall ges
möjlighet att utveckla resonemangsförmågan (Skolinspektionen, 2010).

Skovsmose (2001) har genom dessa två paradigm och en gradskala av verk-
lighetsförankring skapat en modell med sex olika inlärningsmiljöer. De olika
graderna av verklighetsförankring är ”koppling till matematik”, ”koppling till
en semi-verklighet” och ”koppling till en verklig situation”.

Med stöd av modellen kan en övning eller klassrumssituation tolkas.

Steg 1: Klassrumssituationer som är helt utan verklighetsanknytning och
med fokus på att lösa uppgifter. Exempelvis uppgifter av typen: Lös ekva-
tionen: 2x = 10 - 3x.

Steg 2: Klassrumssituationer utan verklighetsanknytning och som uppmanar
elever att undersöka. Eleverna uppgifter av karaktären ”Vad händer om..?”.

Steg 3: Klassrumssituationer som är kopplade till en tillrättalagd verklig-
het och som kännetecknas av uppgifter där uppgiftslydelsen ger eleverna all
information de behöver för att kunna lösa uppgiften. Uppgifter av detta slag
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har endast ett rätt svar.

Steg 4: Klassrumssituationer som är kopplade till en tillrättalagd verklig-
het och som kännetecknas av att eleverna får undersöka. Ett exempel här
kan vara att eleverna får agera olika aktörer i ett rollspel där eleven kan
pröva olika val och dess konsekvenser.

Steg 5: Klassrumssituationer som är kopplade till verkliga situationer och
som innebär att eleverna löser uppgifter i klassrummet. Exempelvis kan lä-
raren visa aktuell statistik och ge eleverna räkneuppgifter utifrån statistiken.

Steg 6: Klassrumssituationer som är kopplade till verkliga situationer och
uppmanar eleverna att undersöka. Inom detta steg är projektarbete vanligt.

(Skovsmose, 2001)

Modellen kan användas som ett analysverktyg för olika ställningstaganden
gällande utformningen av ett utbildningsmaterial och det är då steg 3 till
6 som kan vara intressanta för studien då de innebär en koppling till andra
ämnen utöver matematikämnet. Skovsmose (2001) föreslår ett paradigmskif-
te mot en mer undersökande undervisning med motiveringen att det skapar
mening och utvecklar elevernas förmåga att kritiskt granska samhällspro-
blem och matematikens roll i samhället. Det gör att ett utbildningsmaterial
som kan kategoriseras inom steg 4 eller 6 skulle vara mest eftersträvansvärt
utifrån studiens syften.

5.1.1 Projektarbete

Projektarbete är ett sätt att arrangera undervisningen så eleverna får under-
söka och ta mer ansvar för sina studier. Det kan vara en positiv upplevelse
för eleverna att planera sitt arbete och när undervisningen sker i projekt-
form finns mer utrymme för eleverna att vara med och välja ett område de
är intresserade av vilket ger en ökad känsla av mening. Projekt som relaterar
till elevernas egna liv och till verkligheten engagerar elever (Andersson &
Valero). I verklighetsanknutna projekt är det inte bara viktigt att kunna ut-
föra beräkningar utan även att ställa upp problemställningar och modeller.
Matematiken får då en annan roll än vid räkning av tillrättalagda uppgifter.
Projektarbete är alltså en undervisningsmetod där eleverna uppmuntras till
aktivitet och där det finns möjlighet till både verklighetsanknytning och ett
mer undersökande förhållningssätt till matematikundervisningen. Det kan
vara en undervisningsmetod som passar för integrering av hållbar utveckling
i matematikundervisningen och som skulle kunna arrangeras enligt steg 6 i
Skovsmoses modell.
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5.1.2 Tillämpade uppgifter i matematikundervisningen

En studie som genomfördes med elever i mellan- och högstadiet visar att
många elever inte använder sig av sin omvärldskunskap när de löser tilläm-
pade matematikuppgifter. Det visar sig genom att eleverna ger orimliga svar.
En av studiens uppgifter gick ut på att eleverna skulle räkna ut hur många
bussar det skulle behövas för 360 elever om varje buss hade plats för 48 ele-
ver. Många elever angav här ett svar som innehåll en halv buss vilket visar
att eleverna inte tänkt på att det inte är så praktiskt med halva bussar i verk-
ligheten (Palm, 2003). Palm (2003) utgick från studien med buss-uppgiften
och formulerade om frågorna. Hypotesen var att fler elever skulle svara rätt
om uppgifterna var mer verklighetstrogna. Uppgifterna formulerades om så
eleverna fick en roll och ett uppdrag i förhållande till uppgiften. Eleverna
fick exempelvis rollen som buss-beställare i buss-uppgiften. Eleverna fick i
uppgift att fylla i en lapp till bussbolaget med antalet bussar som de ville
beställa. Resultatet från studien visar att fler elever angav mer realistiska
svar när uppgifterna var formulerade på det här sättet. Mer verklighets-
trogna uppgifter gjorde alltså att eleverna i större utsträckning använde sin
omvärldskunskap när de löste uppgiften (a.a.).

Den uppgiften som eleverna i studien hade mest problem med gick inte att
lösa med den information eleverna hade fått i uppgiftslydelsen. För att kun-
na ange ett realistiskt svar skulle eleverna behöva uppskatta ett svar eller
ta reda på mer information. Här har en del elever reflekterat över att deras
svar inte är realistiskt men ändå angivit det orealistiska svaret som lösningen
på uppgiften (Palm, 2003). Att eleverna agerar på detta sätt kan förklaras
genom att uppgifterna rör sig inom exercis-paradigmen och steg 3 i Skovs-
moses modell. Det innebär en överenskommelse mellan lärare och elev att all
information som eleven behöver för att lösa en uppgift kommer ges i upp-
giftslydelsen och att eleven inte kommer behöva undersöka eller ta reda på
mer information. Inom detta paradigm tror eleverna att läraren förväntar
sig ett exakt svar. Traditionen av exercisstyrd undervisning gör att eleverna
inte vet hur de skall agera om de får bristfällig information som leder till ett
orimligt svar (Skovsmose, 2001). Palm (2003) skriver i slutet av sin artikel
att elevernas förmåga att använda både sina matematik- och omvärldskun-
skaper vid problemlösning skulle utvecklas om en större del av de tillämpade
uppgifterna skulle var verklighetsanknutna istället för att relatera till en
semi-verklighet. Det vill säga ett skifte från steg 3 till steg 5 i Skovsmoses
modell. Sammantaget betyder det att mer verklighetsförankrade uppgifter
hjälper elever att lösa problem som fortfarande rör sig i exercis-paradigmen
men att läraren behöver förändra klassrumstraditionen för att eleverna skall
kunna lösa matematiska problem där all data inte redan finns given i uppgif-
ten (Skovsmose, 2001). Mer verklighetsförankrade uppgifter gör att eleverna
i större utsträckning använder sin omvärldskunskap för att lösa dem. Det
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kan vara positivt men det innebär att eleverna använder kunskap de redan
har. Formuleras uppgifter där eleven behöver ta reda på mer om omvärlden
för att lösa problemet kan eleven också utveckla ny kunskap om omvärlden.
Inom ramarna för exercis-paradigmen är detta inte möjligt då eleven inte
förväntas ta reda på någon ny kunskap.

Studien som jag här refererar till är genomförd med yngre elever än mål-
gruppen för utbildningsmaterialet och resultaten kanske inte är helt genera-
liserbara till äldre elever. Det som talar för att äldre elever skulle agera på ett
likande sätt, fast med mer avancerade uppgifter, är att exercis-paradigmen
har ett starkt fäste även i gymnasieskolan (Skolinspektionen, 2010).

5.1.3 Socio-Scientific Issues

Socio-Scientific Issues är en term som används för samhällsproblem med
naturvetenskaplig grund som är aktuella i massmedia. De användas i natur-
vetenskapsundervisningen i syfte att främja elevernas samhällsengagemang
och roll som samhällsmedborgare (Sadler, 2011). Tanken med att använda
Socio-Scientific Issues i naturvetenskapsutbildningen är att kontextualisera
lärandet genom att låta det naturvetenskapliga innehållet vara en del av den
större kontext som problemet ingår i. Eleverna får i uppgift att undersöka
problemet utifrån olika perspektiv och argumentera för olika ställningstagan-
den. Socio-Scientific Issues är ofta kopplade till hållbar utveckling och har
flera möjliga lösningar då de kan tolkas utifrån flera synvinklar. De kan gäl-
la personliga intressen eller samhällsintressen (Ratcliffe & Grace, 2003). De
kan också beröra ekonomiska, etiska eller politiska perspektiv (Sadler, 2011).
Socio-Scientific Issues kan många gånger även tolkas ur lokala, nationella och
globala perspektiv (Ratcliffe & Grace, 2003). Sadler (2011) argumenterar för
att naturvetenskapsundervisningens primära mål borde vara att främja ele-
vernas möjlighet att delta i den demokratiska debatten genom att utveckla
elevernas vetenskapliga kompetens och menar att arbeta med Socio-Scientific
Issues är ett sätt att nå det målet. Vetenskaplig kompetens innebär att ele-
verna kan ”confront, negotiate, and make decisions in everyday situations
that involve science.” (Sadler, 2011, s.1). Ratcliffe och Grace (2003) skriver
att naturvenskapsundervisning med Socio-Scientific Issues är ett steg i rätt
riktning men skriver också att det inte är helt oproblematiskt att implemen-
tera i praktiken och att förväntningarna på denna typ av undervisning ofta
är för högt ställda (a.a.).

Denna metod förespråkar att naturvetenskapsundervisning i större uträck-
ning kontextualiseras och poängterar vikten av att se samhällsproblem ur
olika perspektiv. Att lära sig att se problem ur olika perspektiv är viktigt
för att kunna delta i samhällsdebatten kring hållbar utveckling (Gröndahl &
Svanström, 2010) och metoden skulle enligt Skovsmoses modell kategorise-
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ras inom sjätte steget (Skovsmose, 2001). Arbete med Socio-Scientific Issues
skulle kunna vara ett bra sätt att integrera hållbar utveckling i matematik-
undervisningen.

5.2 Lärarperspektiv

Det postmoderna samhällets osäkerhet och föränderlighet har gjort att ele-
verna i dag förväntas erhålla andra typer av färdigheter från sin skolgång
än tidigare i historien. Förväntningarna på att lärarna skall se till att deras
elever lyckas i skolan ökar och det finns krav på att eleverna exempelvis skall
lära sig arbeta i grupp och utveckla ett kritiskt förhållningsätt. För att främ-
ja sådana kunskaper krävs arbetssätt som skiljer sig från hur lärarna själva
blivit undervisade (Hargreaves, 2000). I matematikundervisningen krävs sto-
ra förändringar för att kontextualisera matematikundervisningen och för att
arbeta med mer undersökande och elevaktiva undervisningsmetoder (Skolin-
spektionen, 2010). Samtidigt har läraryrket förändrats. Den konkurrensut-
satta situationen och besparingar har resulterat i att lärare förväntas göra
mer arbete utan att få mer betalt (Hargreaves, 2000) och skolledningen tar
i många fall i Sverige inte sitt ansvar för det utvecklingsarbete som behövs.
Lärare uttrycker ofta att tiden är för knapp och att de inte har tillräcklig tid
att samarbeta och diskutera undervisningen med andra lärare (Skolinspek-
tionen, 2010). Den konkurrensutsatta situationen har påverkat lärarnas roll
världen över. I många länder har lärarna fått mindre frihet och de innehålls-
liga kraven har blivit mer detaljerade (Hargreaves, 2000). Vid införandet av
de nya läroplanerna Gy11 (Skolverket, 2011b) har det centrala innehållet i
matematikkurserna blivit mer omfattande. De tidiga matematikkurserna har
fått mer kunskapsinnehåll som skall bearbetas på samma tid. Matematik 1b
och 1c har blivit mer omfattande än Matematik A då flera kursmoment
flyttats från matematik B till de tidigare kurserna (a.a.). Om den enskil-
da läraren inte får stöd från skolledningen krävs en stor insats från läraren
i fråga. I den vetenskapliga artikeln ”A ‘Curling Teacher’ in Mathematics
Education” följs en matematiklärare som förändrar sin undervisning i linje
med Critical Mathematics Education. Undervisningen organiserades i pro-
jektform och eleverna fick ta större ansvar för sin inlärning. Effekterna av
undervisningen var positiva. Eleverna såg mer mening med matematikun-
dervisningen och började förhålla sig mer kritiskt reflekterande till ämnet.
Det som är värt att notera är att forskaren i detta fall behövde stötta lära-
ren arbetsmässigt. När lärarens tid inte räckte till hjälpte forskaren till att
planera undervisningen (Andersson, 2011). Läraren hade alltid sista ordet
gällande undervisningen men forskarens arbetsinsats bekräftar ändå att lä-
rare behöver både resurser och stöd för att kunna förändra undervisningen.
Läraren är en viktig person vid förändring av matematikundervisningen och
utöver stöd behövs motivation. Det kräver i många fall både ett problem
med den nuvarande undervisningen och tillgång till ett alternativt sätt att
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agera som uppfattas som fördelaktigt (Tirosh & Graeber, 2003). Det finns
det problem med matematikundervisningen och kan ett utbildningsmaterial
uppfattas som ett fördelaktigt alternativ finns det alltså stora chanser att
det kommer användas.

5.3 Reflektion

En rimlig slutsats av litteraturstudien är att arbete i läroboken eller uteslu-
tande enskilt arbete inom exercis-paradigmet inte passar för integrering av
hållbar utveckling i matematikundervisningen samt att det behövs föränd-
ring och variation i matematikundervisningen för att eleverna skall uppnå
målen. Den exercisstyrda undervisningen främjar inte integrering av håll-
bar utveckling i matematikundervisningen i och med att ämnet inte proble-
matiseras eller används som redskap för kritiskt granskning. Inom exercis-
paradigmen berövas eleverna möjlighet att skapa en bättre förståelse för
samhällsproblem med matematisk grund. En möjlighet till förändring från
exercisstyrd undervisning skulle vara att gå från steg ett till steg två i Skovs-
moses modell. Det skulle ge eleverna en mer aktiv roll samt ett annat för-
hållningssätt till matematikämnet. För att studien skall uppfylla sitt syfte
behövs dock en större förändring. Integrering av hållbar utveckling i matema-
tikundervisningen kräver någon typ av verklighetsförankring och att eleverna
tar till sig både det matematiska innehållet och de teman som berör hållbar
utveckling. För att integrera hållbar utveckling i matematikundervisningen
behövs alltså både ett undersökande arbetssätt och verklighetsförankring.

Vad är orsaken till att många matematiklärare ändå fortsätter med den ex-
ercisstyrda undervisningen? Det kan bero på att det inte finns en vilja bland
lärarna att förändra undervisningen då traditionen av exercisstyrd undervis-
ning är stark. En annan trolig orsak är att lärarna inte har tid eller resurser
att genomföra ett förändringsarbete vilket leder till att de i den rådande situ-
ationen inte ser något bättre alternativ till att fortsätta med redan befintlig
undervisning. Ett alternativ skulle kunna vara att använda Socio-Scientific
Issues i matematikundervisningen. Då det skulle innebära både hög grad av
verklighetsförankring och ett undersökande arbetssätt. Undervisningen skul-
le då utgå från ett samhällsproblem och eleverna skulle med matematikens
hjälp undersöka och försöka förstå problemet bättre. Det kan utifrån studi-
ens syften verka perfekt men när uppgifter har både hög grad av verklighets-
förankring och i stor utsträckning är av undersökande karaktär är det svårt
att veta vad eleverna kommer tillgodose sig. Läraren tappar kontroll över vad
eleverna lär sig och det är riskabelt då läraren förväntas se till att eleverna
lyckas i skolan. När mer ansvar läggs på läraren och kurserna blir mer styrda
finns det väldigt lite incitament för att läraren att gå ifrån den exercisstyrda
undervisningen. Det finns dock fler metoder än arbete med Socio-Scientific
Issues där eleverna uppmuntras till aktivitet och kritiskt tänkande. Det gäller
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exempelvis projektarbete. Metoden förändrar arbetssättet och ger eleverna
möjlighet att vara undersökande samtidigt som läraren kan styra innehållet
genom att ge tydliga mål för uppgiften och på så sätt lägga över en del av
ansvaret på eleverna. Det skulle alltså kunna vara ett arbetssätt som passar
för att uppfylla studiens syften.

Hur ett material som integrerar hållbar utveckling i matematikundervisning-
en kan utformas beror alltså av många faktorer, inte minst matematikläraren.

6 Metod

Nedan kommer studiens metoder beskrivas och motiveras. Målgruppen för
utbildningsmaterialet är matematiklärare som undervisar på gymnasiet och
en stor del av empirin inkluderar därför denna målgrupp.

6.1 Beskrivning och motivering av metodval

Studien genomfördes i två steg. I steg ett genomfördes intervjuer med mate-
matiklärare. Här fick lärarna frågor som rörde deras undervisning och erfa-
renhet av utbildningsmaterial. De fick också svara på vad som kännetecknar
ett bra utbildningsmaterial. I steg två genomfördes en workshop med ma-
tematiklärarstudenter i slutet av sin utbildning och personal från Fairtrade.
Under workshopen gavs deltagarna tillfälle att vara kreativa och knyta olika
hållbarhetsfrågor kopplade till Fairtrade till centralt innehåll i matematik 1b
och 1c.

6.1.1 Kvalitativa metoder

I studien användes två kvalitativa metoder. Kvalitativa metoder är med få
undantag induktiva och syftar till att generera nya teorier medan kvantitati-
va metoder är deduktiva och syftar till att kontrollera hur väl en given teori
stämmer (Bryman, 2012). En induktiv process valdes eftersom jag ville und-
vika att ta fram ett material utifrån mina värderingar och föreställningar om
matematikundervisningen. Det induktiva förhållningssättet och kvalitativa
metoder kommer dock resultera i subjektiva data (Kvale & Brinkman, 2009).
Det vill säga data som kan vara färgade av intervju- och workshopdeltagar-
nas perspektiv och personliga uppfattningar. Eftersom antalet deltagare är få
kan det alltså vara svårt att få resultat som är statistiskt generaliserbara om
inte urvalet av deltagare skett slumpmässigt och majoriteten av deltagarna
ger liknande svar (Kvale & Brinkman, 2009). Den typen av generaliserbara
resultat kan vara intressanta för studiens andra frågeställning men hade en
större kvantitativ intervju genomförts är det troligt att de generaliserbara
resultaten skulle vara väldigt generella och studien skulle då inte tjäna sitt
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syfte. Att få ett mer konkret resultat baserat på färre deltagares välmotive-
rade åsikter har alltså ansetts mer värdefullt. Då en välmotiverad åsikt ger
specifik information som skulle kunna stötta vägval i utformningsprocessen.
Därför har en kvalitativ undersökningsstrategi valts.

6.1.2 Semi-strukturerade intervjuer

Till första steget i undersökningen valdes semi-strukturerade intervjuer. Sju
matematiklärare intervjuades, två som arbetar på skolor med hållbarhetspro-
fil och fem som arbetar på skolor utan hållbarhets profil. En semi-strukturerad
intervju är precis som namnet antyder semi-strukturerad. Det är alltså inte
ett helt fritt samtal men inte heller ett strikt frågeformulär utan något där-
emellan. En semi-strukturerad intervju skall främst utgå från olika teman
och eventuellt några frågeställningar och syftar till att förstå den intervju-
ades perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). En semi-strukturerad intervju
har valts för att möjliggöra spontana och oväntade svar men samtidigt få
svar som är av relevans för studien. Strukturen hjälper intervjuaren att sty-
ra intervjun mot teman som är intressanta för studiens syften och ger då
en datamängd som är relevant. Det gör också att datamängden blir lättare
att analysera (Brinkmann & Kvale, 2009). Samtidigt gav den fria intervjufor-
men utrymme att fokusera på händelser som respondenten ansåg var viktiga.
Metoden har fått kritik för att resultatet i stor utsträckning beror på inter-
vjuarens skicklighet och därför gör intervjuerna svåra att reproducera. Kvale
och Brinkmann (2009) ser inte det som ett problem utan skriver:

Rather then attempt to eliminate the influence of the personal interac-
tion of interviewer and interviewee, we might regard the person of the
interviewer as the primary research instrument for obtaining know-
ledge, witch put strong demands on the quality of the interviewer’s
craftsmanship. (Kvale & Brinkmann, 2009, s.170).

Intervjuarens skicklighet skulle kunna ifrågasättas i denna studie vilket kan
påverka resultatens trovärdighet på ett negativt sätt. Medvetenheten om det-
ta har inneburit noggranna förberedelser inför intervjuerna. En inspelning
från en intervju som intervjuaren gjort i ett annat sammanhang lyssnades
igenom och transkriberades innan intervjumallen togs fram och en pilotin-
tervju genomfördes (läs mer om detta under 6.3.1.4 och 6.3.1.5). Metoden
har valts eftersom fördelarna ovan bedömts övervägande i förhållande till
nackdelarna.

6.1.3 Workshop

I det andra steget av studien genomfördes en 60 minuters workshop med
fem deltagare och mig som moderator i syfte att konkretisera resultaten från
intervjuerna och ge svar på studiens fjärde frågeställning. Två av deltagarna
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jobbar på Fairtrade Sverige och de resterande tre är matematiklärarstuden-
ter i slutet av sin utbildning. Målsättning var att även två matematiklärare
skulle delta men ingen av de lärare som kontaktades hade tid att medverka.
Planering och genomförande av workshopen inspirerades av metoden desig-
nworkshop som används inom människa-datainteraktion (MDI). MDI är ett
forskningsområde som ”omfattar alla aspekter av betydelse för interaktion
mellan människan och datorn”(Gulliksen & Göransson, 2002, s.39). Inom di-
sciplinen är design, utvärdering och implementering av interaktiva datorsy-
stem centralt (ACM Special Interest Group on Computer-Human Interaction
(SIGCHI) Curriculum Development group, 1992). En designworkshop är en
workshop där deltagarna utöver att delge sina åsikter skall producera något
konkret (Westerlund, 2007). Det kan vara allt från en prototyp till ett kollage
som förmedlar deltagarens känsla. Det som är viktigt vid genomförandet av
en designworkshop är att det finns en uttalad moderator som sätter ramar
och regler för workshopen. En designworkshop är uppbyggd som en serie
av aktiviteter där materialet som produceras i de tidigare stegen leder vi-
dare eller kan användas i kommande steg. Deltagarna leds stegvis mot att
tydligare visa vad de tycker med hjälp av praktiska aktiviteter enligt Thures-
son (föreläsning, 2012-09-24). En designworkshop skapar en tydlig förståelse
för deltagarnas önskemål (Westerlund, 2007) och det var därför ett likande
upplägg genomfördes i denna studie.

6.2 Urval

Nedan kommer urvalen till intervjuerna och workshopen beskrivas och mo-
tiveras.

6.2.1 Urval till intervjuer

Urvalet till intervjuerna gjordes till viss del ändamålsenligt (purposive samp-
ling) (Bryman, 2012). Matematiklärare på skolor med hållbarhetsprofil kon-
taktades både i Stockholm och Göteborg. Lärare på skolor utan hållbarhets
profil kontaktades i Stockholm med omnejd. Urvalet av lärare gjordes allt-
så beroende på skolornas profil. Vilka lärare som deltog avgjordes av vilka
lärare som var tillgängliga. Det var sju lärare som tackade ja till intervjun,
två på skolor med hållbarhetsprofil och fem från skolor utan hållbarhetsprofil.

Intervjuer utfördes med lärare från fem olika skolor. Tre av lärarna arbe-
tade på skolor i Stockholms norra förorter, två av lärarna arbetade på skolor
i Stockholms södra förorter och två på en skola i Stockholms innerstad. Det
ställdes inte några krav på att lärarna vid intervjutillfället skulle undervisa i
matematik 1b eller 1c. Lärarna undervisar på olika program. Teknik-, natur-,
samhälls- och estetiska programmet är representerade.
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Målsättningen har varit att intervjua tillräckligt många lärare för att få till-
räckligt med data för att besvara mina frågeställningar. Sju lärare var i detta
fall ett lämpligt antal och ligger också inom spannet 5-25 som är vanligt i en
kvalitativ intervjustudie (Brinkmann & Kvale, 2009).

6.2.2 Urval till workshop

Målsättningen var att två personer från Fairtrade, två matematiklärarstu-
denter och två matematiklärare skulle delta under workshopen. De från Fairt-
rade kan bidra med kunskap om olika teman man skulle kunna ta upp och
vilken information och statistik som går att få tag på gällande Fairtrade.
Matematiklärare har erfarenhet av att undervisa i matematikkurserna och
har mest insikt i vad som kommer passa matematikundervisningen. Mate-
matiklärarstudenter i slutet av sin utbildning har också erfarenhet av att
undervisa i matematikämnet och kan bidra med nya perspektiv på under-
visningen. Syftet med att bjuda in personer med olika bakgrund var att
olika perspektiv och idéer skulle skapa en synergieffekt. Valet av deltagare
har skett ändamålsenligt (purposive sampling) (Bryman, 2012). Ingen av de
matematiklärare som kontaktades kunde delta under workshopen.

6.2.3 Problem med att tillfrågade tackade nej till att delta

Inför intervjuerna kontaktades ett 30 tal lärare. Det är alltså lite drygt 20
lärare som har tackat nej eller inte svarat alls. Det har inneburit att många
av lärarna som arbetar på skolor med hållbarhetsprofil har tackat nej till
att delta. Då dessa lärare ofta kan tänkas ha större kunskap om hållbar
utveckling hade det varit värdefullt att intervjua fler lärare med denna bak-
grund. Det hade kunnat generera mer data gällande undervisningsmetoder
och utformning som passar för integrering av hållbar utveckling i matema-
tikundervisningen.

De lärare som kontaktades angående workshopen tackade nej till att delta,
det på grund av tidsbrist. Hade lärarna deltagit hade workshopens resultat
blivit mer tillförlitligt vad det gäller anpassning till gymnasieskolans kontext.
Det har därför varit viktigare att workshopens resultat granskas i ljuset av
intervjuerna så idéerna och uppgifterna som producerades under workshopen
är realistiska i förhållande till intervjuernas resultat.

6.3 Genomförande

6.3.1 Framtagning av intervjumall

Intervjumallen (se Bilaga 1) bestod av tre delar. Varje del hade en huvudfrå-
ga, följdfrågor och teman att följa upp. Följdfrågorna syftade till att ge ett
djup i intervjun genom att intervjuaren hjälper respondenten att utveckla
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det som tidigare sagts. Följdfrågorna är också frågor som hjälper till att följa
upp de teman som skrivits upp under varje huvudfråga. Förtydligande frågor
skrevs som ett stöd för intervjuaren att komma ihåg att förtydliga svaren och
på så sätt kontrollera tolkningen av svaren. Att formulera och tänka igenom
dessa frågor fungerade också som en förberedelse för intervjuerna. Teman
skrevs upp som ett stöd för spontanare frågor och som en kontroll att frågan
var uttömd.

Utformning av del ett av intervjumallen .

Den första delen av intervjun syftar till att inleda intervjun på ett positivt
sätt och bidra till svar på studiens andra frågeställning. Det främst genom
att ge en bakgrund gällande kontext, vanliga arbetssätt och lärarens erfaren-
het av utbildningsmaterial. Intervjun inleds med huvudfrågan för del ett.

1. Kan du berätta om din senaste matematiklektion?

Tanken är att den första intervjufrågan ska vara kort och lätt att förstå.
Det eftersom det är viktigt att läraren kan svara på första frågan och får
värma upp genom att återberätta en situation eller ett skede. Det är ett
bra sätt att skapa en bra dynamik och positiv ingång till intervjun (Kvale
& Brinkmann, 2009). Anledningen till att frågan antas vara lätt att svara
på är för att frågan dels är specifik och frågar om ett skeende som är nära
i tid. Följdfrågorna undersöker om lektionen är en typisk lektion och vilka
arbetssätt läraren är van att arbeta med. Dessa frågor gav svar på hur lä-
rarna brukade arbeta samt motiveringar till varför de valt att arbeta på ett
visst sätt. En av följdfrågorna som kunde varit en huvudfråga gäller lärarens
erfarenhet av utbildningsmaterial. Har du använt dig av utbildningsmaterial
i din undervisning? löd frågan och följdes upp med frågan: Vad kännetecknar
ett bra utbildningsmaterial tycker du? Dessa frågor gav bland annat infor-
mation om lärarnas erfarenheter av utbildningsmaterial och berättelser om
bra material eller övningar. Det vill säga information som kan kopplas till
studiens tre första frågeställningar.

6.3.1.1 Utformning av del två av intervjumallen .

Del två av intervjun syftade till att fånga upp erfarenheten från de lärare
som har erfarenhet av att integrera hållbar utveckling eller andra ämnen i
matematikundervisningen. Denna fråga syftar till att svara på studiens tred-
je frågeställning. Här lades alltså fokus på vilka undervisningsmetoder som
passar vid integrering av andra ämnen i matematikundervisningen. Huvud-
frågan i del två lyder:

2. Har du integrerat hållbar utveckling eller ett annat ämne med matema-
tikundervisningen?
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En direkt fråga valdes här för att det passar bra för att introducera ett nytt
tema (Kvale & Brinkmann, 2009). Följdfrågorna tar upp om och i så fall hur
undervisningen förändras när ett annat ämne integreras. Anledningen till att
frågan inte endast fokuserar på hållbar utveckling var för att även integre-
ring av andra ämnen i matematikundervisningen skulle kunna ge information
om hur lärarna tänker kring infärgning och om undervisningen då behöver
läggas upp på något annat vis. Denna fråga gav information om lärarnas er-
farenheter av att integrera andra ämnen i matematikundervisningen. Denna
del av intervjun gav svar på vilka metoder lärarna tror skulle fungera vid
integrering av hållbar utveckling i matematikundervisningen. Det vill säga
information som bidrar till fråga tre.

6.3.1.2 Utformning av del tre av intervjumallen .

Syftet med tredje delen av intervjun var att få mer praktisk information
om utformningen av materialet gällande omfattning och innehåll. Det svarar
alltså mot studiens första och andra frågeställning.

3. Vad skulle du behöva för utbildningsmaterial för att integrera hållbar
utveckling i matematikundervisningen?

Frågan är öppen och syftar till att läraren först skall få möjlighet att be-
rätta fritt om vad han/hon anser är viktigast. Följdfrågorna syftar till att
få svar både gällande omfattning och innehåll men också när det gäller vil-
ken typ av stöd lärarna behöver för att kunna integrera hållbar utveckling
i matematikundervisningen. Här kom många av lärarna även in på vad som
kännetecknar ett bra utbildningsmaterial och utvecklade sitt tidigare svar
gällande den frågan.

6.3.1.3 Test transkribering .

Som förberedelse inför intervjuerna och framtagningen av intervjumallen
lyssnade jag på en inspelning av en intervju jag genomfört i ett annat sam-
manhang och transkriberade den. Detta syftade till att förbättra min in-
tervjuteknik inför intervjuerna då intervjuernas kvalitét beror mycket på
skickligheten hos den som genomför intervjuerna (Kvale & Brinkman, 2009).
När jag lyssnade på intervjun och transkriberade lärde jag mig att:

• Transkriberingen försvåras vid snabbt tal

• Det är lätt att ställa flera frågor samtidigt och svårt att komma ihåg
att följa upp om den intervjuade bara svarat på en av frågorna.

• Det är viktigt att välja sina följdfrågor med omsorg för att slippa onö-
diga utsvävningar och för att få relevant information.
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Det resulterade i att mer uppmärksamhet lades på detta under intervjuerna
men också i att de förtydligande frågorna blev en del av intervjumallen.

6.3.1.4 Pilotintervju .

När första utkastet till intervjumallen var klar utfördes en pilotintervju med
en matematiklärarstudent i slutet av utbildningen. Det resulterade i att en
huvudfråga lades till och att en huvudfråga formulerades om. Pilotintervjun
gjordes i syfte att förbättra intervjumallen och förbereda intervjuaren inför
de riktiga intervjuerna.

6.3.2 Dokumentation av intervjuer

Intervjuerna dokumenterades genom ljudinspelning eftersom det dels ger
möjlighet att transkribera och dels underlättar intervjun genom att den som
intervjuar inte behöver anteckna utan kan fokusera helt på att lyssna på re-
spondenten. Videoinspelning valdes bort eftersom det tar väldigt mycket tid
i anspråk att analysera i förhållande till värdet av vad den ytterligare data-
mängden skulle bidra med till studien. Videoinspelning lämpar sig bra när
det är viktigt att analysera hur de intervjuade svarar (Kvale & Brinkman,
2009). I denna studie var det viktigaste vad de svarande sa.

6.3.3 Databearbetning intervjuer

Intervjuerna transkriberades i sin helhet. Transkriberingen gjordes av mig
efterhand som de genomfördes. När transkriberingen utförs av den som ge-
nomfört intervjun ger det mer korrekta transskript eftersom denne kan åter-
kalla intervjusituationen och därför har lättare att förstå meningen i det
som sägs (Kvale & Brinkman, 2009). Anledningen till att hela intervjuerna
transkriberades istället för att exempelvis transkribera vissa delar av inter-
vjuerna var för att undvika ett urval styrt av egna intressen. Att intervjuerna
transkriberades efterhand som de genomfördes gjorde att det var svårt att
avgöra vilka delar av intervjuerna som skulle vara intressanta i slutändan.
Eftersom syftet med att transkribera var att analysera lärarnas åsikter och
inte deras språk eller likande har det inte varit viktigt att få med pauser
eller uttal. När det gäller transkriberingen har målet varit att transkribera
ordagrant och i talspråk. Anledningen till det var att tal- och skriftspråket är
väldigt olika uttrycksätt och att en översättning då kan förvanska meningen
i det som sades mer än nödvändigt (Kvale & Brinkman, 2009).

6.3.3.1 Tematiskt analys .

Intervjuerna har delvis kodats av genom en tematisk analys. En tematisk
analys går ut på att kategorisera data och bryta ned dem till teman i syf-
te att se mönster och generalisera (Bryman, 2012). Den tematiska analysen
genomfördes i syfte att få en övergripande blid av vad lärarna svarat och
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om många lärare uttryckt likande åsikter. Det kan vara intressant för att se
vilka svar som eventuellt skulle kunna generaliseras statistiskt. Det i syfte
att få fram generella riktlinjer för utformningen av utbildningsmaterialet ut-
ifrån lärarnas åsikter. En generalisering är främst intressant för att besvara
studiens andra frågeställning.

Den tematiska analysen har gått till på följande sätt:

1. Intervjuerna lästes i sin helhet

2. Intervjuerna lästes igenom igen och uttalanden som bidrar till svar på
frågeställningarna markerades. Här var tanken att hellre markera för
mycket än för lite.

3. Markeringarna fick rubriker som exempelvis ”Viktigt med tydlig för-
ankring i kursplanen”

4. Intervjuer som innehåller markerade citat som passar under en rubrik
skrivs in under rubriken (se exempel nedan). En data-driven avkod-
ningsmetod har ändvänds då rubrikerna anpassas till datan och inte
tvärt om (Kvale & Brinkman, 2009). När ett citat inte passade under
någon av de rubriker som redan skrivits upp gjordes en ny rubrik som
passade till det markerade citatet.

5. Denna procedur upprepades med alla intervjuer.

6. Rubrikerna kategoriserades och rubriker slogs ihop till mer generella
rubriker

7. För att kontrollera att lärarna placerats under rätt rubriker lästes in-
tervjuerna en gång till men den här gången med rubrikerna som ut-
gångspunkt.
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Exempel:

I detta exempel ser vi rubriken ”Uttryckt att det är viktigt med tydlig för-
ankring i kursplanen” och att sex av lärarna är listade under rubriken. Det
betyder alltså alla lärare utom Lärare B uttryckt denna åsikt under inter-
vjun.

6.3.3.2 Citalanalys .

Då det för studien också är intressant vad enskilda lärare har uttryckt valdes
citat ut som kunde kopplas till studiens frågeställningar. Det oberoende av
om citaten stärks av den tematiska analysen eller inte. Då lärarna har olika
kunskap och erfarenhet kan en enskild lärares svar ge värdefull information
även om läraren är ensam om svaret. Citatanalysen genomfördes alltså som
ett komplement till den tematiska analysen.

Citatanalysen gick till enligt följande:

1. Intervjuerna lästes i sin helhet

2. Citat som rör någon av studiens frågeställningar markerades

3. Citaten kategoriserades och jämfördes

Sammanfattningsvis har transkriberingen och analysen av intervjuerna gjorts
i med tanke på att få ut så mycket av den insamlade datan som möjligt. Det
genom att exempelvis transkribera hela intervjuerna och utesluta data så
sent som möjligt i processen.

6.3.4 Framtagning av workshopens körschema

Workshopen kan delas upp i tre olika delar. Del ett innefattar punkt ett och
två och syftet med denna del är att deltagarna skall känna sig bekväma och
introduceras till varandra och workshopens tema. Den andra delen innefattar
punkt tre till och med punkt sex och innebär att deltagarna i steg produce-
rar sitt utbildningsmaterial. Sista steget är punkt sju och där får deltagarna
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presentera sina förslag på utbildningsmaterial och motivera sina val.

Workshopen genomfördes enligt planen nedan:

1. Presentation av deltagare och fika (5 min)

2. Visa kort film om Fairtrade (5 min)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=K1EZBMRLSpc

3. Brainstorm utifrån Fairtrade-bilder och siffror (5 min) Varje deltagare
fick ungefär sju urklipp var. Det var allt från en bild på bananodlare till
ett tidningsurklipp om hur mycket choklad en svensk i genomsnitt äter
på ett år. Alla fick olika urklipp och uppgiften var att ge dem rubriker
med antingen något Fairtrade-relaterat eller något som var relaterat
till matematik. Här fick deltagarna post-it lappar och varsin penna och
instruktionen att skriva en rubrik per post-it lapp.

4. Presentation av vad varje person har skrivit på sina post-it lappar (5
min)

5. Gruppen delades in i två mindre grupper och jag delade ut några av
punkterna från det centrala innehållet i matematik 1, kritor och blanka
papper. (5 min) Grupperna fick olika punkter från det centrala inne-
hållet i matematik 1. Det för att se till att få olika förslag som täckte
in mer än ett avsnitt i kursen. När jag delade in grupperna ville jag ha
en person från Fairtrade i vardera grupp och sen fick det två respektive
en lärarstudent att samarbeta med. Det för att ha olika kompetenser
inom grupperna.

6. Grupperna tog fram förslag och idéer på utbildningsmaterial med ut-
gångspunkt i sina post-it lappar från brainstormningen, Fairtrade-urklippen
och matematikkriterier för åk 1. (25 min)

7. Grupperna redovisade vad de kom fram till (5 min)

När workshopen var över hade deltagarna fått reflektera först individuellt
och sedan i grupp. Deltagarna har också fått ge ett konkret förslag på hur
Fairtrades verksamhet kan kopplas till matematikkurserna 1b och 1c genom
att rita, skriva och förklara.

6.3.5 Dokumentation av workshop

Workshopen dokumenterades till stor del av deltagarna själva. Både post-it
lapparna och de papper där de skrivit upp sina förslag var dokumentation
från deltagarna själva. Utöver denna skriftliga dokumentation valde jag att
spela in de två gruppernas redovisning av sina resultat. Det för att undvika
misstolkningar av deltagarnas skriftliga dokumentation och för att kunna
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spara deras tankar och lyssna på dem igen. Det är stor skillnad mellan talat
och skrivet språk (Kvale & Brinkman, 2009) och genom att dokumenterade
resultaten på två olika sätt ökar chansen att de tolkas på ett rättvist sätt.

6.3.6 Databearbetning av workshop

Vid kodningen av workshopen har tankesättet varit att ta vara på alla idéer
för att vid framtagningen av ett utbildningsmaterial göra ett snävare urval.
Inspelningen lyssnades igenom och alla uppslag på uppgifter eller likande
transkriberades. Några citat valdes ut och transkriberades. Det tillsammans
med de grupperna skrivit ned på sitt redovisningspapper. Post-it lapparna
fotades och sen sammanställdes en lista över det som stod på lapparna. De
sorterades i två kategorier: matematik och Fairtrade.

6.4 Etik

Forskningsetiska överväganden har sin utgångspunkt i individskyddskravet
som innebär att man som forskare inte får inskränka människors rätt till pri-
vatliv eller utsätta de som är med i studien för fysiska eller psykiska risker.
Individer får inte heller utsättas för nedsättande behandling. Individskydds-
kravet kan delas in i fyra del-krav:

• Informationskravet

• Samtyckeskravet

• Konfidentialitetskravet

• Nyttjandekravet

(Vetenskapsrådet, 2002)

Deltagarna har informerats om syftet med deras deltagande. Det har ock-
så vid förfrågan om deltagande gjorts klart att det är helt frivilligt. På så
sätt har informationskravet uppfyllts (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna i
studie är alla myndiga och har tackat ja till att medverka. Innan intervju-
erna och workshopen har deltagarna fått frågan ”Är det okej att vi sätter
igång?”. Då hade deltagarna haft möjlighet att dra sig ur. I och med det är
samtyckeskravet uppfyllt (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna i studien har i
rapporten anonymiserats och det är bara jag som har tillgång till ljudinspel-
ningar samt de transkriberade intervjuer. Lärarna som deltog från samma
skola vet om varandras medverkan vilket har tagits hänsyn till vid presen-
tation av resultaten genom att inte koppla lärarna till någon skola. Under
workshopen träffade deltagarna varandra och de skulle kunna avslöja vad
någon av de andra deltagarna sagt eller gjort under workshopen. Alla del-
tagare var medvetna om att de andra deltagarna lyssnade till vad de sa
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och ingen känslig information diskuterades under workshopen. Konfidenti-
alitetskravet är alltså uppfyllt (Vetenskapsrådet, 2002). Informationen som
kommits över under studien kommer inte användas utanför studien vilket
gör att även nyttjandekravet är uppfyllt (Vetenskapsrådet, 2002).

7 Resultat

Nedan kommer resultatet för intervjuerna och workshopen presenteras.

7.1 Resultat från intervjuer

Nedan följer en sammanställning av den tematiska analysen och citatana-
lysen. Resultatredovisningen har strukturerats genom att resultaten presen-
teras under den frågeställningen som resultatet bidrar med svar till. Under
varje fråga presenteras först tabellerna från den tematiska analysen och efter
det presenteras valda citat. Tabeller där tre eller fler lärare varit av sam-
ma uppfattning har valts ut. Syftet med att först presentera den tematiska
analysen är att ge en överblick över vad lärarna som grupp uttryckte innan
resultaten från citatanalysen presenteras. Citatanalysen kan också i många
fall kopplas till den tematiska analysen. Anledningen till att lärarna skrivits
ut i tabellerna från den tematiska analysen är för att det exempelvis går
att se samband mellan hur lärarna svarat på frågorna och hur de uppfattat
syftet med utbildningsmaterialet. Det kan också vara intressant att se om
exempelvis det är samma lärare som föreslagit projekt som också tagit upp
case. Uppmärksamma att rubrikerna avser vad lärarna har uttryckt under
intervjuerna. Då intervjuerna varit semi-strukturerade har intervjuerna haft
lite olika fokus. Det betyder att även lärare som inte står under en rubrik
skulle kunna ha åsikter som stämmer överens med rubriken men inte ut-
tryckte det under intervjun. Lärare som har sagt något som står i motats till
vad övriga lärare berättat tas upp i samband med citaten.

7.1.1 Hur kan ett utbildningsmaterial utformas för att främja in-
tegrering av hållbar utveckling i matematikundervisningen?

Alla lärare nämnde statistik under intervjuerna och fem lärare sa uttryckli-
gen att det vore värdefullt om materialet innehöll aktuell statistik (se Tabell
1). Tre lärare pratade om verklighetsförankring (se Tabell 2). Det tyder på
att lärarna anser att statistik är ett område där en integrering av teman som
rör hållbar utveckling skulle kunna vara relevant. Om vi tittar på tabell 1
och tabell 2 kan vi se att alla lärare som efterfrågar verklighetsförankring
också har efterfrågat aktuell statistik. Det tyder på att en del av lärarna
skulle tycka att aktuell statistik är ett bra sätt att koppla matematikunder-
visningen till verkligheten.
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Citatet nedan visar vilken typ av material Lärare C tänker sig om hållbar
utveckling skulle integreras i matematikundervisningen. Det som är intres-
sant är att Lärare C ser att matematikundervisningen skulle kunna användas
för att göra kopplingar till samhällsproblem och politik. Läraren poängterar
att verklighetsanknytning skulle vara viktigt men också att uppgifterna skall
ha relevans för eleverna genom att behandla problematik som kommer bli
mer aktuell i framtiden. Citatet tyder på att det finns en vilja att i större
utsträckning lyfta fram matematikämnet som ett ämne som hjälper eleverna
att förstå sin omvärld och som är viktigt för att kunna delta i samhällsde-
batten.

Intervjuare: Om du fick önska ett utbildningsmaterial, nu har vi redan
varit inne på det, men som skall integrera hållbar utveckling i mate-
matikundervisningen. Vad tänker du att det skulle kunna bestå av?

Lärare C: Det är just det jag har varit inne på, verklighets ankny-
ta problem och gärna problem som har anknytning till problem som
diskuteras i samhället idag och som har relevans för framtidens ung-
domar. Tillexempel energilösningar eller energipolitik.

Nästa citat tar upp en problematik kring hur eleverna tar till sig innehållet
i matematikuppgifter som i någon grad är kopplade till verkligheten.

Intervjuaren: Menar du när du att eleverna inte intresserar sig för just
det exemplet eller att eleverna inte intresserar sig för innehållet i tilläm-
pade uppgifter generellt?

Lärare G: Generellt, men om jag säger såhär: ”Det här är därför världen
ser ut som den gör för att folk inte har fattat hur en exponentialfunk-
tion fungerar då lyssnar eleverna känner jag, lite grann i alla fall, men
om jag ber dem ”räkna på den här uppgiften” då märker de inte om
uppgiften handlar om fiskar, pinnar eller fattigdom.
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Att använda tillämpade uppgifter med ett tema som är relevant är alltså
inte tillräckligt utan problematiken bakom måste lyftas av läraren eller po-
ängteras på annat sätt. Det är intressant att läraren upplever mer intresse
från eleverna enbart genom att han/hon berättar att problemet är viktigt och
pratar lite kring det. Tillämpade uppgifter skulle alltså enligt lärare G kunna
vara bra om de också följs av en diskussion som lyfter uppgifternas innehåll.
Lärare G säger att eleverna annars sällan reflekterar över innehållet i tilläm-
pade uppgifter även om det är verklighetsförankrade. Lärare B har liknade
erfarenheter av att eleverna inte intresserade sig för verklighetsförankrade
uppgifter.

Intervjuaren: Har du någon gång använt dig av ett utbildningsmaterial
i undervisningen som du tagit utifrån?

Lärare B: Jag utgick från dagstidningen och sen refererade jag till
olika nyheter. Jag hade med mig dagstidningen och så läste vi: ’Idag,
det står i tidningen här att i Norge så har 4000 personer gått ut på
pimpelfiske på isen och drivit ut på isen, eller något liknade. Av de
pimpelfiskare som var ute. . . ’. Ja, så ska eleverna räkna på det. Hur
många procent eller hur stor andel av befolkningen eller något likande.
Sådant använde vi mycket. Alla typer av nyheter försökte vi hitta enkla
räkneexempel kring. Jag tyckte funkade bra för min del men eleverna
var inte så imponerande. Det är ju tråkigt att säga med de flesta elever
är inte så bekymrade av vad som sker och händer i världen.

Enligt Lärare B berodde elevernas ointresse på att de inte hade något intres-
se av vad som händer i världen. Citatet indikerar dock att samhällsproblem
inte behandlats i någon större utsträckning. Istället har siffrorna hittats i
tidningen, tagits ur sitt sammanhang och gjorts om till förenklade uppgifter.
Uppgifter som är ungefär som lärobokens tillämpade uppgifter. Det engage-
rade inte eleverna och det bekräftar att det krävs mer än tillämpade uppgifter
med ett verklighetsinspirerat tema för att integrera hållbar utveckling i ma-
tematikundervisningen. Fyra av lärarna tar upp tillämpande uppgifter när
de fick frågan om de integrerat hållbar utveckling i matematikundervisning-
en men det framgår tydligt att syftet inte egentligen har varit att integrera
hållbar utveckling i matematikundervisningen utan att ge eleverna ett ex-
empel på matematisk tillämpning.

Sammanfattningsvis kan aktualitet och verklighetsanknytning vara viktigt
vid integrering av hållbar utveckling i matematikundervisningen men att
endast introducera tillämpade uppgifter likt de i läroboken är inte tillräck-
ligt. För att eleverna skall lägga märke till innehållet i matematikuppgifter
behöver det på något sätt lyftas fram.
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7.1.1.1 Bedömning av resultatens tillförlitlighet gällande första
frågeställningen .

Detta resultat är inte orimligt då verklighetsförankring behövs för att inte-
grera hållbar utveckling i matematikundervisningen. Att lärare då tar upp
statistik och tillämpade uppgifter är inte heller oväntat och ett likande re-
sultat skulle med stor sannolikhet upprepas vid intervju av sju andra ma-
tematiklärare då både tillämpade uppgifter och statistik lätt skulle kunna
anpassas till den undervisning lärarna är vana att bedriva.

7.1.2 Hur kan ett utbildningsmaterial som integrerar hållbar ut-
veckling i matematikundervisningen utformas för att mate-
matiklärare skall använda det i sin undervisning?

Alla lärare utom en berättade att kurserna var späckade och att de har ont
om tid (se Tabell 3). De uttryckte också att utbildningsmaterialet måste ha
en tydlig förankring i kursplanen för att de ska vara meningsfullt för dem att
använda det i matematikundervisningen (se Tabell 4).
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Citatet nedan har valts för att det visar på att ett minimikrav för att mate-
matiklärare skall använda utbildningsmaterialet är att det tydligt behandlar
centralt innehåll relevant för kursen de undervisar i.

Intervjuaren: Om du skulle vilja integrera hållbar utveckling i matema-
tikundervisningen vilken typ av material tror du att du skulle behöva
då?

Lärare D: . . . Det bör ju vara någonting som ganska uppenbart går
att lägga in i kurserna så man inte behöver krysta in det. Alltså vi har
en mattekurs att hålla oss till och det måste vi göra och skall man göra
någonting annat (. . . ) så är det viktigt att det faller inom kursen.

Undantaget är Lärare B (Se Tabell 4). Nedan följer ett citat från Lärare B
som trots den lite ledande frågan uttrycker en annan åsikt än övriga mate-
matiklärare i studien. Lärare B är den enda läraren som tycker att materialet
inte får ta för mycket tid i anspråk utan uttrycker till skillnad från övriga
lärare (se Tabell 5) att materialet maximalt får ta en lektion att genomföra.

Intervjuaren: Materialet skall alltså vara intresseväckande men vad är
viktigt för dig som matematiklärare att det finns för mattekunskaper
eller vad skulle du söka?

Lärare B: Jag tror inte jag skulle söka något som direkt betyder att
eleverna får fördjupade mattekunskaper utan jag skulle nog söka något
som breddar perspektivet och visa att man med hjälp av matematik
kan upptäcka samband eller förhållanden i världen. Att det blir mycket
tydligare när man har räknat på det än när man bara har en siffra som
man inte sätter i relation till någonting.

Anledningen till att detta lyfts fram är för att Lärare B gör en viktig poäng.
Finns ett material som lyfter matematikämnet som ett intressant och viktigt
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kan det finnas ett intresse av att använda materialet i undervisningen även
om det inte behandlar centralt innehåll i någon stor utsträckning men då är
lärarna och andra sidan inte beredda att lägga ned lika mycket lektionstid
på materialet. Antalet lektioner lärarna kan tänka sig att lägga på materialet
är alltså starkt beroende av mängden centralt innehåll som behandlas. Det
uttrycker både Lärare D och Lärare G explicit. Det är också en slutsats
som kan dras utifrån Tabell 5 och Tabell 4. Lärarna har svårt att berätta
vilken omfattning de kan tänka sig på materialet. Det måste alltså bero på
någonting och tittar vi då på Tabell 4 och citatet ovan från Lärare D kan
slutsatsen att det centrala innehållet är en avgörande faktor. Lärare E har
motiverat varför ett mer omfattande material skulle vara att föredra. Frågan
i citatet nedan kan tyckas ledande men läraren har på den tidigare frågan
redan uttryckt att han/hon skulle vilja ha ett material där eleverna kan
arbeta i ett lite större projekt. Frågan syftar alltså till att få läraren att
förtydliga sitt tidigare svar.

Intervjuaren: Ja, precis så om man skulle ha ett material så är det mer
intressant om man skulle ha ett större projekt och inte bara en liten
punkt grej?

Lärare E: Jag skulle nog tycka att projektet skulle spänna över några
lektioner så att man inte bara går in en lektion. Det tar tid för eleverna
att vänja sig vid ett helt nytt arbetssätt

Ett mer omfattande material kan alltså vara att föredra då de flesta lärarnas
undervisning kretsar kring läroboken (se Tabell 6) och varken eleverna eller
lärare är vana vid andra undervisningsmetoder.

Lärare A: Ett annat ämne får gärna förstärka kärnan i det eleverna
skall lära sig. Kärnan måste då vara kursinnehåll.

Intervjuaren: Så ett material blir attraktivt om man känner att det
här ytterligare ämnet ger någonting till matematikkunskaperna?

Lärare A: Precis.

På grund av att matematiklärare upplever att matematikkurserna är späc-
kade och att de har ont om tid behöver ett material som integrerar ett annat
ämne i matematikundervisningen främst syfta till att förstärka elevernas ma-
tematikkunskaper för att bli attraktivt för matematiklärare.

Sammanfattningsvis är fokus på centralt innehåll viktigt för matematiklä-
rare och gör ett material attraktivt. Önskad omfattningen på materialet är
till stor del beroende av hur mycket centralt innehåll som behandlas men ett
mer omfattande material kan motiveras med att lärare och elever då får tid
på sig att vänja sig vid ett nytt arbetssätt.

34



7.1.2.1 Bedömning av resultatens tillförlitlighet gällande andra
frågeställningen .

Dessa resultat är med stor sannolikhet generaliserbara och trovärdiga då så
många av lärarna i studien uttryckt samma åsikt. Visserligen har deltagarna
inte valts helt slumpmässigt men situationen som lärarna beskriver styrks av
Skolinspektionens rapport (2010). Dessutom utgår alla matematiklärare från
samma läroplan och eleverna ska genomföra nationella proven vilket gör att
det troligtvis finns fler lärare som skulle svara på samma sätt och uttrycka att
koppling till centralt innehåll är det viktigaste för att ett utbildningsmaterial
skall vara användbart.

7.1.3 Vilka undervisningsformer kan passa för integrering av håll-
bar utveckling i matematikundervisningen?

Citatet nedan har tagits med för att det lyfter en viktig aspekt gällande
undervisningsmetoder i matematikundervisningen.

Intervjuaren: Har du någon gång inkluderat hållbar utveckling i din
matematikundervisning?

Lärare C: Hållbar utveckling är ett jättestort begrepp och en av de
sakerna om man skall jobba med hållbar utveckling är väl att eleverna
skall få vara med och påverka undervisningen. Det är ett viktigt krite-
rium och de gångerna när jag har jobbat med projekt i matematiken,
då har eleverna fått vara med och välja till exempel vilket avsnitt inom
geometri som de vill fördjupa sig i. Det är väl en viktig faktor.

Intervjuaren: Det demokratiska?

Lärare C: Ja, precis. Att det sker med demokratiska arbetsformer. Det
skulle man väl kunna säga att det inte gör i vanliga fall när pedagogen
bara föreläser för då är ramarna givna från början och eleverna kan
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inte påverka i så stor utsträckning vad som skall tas upp och hur det
skall behandlas.

Här tas en problematik med den mer traditionella undervisningen upp som
innebär att eleverna inte har så stort handlingsutrymme. Att eleverna har en
chans att påverka undervisningen är enligt Lärare C är viktigt vid integre-
ring av hållbar utveckling i matematikundervisningen. Här tar Lärare C upp
föreläsningen som ett exempel på en situation där eleverna inte kan påverka
lektionen så mycket och som en situation där eleverna är mer passiva än vid
exempelvis projektarbete. Det skulle kunna tolkas som att läraren menar
att lektionsupplägg där eleverna har en mer aktiv roll också är aktiviteter
då eleverna har större handlingsutrymme. Andra lärare uttrycket också att
nya undervisningsmetoder behövs för att integrera hållbar utvecklig i ma-
tematikundervisningen. I samband med intervjuerna var det fem av lärarna
som tänkte sig projektarbete som en arbetsform när integrering av hållbar
utveckling togs upp (se Tabell 7). Tre av dessa lärare tog också upp case (se
Tabell 8).

Lärare A: Hållbar utveckling dyker upp om vart annat men kanske
inte i större projekt där man har fokuserar på att verkligen göra en
koppling med reella modeller och. . . jag har ju tanken någonstans att
man skulle kunna jobba i ett till exempel klimatfall eller ett brottsfall.
Att man har olika typer av (paus)

Intervjuaren: Case?

Lärare A: Ja precis case-situationer... det tar ju också tid. Det kräver
också att man har haft tid om det inte redan finns något bra material
för det.

Citatet visar att det finns en vilja hos lärare att använda sig av andra under-
visningsmetoder men att de inte har tid att förverkliga det. De flesta lärare
berättade att de hade ont om tid och citatet ovan tyder på att det kan hindra
lärare att testa nya metoder. Två av lärarna uttryckte att det var en risk
att pröva något nytt medan Lärare G tar upp att det vore roligt med ett
material som inspirerar till variation gällande undervisningsform.

Intervjuare: Så det är viktigt att det motsvarar något slags kunskaps-
innehåll då, men när du säger bryter av är det...?

Lärare G: Formen, att det inte är som läroboken utan att det är upp-
lagt på ett sätt som gör att man känner att det är kul att pröva det.
Det är kul att pröva någonting annat. Jag försöker hitta sätt att variera
undervisningen.
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Även Lärare E berättar att han/hon kan tänkas sig att gå ifrån boken om det
finns ett material som både är roligt och kopplat till kursens centrala innehåll.
Citatet nedan visar också att lärarna kan behöva idéer och inspiration för att
variera sin undervisning. Lärare F bekräftar detta under sin intervju genom
att efterfråga ett material där någon kommer med ett förslag på hur man
skulle kunna göra. Citatet visar att Lärare F skulle tycka det var svårt att
själv ta fram denna typ av material och att det behövs stöd i form av ett
lektionsupplägg, uppgifter eller likande.

Intervjuare: Vad tror du att du skulle behöva för utbildnings-
material i hållbar utveckling och matematik för att få hjälp att
integrera det?

Lärare F: Nej, men att någon annan har tänkt, för ska jag tänka
ut och börja hitta på grejer som vi skall räkna på eller så (paus).
Då är det väl att någon har tänkt i förväg, så att säga, så det
finns bra instruktioner till mig som lärare.

En slutsats som kan dras utifrån detta är att lärare håller fast vid sin vanliga
undervisning av andra skäl än att de är övertygade om att det är det som
ger bäst resultat. Matematiklärare skulle kunna tänka sig att variera sig mer
men har inte alltid tid eller kunskap att göra det.

Sammanfattningsvis passar inte undervisningsmetoder där eleverna är pas-
siva för integrering av hållbar utveckling i matematikundervisningen. Andra
metoder där eleverna har en mer aktiv roll som i projektarbete eller vid ar-
bete med case är bättre lämpade för att uppfylla studiens syften. Det finns
också en vilja bland lärare att arbeta på nya sätt men de behöver mer tid,
inspiration och idéer för att förändra eller variera sin undervisning.

7.1.3.1 Bedömning av resultatens tillförlitlighet gällande tredje
frågeställningen .

Att lärarna i ett utbildningsmaterial söker något annorlunda i förhållande
till boken är rimligt. De har ju redan boken så varför skulle de använda ett
utbildningsmaterial med uppgifter som är snarlika de i boken? Att mate-
matiklärarna kan tänka sig att variera sin undervisning är också rimligt då
undervisningen som bedriv i dag ofta är mycket enformig.

7.2 Resultat från workshop

Nedan presenteras resultaten från workshopen. Först sammanfattas förslagen
från gruppernas presentation. Sedan kommer förslagen som stod på post-it
lapparna presenteras. Slutligen kopplas resultaten till studiens frågeställning-
ar och då främst till studiens fjärde frågeställning. Då kommer också citaten
som är tagna från transkriberingen av gruppernas redovisning presenteras.
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7.2.1 Förslag ett från workshopen

Första förslaget var att genomföra ett projekt där eleverna får följa en banan-
odling från icke-certifierad till Fairtrade-certifierad till Fairtrade-certifierad
och ekologisk odling. Det med koppling till procenträkning, ekvationslösning
och avläsning av grafer. Här ville gruppen också att en del av projektet skulle
kopplas till konsumenten. De föreslog att eleverna skulle räkna på skillnaden
för dem i pris när de köpte en Fairtrade-märkt banan och jämföra det med
skillnaden det skulle göra för bananodlaren att få lite mer betalt för bananen.

7.2.2 Förslag två från workshopen

Andra förslaget hade temat kakao och barnarbete och gruppen ville proble-
matiska varför barn jobbar istället för att gå i skolan genom att på något
sätt räkna på familjeekonomi. De gav exempel på att eleverna skulle kunna
räkna på hur kakao-odlare får mindre och mindre mark då marken delas upp
mellan barnen generation efter generation. De hade också som förslag att
man skulle kunna räkna på levnadslön och hur stor mark som skulle behövas
för att en kakao-odlare skulle kunna nå upp till levnadslön. Det eller att
eleverna skulle kunna räkna på hur mycket mer kakao-odlare skulle behöva
få betalt för kakaon för att klara sig på den mark de har. Även denna grupp
påpekade att kopplingen till något som ligger eleven nära är viktig för vad
de kallade ett hållbart lärande. För att koppla uppgiften eller projektet till
eleverna föreslog de att eleverna skulle kunna beräkna sin egna levnadslön
och diskutera vad som behöver räknas med i en levnadslön.

7.2.3 Förslag som skrevs på post-it lapparna

Nedan presenteras de förslag som workshop-deltagarna skrev på post-it lap-
parna.

Post-it lappar med teman kopplade till Fairtrade:

• Landminskning-hur mycket land behövs för försörjning

• Vart går pengarna för en vara

• Hur långt är det till rent vatten

• Ny skola eller 5 kr mer till familjen?

• Hur mycket pengar behövs till föräldrarna för att 215 miljoner barn
skall slippa jobba?

• Hur mycket måste ett kilo kakao kosta i Ghana för att en familj (kakao-
odlare) skall leva ett ”drägligt liv”?

• Tabeller: Kakaoodlare: Ålder, levnadslön, inkomst, konsumentpris
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• Kakao=temat , Hur stor del av kakao-produktionen äter vi svenskar
upp

• Kakaoböndernas kaka i procent

• ”Extrem fattigdom” –> Hur mycket behöver man ( i dollar) för att inte
gå och lägga sig hungrig?

• Om alla barn går i skolan. . . blir de odlare?

• Hur många väljer Fairtrade?

• Kampanj-försäljningsökning

• Fokus på produktförsäljning: Quinoa, kaffe, banan osv.

• Faktisk prisskillnad

• Medellivslängd vs inkomst

• Barnarbete –> familjeinkomst

• Fördelning av resurser

Post-it lapparna gällande matematikämnet visade att deltagarna under works-
hopen kunde koppla de flesta moment inom matematikkurserna 1b och 1c
till Fairtrade-teman. De skrev exempelvis statistik, funktioner, ekvationer,
procent, geometri och problemlösning på post-it lapparna.

Sammanfattningsvis finns det många kopplingar som kan göras mellan Fairt-
rade teman och ekonomi. Det kan exempelvis innefatta statistik och procent
räkning. Ett sätt att utforma ett utbildningsmaterial kan vara att utgå från
fakta kring en Fairtrade-märkt produkt och sedan göra kopplingar till fat-
tigdomsproblematik. Ett annat sätt att utforma ett utbildningsmaterial kan
vara att utgå från ett samhällsproblem och koppla det till hur Fairtrades
arbetar med problemet. Det är också viktigt att materialet behandlar både
konsument- och producentperspektivet.

7.2.4 Valda citat utifrån studiens frågeställningar

Först kommer resultaten kopplade till studiens fjärde frågeställning presen-
teras. Sedan presenteras resultat som kan kopplas till studiens övriga fråge-
ställningar. Inga nya resultat rörande studiens tredje frågeställning kommer
presenteras.
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7.2.4.1 Hur kan ett utbildningsmaterial utformas för att integrera
hållbarhets teman kopplade till Fairtrades verksamhet i matema-
tikundervisningen? .

Workshopens resultat visar att det finns många teman som skulle passa för
ett utbildningsmaterial som integrerar hållbar utveckling kopplat till Fairtra-
des verksamhet med matematikkurserna 1b och 1 c. Utöver de två mer kon-
kreta förslagen finns många idéer bland det som skrevs på post-it lapparna.
Deltagarna visade också att det går att koppla dessa teman till statistik,
funktioner, ekvationer, procent, geometri och problemlösning.

Att utforma denna typ av utbildningsmaterial kan antingen göras som i
första förslaget och utgå från fakta kring en Fairtrade-märkt produkt och
undersöka vilken skillnad det gör för producenten kontra konsumenten om
produkten är Fairtrade-märkt eller inte. Ett annat sätt att göra är enligt
andra förslaget och utgå från fakta kring ett problem som barnarbete och
låta eleverna göra jämförelser med sina egna liv.

Båda grupperna föreslår att delar av uppgiften skall behandla producen-
tens perspektiv medan andra delar skall behandla konsumentens. Det för att
workshop-deltagarna tyckte det var viktigt att problemen kan ses ur flera
perspektiv. Citatet nedan visar på detta.

Vad skulle skillnaden bli för mig? Vad skulle skillnaden bli för butiken?
Vad skulle skillnaden bli för de i byn? Att man får alla perspektiv och
inte bara snöar in sig på perspektivet långt borta utan att det blir
närmare. Att man får kopplingen.

Här menar workshop-deltagaren att det är viktigt att eleverna får se sam-
band mellan samhällsproblem och sina egen handlingar.

Sammanfattningsvis finns många kopplingar mellan Fairtrade och matema-
tikkurserna 1b och 1c som rör hållbar utveckling. Som utgångspunkt för att
utforma ett utbildningsmaterial kan teman som stod på post-it lapparna eller
något av de mer utvecklade förslagen användas. En bra strategi kan vara att
antingen utgå från en Fairtrade-märkt produkt och koppla till hållbarhets
problem eller att gå andra vägen. Det vill säga att utgå från ett hållbarhets-
problem och koppla till en Fairtrade-märkt produkt. En viktig aspekt att
tänka på är att eleverna skall få möjlighet att sätta sig in i både konsument-
och producentperspektivet.

7.2.4.2 Hur kan utbildningsmaterialet utformas för att främja in-
tegrering av hållbar utveckling i matematikundervisningen? .

Den ena gruppen tog upp problematik med allt för tillrättalagda uppgifter
och en av lärarstudenterna sa:
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Men gärna så att det inte blir för mycket att eleven får alla siffor utan
att de verkligen måste leta så att det inte bara blir så att eleverna
tänker ’där är min siffra och så tar jag den utan att eleverna verkligen
måste läsa igenom och förstå.

Här poängteras alltså att det är viktigt att det inte bara är en vanlig tilläm-
pad uppgift utan att eleverna på något sätt också skall ta till sig innehållet
i uppgiften. Det här verkar det som att alla deltagare håller med om. Delta-
garna under workshopen har dock givit förslag på just tillämpade uppgifter
med någon typ av verklighetsanknutet tema. Citatet ovan vittnar om att
uppgifter kan göras mer eller mindre tillrättalagda och att lärarstudenten
menar att mindre tillrättalagda uppgifter gör att eleverna får tänka över
innehållet mer.

7.2.4.3 Hur kan ett utbildningsmaterial som integrerar hållbar
utveckling i matematikundervisningen utformas för att matema-
tiklärare skall använda det i sin undervisning? .

Under redovisningen av förslagen diskuterades hur ett utbildningsmaterial
skulle göras attraktivt för matematiklärare. En av lärarstudenterna är cite-
rade nedan.

Hur skall lärarna ta emot den här uppgiften. I alla fall där jag var, på
min skola hade de problem med en sista uppgift. Det finns sju olika
förmågor och en förmåga var ju någon sorts. . .man skall koppla det
till andra ämnen och göra en lite mer reflektionsuppgift och att vi helt
enkelt bjuder på en sådan (. . . ) resonera är det. Den tyckte ingen lärare
om för de har inte gjort det förut.

Här menar lärarstudenten att han/hon under sin verksamhetsförlagda ut-
bildning upplevt att lärarna på skolan uttryckt att de tycker det är jobbigt
och tidskrävande att ta fram uppgifter som motsvarar förmågan resonera.
Lärarstudenten argumenterar alltså för att sådana uppgifter är eftertrakta-
de bland lärare och menar att om en sådan uppgift skulle utformas skulle
den tas väl emot. Huruvida detta uttalande stämmer på fler skolor än den
specifika skolan lärarstudenten haft sin verksamhetsförlagda utbildning på
är svårt att säga någonting om och ingen av de intervjuade lärarna har ta-
git upp detta under intervjuerna. Det som stödjer uttalandet är att många
skolor fått kritik för att elever inte ges möjlighet att uppnå resonemangs-
förmågan i matematikämnet (Skolinspektionen, 2010). Det tyder på att det
finns en brist på uppgifter som övar resonemangsförmågan.

7.3 Sammanfattning av resultat

Sammanfattningsvis är fokus på centralt innehåll viktigt och gör ett mate-
rial attraktivt för matematiklärare. En uppgift som behandlar färdigheten
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resonera skulle också kunna vara av intresse för matematiklärare. Önskad
omfattningen på materialet är till stor del beroende av hur mycket centralt
innehåll som behandlas men att göra ett mer omfattande material kan vara
positivt i bemärkelsen att lärare och elever får mer tid att vänja sig vid det
nya arbetssättet. Verklighetsanknytning är viktigt vid integrering av hållbar
utveckling i matematikundervisningen men att endast introducera tillämpa-
de uppgifter är inte tillräckligt. Det behövs ett tydligt syfte som förmedlas
till eleverna. Det här poängteras också av workshopens deltagare att det vid
framtagningen av materialet är viktigt att tänka på hur eleverna skall ta
till sig uppgiftens innehåll. Den traditionella undervisningen som i stor ut-
sträckning kretsar kring läroboken är inte lämpad som metod för integrering
av hållbar utveckling i matematikundervisningen. Istället förespråkas andra
mer elevaktiva metoder som projektarbete eller arbete med case. Det finns
en vilja hos lärarna att testa mer elevaktiva undervisningsmetoder men de
behöver förslag på upplägg för hur detta kan passa in i matematikunder-
visningen. Resultat från workshopen visade på att det är viktigt att välja
en metod där eleven uppmanas till reflektion utifrån olika perspektiv och
att hållbarhetsproblem kopplas till elevernas liv och handlingar. Ett sätt
att göra det med koppling till Fairtrades verksamhet är att göra en koppling
mellan Fairtrade-producent och Fairtrade-konsument. Eleverna kan få i upp-
gift att räkna på ekonomiska skillnader mellan konventionella och Fairtrade-
märkta produkter. Ett material kan också uppmana eleverna att med hjälp
av matematik förstå exempelvis fattigdomsproblematiken inom jordbruket i
utvecklingsländer bättre.

8 Analys

Här analyseras resultatet med utgångspunkt från den litteratur som har
presenterats i litteraturstudien. För att göra analysen mer överskådlig har
den delats in i fyra delar, en för respektive frågeställning.

8.1 Analys av resultaten gällande studiens första frågeställ-
ning

Ett resultat kopplat till studiens första frågeställning visar att hållbar utveck-
ling kan integreras i matematikundervisningen genom verklighetsanknutna
uppgifter. Resultatet har varit tvetydigt gällande graden av verklighets-
förankring men tyder på att allt för tillrättalagda uppgifter inte kommer
ge eleverna några kunskaper om uppgiftens innehåll. Litteraturstudien visar
att hög grad av verklighetsförankring gör att eleverna förstår meningen med
matematikundervisningen (Skovsmose, 2001) och i större grad använder sig
av sin omvärldskunskap när de löser problemen (Palm, 2003). Det finns alltså
stöd för att verklighetsanknutna uppgifter bättre skulle främja integrering
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av hållbar utveckling i matematikundervisningen. Förespråkare för använd-
ningen av Socio-Scientific Issues i naturvetenskapsundervisning menar också
att eleverna genom att undervisningen helt är uppbyggt kring verkliga sam-
hällsproblem med naturvetenskaplig grund lär sig reflektera och utvecklas
till goda samhällsmedborgare (Sadler, 2011). Det tyder på att verklighets-
anknutna uppgifter ger eleverna större chans att koppla matematiken till
samhällsproblem och få en större förståelse för dem.

Resultatet visar också att det kanske inte behövs så mycket från läraren
för att eleverna skall intressera sig mer för innehållet i uppgifterna. En lära-
re upplevde att elevernas intresse av innehållet ökade om läraren berättade
varför innehållet var relevant. Det kan förklaras genom att elever är vana vid
exercisstyrd undervisning och således också är vana vid att uppgifterna inte
är ”på riktigt” och att det finns ett ”rätt svar”. Det är vana vid att de räknar
i syfte att visa eller lära sig vissa procedurer inte för att förstå världen bättre
eller undersöka något nytt. Därför behöver läraren poängtera att uppgiften
är ett avbrott från det vanliga för att eleverna skall uppmärksamma det.
När läraren poängterar att uppgiften har verklighetsförankring och att ele-
verna genom att förstå uppgiften kan förstå samhället bättre kan det leda till
att det blir mer meningsfullt för eleverna att lyssna på läraren (Skovsmose,
2001). Det betyder att materialet bör utformas så att det blir tydligt att de
vanliga oskrivna reglerna i klassrummet inte gäller.

Det finns också resultat som visar att en lärare som utgick från samhällspro-
blem och skapade tillämpade uppgifter baserade på dagstidningens innehåll
misslyckades med att intressera eleverna. Orsaken till detta skulle enligt
litteraturen bero på att uppgifterna trots kopplingen till verkligheten fort-
farande låg inom exercis-paradigmen. Tidigare argumentation för att mer
verklighetsförankrad undervisning leder till att eleverna på ett bättre sätt
använder sig av sin omvärldskunskap för att lösa uppgifterna behöver här
komplettares. När eleven använder sin omvärldskunskap lär sig eleven inget
nytt utan kopplar bara uppgiften till kunskap som eleven redan har. Upp-
gifter där eleverna däremot behöver utveckla sin omvärldskunskap för att
finna en lösning motiverar eleven att lära sig någonting nytt. Verklighets-
förankringen är alltså viktig men det är också viktigt att uppgifterna är av
undersökande karaktär för att eleverna skall lära sig något mer om omvärlden
och känna att uppgifterna är meningsfulla (Skovsmose, 2001).

8.2 Analys av resultaten gällande studiens andra frågeställ-
ning

Svaren gällande studiens andra frågeställning visar att lärarna anser att ett
utbildningsmaterial ska ha tydlig koppling till matematikkursernas centrala
innehåll. Det kan förklaras utifrån lärarnas pressade situation både tids och
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innehållsmässigt (Hargreaves, 2000; Skolverket, 2011a). Lärare förväntas se
till att eleverna lyckas i skolan (Hargreaves, 2000) och dessa förväntningar
bidrar till att lärarna söker ett material där de inte behöver riskera att tid
slösas på en uppgift som inte tydligt ger eleverna nya matematikkunskaper.

En annan del av resultatet visar att en del av lärarna kan tänka sig att
använda ett utbildningsmaterial som är roligt eller som visar att matema-
tikämnet är viktigt. Det även om materialet inte behandlar centralt innehåll
i någon större utsträckning, men då med en omfattning om maximalt en
lektion. En förklaring till detta skulle kunna vara att lärarna känner av de
allt större förväntningarna på att de ska förändra undervisningen och därför
kan tänka sig att under en lektion lägga tid på teman de vet borde inklude-
ras i undervisningen (Hargreaves, 2000). Lärare kanske känner att de genom
att under en lektion prata om hållbar utveckling kan checka av det från lis-
tan på allt som förväntas av dem. Detta är dock inget som främjar studiens
syfte. Hållbar utveckling integreras inte i matematikundervisningen genom
att läraren under en lektion tar upp hållbar utveckling utan någon koppling
till matematikkursens innehåll. Det kan dock vara värt att notera att alla
delar av ett större material nödvändigtvis behöver ha mycket koppling till
de centrala målen. Det finns alltså utrymme att exempelvis rekommendera
en filmsnutt som introducerar ett projekt eller likande.

Resultaten visar att lärarna kan tänka sig ett mer omfattande material om
det behandlar centralt innehåll i stor utsträckning. Det tyder på att det finns
en vilja hos matematiklärarna att till viss del förändra undervisningen. Or-
saken till att undervisning inte förändras skulle kunna förklaras av att de
inte har tid eller resurser att genomföra ett förändringsarbete och att lärar-
na inte ser något bättre alternativ till att fortsätta bedriva undervisningen
de redan gör. Att presentera ett bra alternativ till deras nuvarande under-
visning kan alltså resultera i att lärarna testar ett nytt arbetssätt (Tirosh &
Graeber, 2003). Det innebär också att lärare kan tänka sig ett längre projekt
och att det finns möjlighet att utforma ett material som sträcker sig över
flera lektioner och på så sätt påverka undervisningen en längre tid.

8.3 Analys av resultaten gällande studiens tredje frågeställ-
ning

Resultat gällande studiens tredje frågeställning har varit att elevaktiva me-
toder som projektarbete och case är att föredra då hållbar utveckling skall
integreras i matematikundervisningen. Resultatet får stöd av tidigare forsk-
ning. Skovsmose (2001) föreslår mer elevaktiva förhållningsätt genom att
rekommendera ett paradigmskifte från exercisstyrd undervisning till en un-
dervisning som uppmanar eleverna att undersöka. Undersökande uppgifter
uppmuntrar ett mer kritiskt och ifrågasättande förhållningsätt till matemati-
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ken vilket är en viktig aspekt för att uppfylla studiens syften. Projektarbete
tas också upp som en arbetsform som främjar att eleverna tar mer ansvar
för sitt lärande och har större möjlighet att välja en del av innehållet i un-
dervisningen (Andersson & Valero, in press).

Resultatet visar att de flesta lärare i studien till stor del har läroboken som
utgångspunkt för sin undervisning och sedan förespråkar en annan under-
visningsform. Detta resultat tillsammans med resultatet att lärare söker ett
material som inspirerar och ger idéer på hur hållbar utveckling kan integreras
med matematikundervisningen visar att lärarna vill variera sin undervisning
men behöver hjälp. Detta kan förklaras på samma sätt som ovan (se avsnitt
8.2 sista stycket).

8.4 Analys av resultaten gällande studiens fjärde frågeställ-
ning

Resultaten visade att ett utbildningsmaterial kan utformas med utgångs-
punkt från fakta kring en Fairtrade-märkt produkt som sedan kan kopplas till
exempelvis fattigdoms-problematik och vice versa. Det vill säga hög grad av
verklighetsförankring. Enligt Skovsmose (2001) skapar verklighetsförankring
mening. Resultaten visar inte tydligt hur kopplingen till matematikkurserna
kan göras men tyder på att deltagarna tänkt sig uppgifter inom exercispa-
radigmen även om de uttrycker att det är viktigt att eleverna också tar till
sig innehållet i uppgifterna. Deltagarna ser det som att det är graden av
verklighetsförankring som avgör om eleverna tar till sig uppgiftens innehåll
eller inte men har inte reflekterat över hur uppgiftens karaktär skulle kunna
ändras. Då deltagarna i studien också är färgade av skolans traditionella,
exercisstyrda förhållningsätt är det inte konstigt att de har svårt att tänka
utanför denna typ av undervisning och sannolikt gör många lärare samma
misstag när de tar fram uppgifter som syftar till att integrera ett annat ämne
i matematikundervisningen

Resultaten visade också att en viktig aspekt är att eleverna ska få möj-
lighet att sätta sig in i både konsument- och producentperspektivet. Att
eleverna får öva sig i att förstå olika perspektiv är grunden till att eleverna
kan ta ställning i olika frågor vilket är viktigt för att eleverna skall kunna
agera i sociala och politiska situationer som har matematisk grund vilket
enligt Skovsmose (2001) borde vara målet med matematikundervisningen.
Sadler (2011) skriver att den naturvetenskapliga undervisningens primära
syfte borde vara att eleverna kan medverka i den demokratiska debatten
kring samhällsproblem och att eleverna lär sig detta genom att öva sig i att
se samhällsproblem utifrån olika perspektiv och ta ställning. Att eleverna får
chans att väga olika alternativ emot varandra gör att eleverna får chans att
öva sin resonemangsförmåga. Bilden av matematiken som rättvis och sann
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ifrågasätt också vid denna typ av uppgifter och det är grundläggande för att
elever skall tillgodose sig de kunskaper som matematikundervisningen avser
(Skovsmose, 2011).

9 Diskussion

Nedan kommer en diskussion kring syfte, frågeställningar och metodval föras.

9.1 Diskussion kring syfte och frågeställningar

Notera även att studien syftat till att undersöka hur ett utbildningsmateri-
al som integrerar hållbar utveckling i matematikundervingen på gymnasiet
kan utformas med hänsyn till matematiklärares önskemål. Studien har alltså
inte syftat till att ta ett elevperspektiv. Då utbildningsmaterialet kommer
att användas med elever har elevernas kunskapsutveckling i förhållande till
materialets utformning tagits upp. Det är också i matematiklärares intres-
se att ett utbildningsmaterial utvecklar elevernas matematikkunskaper. För
att materialets skall uppfylla att hållbar utveckling integreras i matematik-
undervisningen har det också varit viktigt att resonera kring vilken typ av
kunskaper eleverna kan tänkas utveckla i förhållande till undervisningsmeto-
der och utformning av materialet. Vad som menas med att studien inte tagit
ett elevperspektiv är att studien inte syftat till att undersöka vilken typ av
material elever skulle vilja ha.

Anledningen till att ett lärarperspektiv valdes är främst för att det för stu-
diens syften är viktigt att lärarna skulle vilja använda materialet. Ett ut-
bildningsmaterial är ju frivilligt för lärarna att använda och för att studien
överhuvudtaget skall ha möjlighet att uppfylla sitt syfte behöver utformning-
en av materialet ske men hänsyn till matematiklärare. Ett förändringsarbe-
te behövs i matematikundervisningen för att läroplanens mål skall uppnås
(Skolinspektionen, 2010) och läraren är en viktig person för att förändring-
en skall ske. Lärarens vilja till förändring och kunskap om ett alternativ är
viktiga faktorer som påverkar förändringsarbetet (Tirosh & Graeber, 2003).
Lärare som har viljan att förändra undervisningen behöver ofta stöd och
resurser för att förändringsarbetet skall bli av (Andersson, 2011). Dessa re-
surser kan dels vara mentalt stöd men ofta kunskap och hjälp att ta fram
ett nytt sätt att bedriva undervisningen (Tirosh & Graeber, 2003). Ett ut-
bildningsmaterial skulle kunna vara ett stöd för matematiklärare att variera
undervisningen och det är av ovan nämnda skäl som ett lärarperspektiv har
valts.

Studien har också två syften. Dels att undersöka hur materialet kan utformas
med koppling till hållbar utveckling i generell mening och ett syfte att när-
mare undersöka hur det kan göras med koppling till Fairtrades verksamhet.
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Dessa syften går in i varandra då kopplingen till Fairtrades verksamhet skall
ses som en begränsning av de teman som skulle kunna tas upp i relation till
hållbar utveckling. Studiens tre första frågeställningarna svarar mot studi-
ens övergripande syfte medan den fjärde frågeställningen svarar mot studiens
syfte kopplat till Fairtrade.

Den första frågeställningen syftar till att svara på hur ett utbildningsma-
terial skall utformas för att främja integrering av hållbar utveckling i mate-
matikundervisningen. Denna frågeställning upplever jag att studien ger svar
på. Tidigare forskning på området tillsammans med resultatet från inter-
vjuerna och workshopen har givit en klar bild både över problematiken och
de aspekter som är viktiga för att integrera hållbar utveckling i matema-
tikundervisningen. Problematiken här har gällt hur uppgifter skall utformas
för att eleverna skall ta till sig matematikinnehållet och samtidigt utveckla
sina kunskaper inom hållbar utveckling. Här kan resultaten starkt kopplas
till steg fyra och sex i Skovsmoses modell (Skovsmose, 2001) då resultaten
visar på att både verklighetsförankring, mer elevaktiva metoder och en för-
ändring från exercisstyrd undervisning behövs för att eleverna skall ta till
sig matematikinnehållet och samtidigt utveckla sina kunskaper inom hållbar
utveckling. Det är bra riktlinjer som ger stöd vid utformning av ett utbild-
ningsmaterial som integrerar hållbar utveckling i matematikundervisningen.

Studiens andra frågeställning syftar till att ge svar på de viktiga faktorerna
för att matematiklärare skall vilja använda denna typ av utbildningsmaterial
i sin undervisning. Min uppfattning är att frågeställningen har besvarats om
än i ganska generella ordalag. Svaren har inte heller varit så oväntade utan det
stödjer i stor utsträckning resonemanget ovan. Resursbrist i form av tid styr
lärarens undervisning i stor utsträckning och lärarna önskar då ett utbild-
ningsmaterial som är tidseffektivt. Det vill säga ett material som behandlar
mycket centralt innehåll i matematikkurserna. Lärarna efterfrågar ett förslag
på ett sätt att integrera hållbar utveckling i matematikundervisningen och
föreslår nya arbetssätt. Lärarna är beredda att förändra undervisningen men
eftersöker kunskap om alternativa arbetssätt. Det är också ett uttryck för
att de behöver hjälp för att en förändring skall ske.

Studien har även funnit svar på den tredje frågeställningen. Här har studien
visat att elevaktiva undervisningsformer som projektarbete passar för inte-
grering av hållbar utveckling i matematikundervisningen. Studien har också
visat att undervisning som bedrivs inom exercis-paradigmen inte passar för
integrering av hållbar utveckling i matematikundervisningen. För att uppfyl-
la studiens syften finns det tillräckligt svar på frågan. Utbildningsmaterialet
kan utformas som ett projekt eller med inspiration från Socio-Scientific Is-
sues. Här finns det dock utrymme för vidare forskning där olika metoder kan
testas i praktiken.
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Studiens fjärde frågeställning har till viss del fått svar. Förslag på uppgifter
kopplade till Fairtrades verksamhet och hållbar utveckling tagits fram. Med
stöd från svaret på studiens övriga frågeställningar kan dessa förslag ligga
till grund för hur ett utbildningsmaterial som integrerar hållbar utveckling
med teman kopplade till Fairtrades verksamhet i matematikundervisningen
kan utformas.

9.2 Diskussion kring metodval

Valet att genomföra intervjuer med matematiklärare har till stor del givit
svar på studiens frågeställningar. På så sätt får metoden anses ha uppfyllt
sitt syfte. Det var dock svårt för lärarna att tänka sig hur ett utbildnings-
material som integrerar hållbar utveckling i matematikundervisningen skulle
kunna utformas vilket gjorde att lärarna hade svårt att vara konkreta un-
der intervjuerna. Hade studien genomförts genom att ett utbildningsmaterial
först utvecklades och sedan utvärderats hade lärarna lättare kunnat ge kon-
kret feedback. Det hade varit ett annat sätt att utforma studien på men
jag ser det som att denna studie skulle kunna vara en förstudie till ett mer
omfattande projekt där utformningen och utvärderingen av ett material ha-
de varit ett naturligt nästa steg. För få mer konkreta resultat genomfördes
workshopen. Här fick deltagarna möjlighet att konkretisera idéer och se hur
de såg ut på papper. Hade jag genomfört workshopen i dag hade jag avsatt
mer tid för den. Deltagarna skulle behövt mer tid för att ytterligare förfina
sina resultat. De olika metoderna har kompletterat varandra på ett bra sätt
och varit ändamålsenliga för att uppfylla studiens syften.

10 Slutsats

Ett utbildningsmaterial som integrerar hållbar utveckling i matematikunder-
visningen kan utformas med:

• Uppgifter som är verklighetsanknutna och av undersökande karaktär

• Tydlig koppling till centrala mål för matematikkurserna på gymnasiet

• Möjlighet för eleverna att undersöka olika perspektiv ta ställning

• Ett kritiskt förhållningsätt till matematikens roll i samhället

• En undervisningsmetod som är elevaktiv exempelvis projektarbete

• En omfattning 2-5 lektioner beroende på koppling till centralt innehåll

Ett material som också är kopplat till Fairtrades verksamhet kan utformas
med:
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• Tydlig koppling mellan producent och konsument

• Utgångspunkt från teman som fattigdom och barnarbete

• Utgångspunkt från fakta om en Fairtrade-märkt produkt

11 Förslag till vidare forskning

Det skulle vara intressant om ett utbildningsmaterial togs fram utifrån studi-
ens riktlinjer och utvärderades. Det för att vidare undersöka hur avvägningen
mellan och ena sidan verklighetsförankring och andra sidan lärarens pressa-
de tidsschema och krav på tydlig koppling till centralt innehåll kan göras i
praktiken. Materialet skulle kunna tas fram genom en iterativ process där
matematiklärare under utvecklingsarbetet får komma med åsikter och för-
bättringsförslag. Det skulle också vara intressant att utvärdera materialet
ur ett elevperspektiv. Vidare skulle det vara intressant att testa ett färdigt
material på ett antal klasser och se om utbildningsmaterialet haft någon in-
verkan på elevernas blid av matematikens roll i samhället, hållbar utveckling
och Fairtrade.

12 Tack

Jag vill tacka mina handledare Annica Andersson och Monika Olsson för
all vägledning och allt stöd. Jag skulle också vilja tacka Fairtrade för att
jag fick möjlighet att göra mitt examensarbete hos dem och då främst min
handledare Nicklas Lind för att han hjälp till att lösa praktiska problem och
varit ett jättebra bollplank. Alla som har deltagit i studien skall också ha
stort tack för sin tid och sitt engagemang.
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14 Bilaga 1: Intervjumall

Introduktion

Intervjun inleds med att jag berättar som studiens syfte, hur informationen
kommer användas och att jag kommer spela in intervjun. Här får den som
intervjuas chans att fråga frågor eller avböja från att vara med i intervjun.
Här kommer jag också berätta vad jag menar med utbildningsmaterial.

Intervjufrågor

Fråga 1

• Kan du berätta om din senaste matematiklektion?

Teman att följa upp

• Arbetsform (grupparbete, projekt, enskilt arbete, föreläsning, annat)

• Kontext

• Utbildningsmaterial (Vad kännetecknar ett bra material)

Förtydligande frågor

• Kan du beskriva klassrumsdesignen?

• Eleverna arbetar alltså nästan varje lektion enskilt/i projekt/ i grupp
etc.?

• Jobbar du med andra arbetsformer?

Förtydligande frågor

• Kan du beskriva klassrumsdesignen?

• Har du använt dig av utbildningsmaterial i din undervisning?

Om ja:

• Kan du berätta om din erfarenhet av det?

• Vad kännetecknar ett bra utbildningsmaterial tycker du?

Om nej:

• Vad är anledningen till det?
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Fråga 2

• Har du integrerat hållbar utveckling eller ett annat ämne med mate-
matikundervisningen?

Teman att följa upp

• Planering (kräver det extra arbete eller annat arbete)

• Innehåll

Förtydligande frågor

• Du har alltså integrerat fysik/kemi/hållbar utveckling genom att ..?

• Då fick eleverna arbeta i grupp/enskilt tillskillnad från/precis som den
tidigare lektionen du beskrev?

Följdfrågor

• Skiljer sig ditt lektionsupplägg åt när du integrerar ett annat ämne i
matematikundervisningen? På vilket sätt?

• Vad upplever du är viktigt när du förberedder en lektion där ett annat
ämne skall integreras i matematikundervisningen?

Fråga 3

• Vad skulle du behöva för utbildningsmaterial för att integrera hållbar
utveckling i matematikundervinsingen?

Teman att följa upp

• Omfattning

• Innehåll

• Behov av stöd inom hållbar utveckling

Förtydligande frågor

• Ett utbildningsmaterial skulle alltså behöva innehålla information om
hållbar utveckling för att det skulle vara till hjälp för dig att integrera
hållbar utveckling i matematikundervisningen?

• Att det framgår vilka mål som behandlas är alltså viktigt?

• Är det viktigt att uppgifterna inte tar flera lektioner i anspråk?
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• Det alltså viktigt att materialet går att anpassa till din planering
kanske genom att de är uppdelat efter de olika målen i matematik?

• Menar du att det är viktigt att det går att. . . ?

• Hur menar du när du säger att det är viktigt att materialet är intres-
sant?

• Varför är det viktigt att arbetet sker i grupp/enskilt?

Följdfrågor

• Vilken omfattning skulle du önska att materialet hade? Innehållsmäs-
sigt/tid per övning

• Vilken typ av stöd i hållbar utveckling behöver du för att vilja leda en
lektion på temat?

Avslutning

Jag frågar om den jag intervjuat har något den vill tillägga eller fråga. Jag
tackar för intervjun.
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