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Abstract 
 
Föreliggande examensarbetes syfte är att belysa fem utvalda matematiklärares sätt att se på 

planeringen av sin undervisning, samt att se vilken roll kursplanen spelar i lärarnas planering. 

Arbetet baseras på en intervjustudie som är utförd på grundskolans senare del. Av lärarnas 

beskrivningar i intervjuerna att döma så planerar de ganska likt varandra. Lärarnas planering 

utgår främst ifrån läroboken, de ger också uttryck för, i sin beskrivning, att eleverna är en 

viktig utgångspunkt för planeringen. Lärarna använder inte kursplanen som ett direkt 

underlag för planeringen, men de ser läroboken som en förlängning av kursplanen och på så 

sätt menar de att undervisningen tillgodoser kursplanens mål. Lärarna verkar inte ha 

reflekterat så mycket över vilka teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för deras 

planering. Den slutsats jag drar är att lärarnas okritiska och oreflekterade förhållningssätt gör 

att lärobokens synsätt och skolmatematikens oformulerade tradition påverkar deras 

planering. Utifrån studien anser jag det vara av största vikt att matematiklärarna ges 

möjligheter till reflektion över sitt sätt att planera och över hur de ser på matematik i stort.  

 
 
 
 
Ämnesord: Matematik, lärare, planering, kursplan, lärobok      
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1 Inledning 
Föreliggande arbete är en intervjustudie av fem matematiklärare på grundskolans senare del. 

Idén till arbetet har sin grund i att jag under flera av mina VFU - perioder har stött på 

matematikundervisning som har varit av olika karaktärer. Jag ansåg därför att det hade varit 

spännande att få samtala med matematiklärare om hur de tänker om sin planering.  

 

 

1.1 Bakgrund 
År 1994 gav regeringen och riksdagen nya riktlinjer till skolan och lärarna. Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, Lpo94, ersatte den tidigare läroplanen för grundskolan, Lgr80. I 

och med Lpo94 fick den enskilde läraren en större frihet att utforma sin undervisning än 

tidigare. I de kursplaner som introducerades samtidigt som Lpo94 finns mål som anger vad 

eleven skall uppnå, dock finns inga riktlinjer för hur undervisningen skall organiseras. Detta 

betydde att lärarens centrala roll i undervisningen stärktes ytterligare. Lpo94 gav inte bara en 

frihet i hur undervisningen skulle organiseras utan också en förändrad kunskapssyn. Istället 

för att betona faktakunskaper och instrumentell övning, så är de kunskapskvaliteter man nu 

vill uppnå kopplade till begrepp som kommunicera, argumentera, formulera problem och 

värdera lösningsprocesser. 

 

Trots att vi med Lpo94 fick en förändrad kunskapssyn och trots att friheten i sättet att 

undervisa stärktes visar forskning på, att matematikundervisningen inte förändrats så mycket. 

Skolverket (2003) konstaterar att matematikämnet verkar ha utvecklats mindre än andra 

ämnen i avseende på bredd och djup vad det gäller innehåll och arbetssätt. Det finns även 

undersökningar som pekar på en neråtgående trend för både intresset och kunnandet i 

matematik bland svenska elever (SOU 2004). Kanske kan det vara så att denna nedåtgående 

trend kan kopplas till det traditionella sättet att undervisa. 

 

Mot bakgrund av detta resonemang är det intressant att närma sig lärarnas sätt att planera och 

undervisa i matematik och de bakomliggande faktorer som påverkar lärarna i dess skolvardag. 

Att få en ökad förståelse för hur lärarna planerar sin undervisning kan bidra med värdefull 

kunskap. Kanske ligger en del av lösningen till de problem som matematiken brottas med, i 

lärarnas sätt att planera sin undervisning. Som en följd av dessa tankar kan det vara intressant 

att få veta mer om vad lärarna anser påverka dem i den dagliga utformningen av 
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undervisningen. Som blivande lärare tror jag att en ökad förståelse för lärarnas situation kan 

bidra till ett mer medvetet förhållningssätt till de omgivande faktorer som i framtiden kommer 

att påverka mig som matematiklärare.  

 

 

1.2 Syfte 
Arbetets övergripande syfte är att belysa fem utvalda matematiklärares sätt att se på 

planeringen av sin undervisning, samt att se vilken roll kursplanen spelar i lärarnas sätt att 

planera.  

 

 

1.3 Disposition 
Arbetet inleds med en litteraturgenomgång som består av två större delar, Kursplan och 

Faktorer som påverkar lärarna. Litteraturgenomgången avslutas med en Problemprecisering. 

Därefter följer ett avsnitt med teoretiska och metodologiska utgångspunkter. De teoretiska 

utgångspunkterna för arbetet är baserade på tankar från konstruktivismen och det 

sociokulturella perspektivet. I Resultat redovisas därefter utfallet av intervjustudien. Varje 

respondents svar presenteras var för sig, uppdelat på tre tematiska underrubriker. 

Resultatdelen avrundas med en sammanfattning av intervjuerna. I Diskussion och där också 

Förslag till vidare forskning finns kopplas litteraturen ihop med intervjuerna. Arbetet avslutas 

med en Sammanfattning av arbetet. 
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2 Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången syftar till att ge en bakgrund till ämnesområdet. Genomgången inleds 

med en del som behandlar kursplanen i matematik, beträffande innehåll och vad aktuell 

forskning säger om lärarnas sätt att arbeta med den. Efter det följer en beskrivning av andra 

faktorer som kan tänkas påverka lärarna när det gäller deras förutsättningar att planera 

matematikundervisningen. 

 

 

2.1 Kursplan 
2.1.1 Innehåll och struktur 

Kursplanen är det dokument som beskriver de krav riksdagen och regeringen ställer på 

utbildningen. I kursplanen beskrivs de olika ämnena var för sig, dock med liknande strukturell 

uppbyggnad. 

 
Kursplanerna är utformade för att klargöra vad alla elever skall lära sig men lämnar samtidigt stort 
utrymme för lärare och elever att välja stoff och arbetsmetoder. Kursplanerna anger inte arbetssätt, 
organisation eller metoder. Däremot lägger de fast de kunskapskvaliteter som undervisningen skall 
utveckla och anger därmed en ram inom vilken val av stoff och metoder skall göras lokalt. (Skolverket 
2000a:5) 

 

Ovanstående stycken visar tydligt hur läraren själv har stor frihet att utforma sin undervisning.  

I inledningen av kursplanen uttrycks det dock tydligt att läroplanen och kursplanen ska vara 

ett underlag för planeringen. ”Både läroplan och kursplaner skall ligga till grund för planering 

av undervisningen” (Skolverket 2000a:6).  

 

Kursplanstexten inleds med ett avsnitt som heter Ämnets syfte och roll i utbildningen. Detta 

inledningsavsnitts syfte är att motivera varför ämnet finns i utbildningen. Avsnittet beskriver 

också hur ämnet bidrar till att eleverna får den kunskap som behövs för att leva i dagens 

samhälle. Matematikämnets syfte och roll i utbildningen beskrivs på ett ingående sätt. 

 
Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för att fatta 
välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet 
av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället//…// Utbildningen syftar till 
att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att kommunicera med matematikens språk och 
uttrycksformer//…// samt att uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att lösa problem//…// 
Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla 
och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika 
problem. (Skolverket 2000a:26) 
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Som tidigare nämnts poängteras här värdet av kunskapskvaliteter av typen att till exempel 

kunna kommunicera matematik. Rubriken Mål att sträva mot tydliggör den inriktning som 

undervisningen ska ha. Målens utformning är grundläggande och visar på de 

kunskapskvaliteter som är karakteristiska för ämnet. 

 
 Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 
 

• utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig 
matematik och att använda matematik i olika situationer, 

• inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer, 
• utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera 

samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande. (Skolverket 2000a:26) 
 

Vidare kommenterar Skolverket (2000b) ovanstående strävansmål som mål som inte sätter 

några gränser för elevens kunskapsutveckling och att dessa mål ska vara det främsta 

underlaget för planeringen av undervisningen.  
 

Ämnets innehåll och centrala begrepp, d.v.s. ämnets kärna, beskrivs i avsnittet Ämnets 

karaktär och uppbyggnad (Skolverket 2000a). Här tydliggörs också de väsentliga perspektiv 

som bör läggas på utbildningen i ämnet. För matematiken uttrycks ämnets karaktär som en 

mänsklig konstruktion. Avsnittet beskriver också att all matematik är uppbyggd av 

abstraktioner. Vidare beskrivs problemlösning som ett centralt begrepp inom matematiken. 

Texten visar också på att många problem kan lösas i konkreta situationer, medan andra 

problem måste lyftas ur sitt sammanhang och tolkas och lösas med hjälp av matematiska 

begrepp och metoder. Avslutningsvis fastställs matematikens nära samband med de andra 

skolämnena. 

 

Vad varje elev skall kunna efter det femte respektive det nionde skolåret beskrivs i Mål att 

uppnå. Dessa mål är till för att säkerställa en likvärdig utbildning över landet. Det 

övergripande målet för en elev som har gått ut det nionde skolåret formuleras så här: ”Eleven 

skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och 

hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och som 

behövs för fortsatt utbildning” (Skolverket 2000a:28). I kursplanens fortsatta text följer efter 

det övergripande målet några mer konkreta mål inom ramen för det ovannämnda som eleven 

skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: 

 
• ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform, 
• kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram, 
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• kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka och använda grafer till 
funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser. (Skolverket 2000a:28,29) 

 

I avsnittet Bedömningens inriktning beskrivs de kunskaper och kunskapskvaliteter som skall 

bedömas oavsett betygssteg (Skolverket 2000a). Syftet med avsnittet är att hjälpa till i det 

lokala arbetet med att skapa en bedömningsgrund. Betygskriterierna anger hur 

kunskapskvaliteterna ser ut för betygsstegen Väl godkänd respektive Mycket väl godkänd. 

 

 

2.1.2 Kursplanen och matematiklärarna 

Som det beskrivits tidigare i arbetet så är kursplanen det instrument som riksdagen och 

regeringen har för att påverka lärarna och undervisningens inriktning. Löwing (2004) anser att 

en förväntning som låg på lärarna i och med de nya kursplanerna 1994 var att varje skola 

skulle utarbeta en lokal kursplan. Syftet med detta var enligt henne att stimulera lärarna till att 

formulera en mer aktiv och lokalt anpassad planering. Wyndhamn, Riesbeck och Schoultzs 

studier (2000) visar att det generellt sett tycks finnas en bred uppslutning kring 

styrdokumenten hos matematiklärarna. De menar också att lärarna ser det som ett problem att 

vara bundna till styrdokumenten samtidigt som man ska sätta betyg. Lärarna ger uttryck för 

att man måste balansera elevens studiemotivation och självkänsla mot betygsättningen och 

styrdokumenten. 

  

Ett annat problem med kursplanens utformning är att de flesta uppnåendemålen är av 

traditionell karaktär. Det betyder att elever som kämpar för godkänt hela tiden stöter på 

traditionell undervisning.  

 
…de svaga får ägna hela sin skoltid åt att försöka klara av just de traditionella mål av typ beräkningar och 
manipulativt handhavande av algoritmer, vilka explicit beskrivits som otillräckliga för framtidens skola 
och för det livslånga lärandet. (Myndigheten för skolutveckling 2003:18) 

 

Samtidigt får de duktiga eleverna bekanta sig med den mindre traditionella matematiken och 

stöter på uppgifter med större variation. Men även dessa elever verka få allt för mycket av de 

rutinmässiga räkneövningarna om man får tro Skolverket. Detta sker som en följd av att 

alltför många lärare fokuserar på begränsade delar av kursplanen, vilka står just för den 

traditionella inriktningen (Skolverket 2000b:32).  
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2.2 Faktorer som påverkar lärarna 
I denna del presenteras vad aktuell forskning säger om matematiklärarna och deras 

omgivning. Under ett antal rubriker beskrivs det, som jag vill kategorisera, som påverkande 

faktorer. Med faktorer avses ej fysiska sådana. Arbetet behandlar alltså inte faktorer som 

klassrumsutformning, temperatur och ljusförhållande. Att urskilja och behandla de olika 

faktorerna var för sig är ingen sann bild av verkligheten, då dessa faktorer går in i varandra 

och egentligen inte kan ses som åtskilda. Troligen finns det ändå en poäng att skapa gränser 

mellan faktorerna för att göra framställningen lättare att följa och för att skapa en bra grund 

för analysen. 

 

 

2.2.1 Läroböcker 

När man följer den didaktiska forskningen kring matematik inser man snart att det inte bara är 

kursplanen som påverkar lärarnas sätt att organisera undervisningen, vilket inte är så 

förvånande. Den statliga utredningen Att lyfta matematiken (SOU 2004:47) hävdar att 

läroboken idag har en central roll i matematikundervisningen. Samtidigt som det finns en 

stark styrning av läromedel, så konstateras också att arbetssätten inte är så varierat. 

Utredningen visar också på att lärarnas förhållningssätt till och användandet av läromedel inte 

är problemfritt och behöver problematiseras.   

 

Wyndhamn m.fl:s (2000) studier visar att läroboken och ämnesprov idag ofta fungerar som 

”styrinstrument” för undervisningen. Läroboken och ämnesproven har inte samma status som 

till exempel kursplaner och betygskriterier och bör på så sätt bara fungera som service, stöd 

och stimulans för läraren i undervisningen. Att läroboken påverkar läraren mer än vad den bör 

är det fler som erfar. Stendrup (2001) skriver om sina erfarenheter och menar att ofta fungerar 

läroboken som en primärprocess och lärarrollen som en sekundärprocess i matematiken. Detta 

leder till att läraren kan ses som ett ombud för läroboken och att lärarens roll är som en 

administratör till de räknande eleverna. Enligt Mouwitz, Emanuelsson och Johansson 

(Myndigheten för skolutveckling 2003) framställs ofta matematiken som enbart fakta och som 

en exakt vetenskap av läraren. Att lärarens framställan ofta är ensidig och görs med stöd av 

den enda läroboken leder till att matematikens legitimitet bygger på lydnad och auktoritet, 

vilket inte bör öka elevens lust eller motivation, menar de. 
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Vilka är då orsakerna till att matematiklärarna blir påverkade av läroböcker i så stor 

utsträckning? En förklaring kan vara att lärarna inte funderar över var de själva står i 

didaktiskt hänseende innan de väljer eller använder läroboken. Detta understryks av 

Wyndhamn m.fl: 

 
Många gånger är det svårare att reflektera över sina förutfattade meningar, sin kunskapssyn och en 
riktpunkt för skolarbetet än att välja en attraktiv lärobok – ett förhållande som vi funnit på många av våra 
besökta skolor.(Wyndhamn 2000:214) 

 

 

2.2.2 Tradition och kultur 

Det är inte lätt att försöka identifiera och beskriva fenomen som vi benämner som kultur och 

tradition är inte lätt. Denna typ av faktorer kan vara svåra att urskilja och definiera. I och med 

att det ofta inte finns någon tydlig distinktion av de faktorer, som kan sorteras under kultur 

och tradition, så är dessa svåra att diskutera och problematisera. Trots problemen med att 

definiera dessa begrepp så måste detta ändå göras om man får tro vissa bedömare. ”Det är av 

stor vikt att denna traditionella undervisningskultur synliggörs, genomlyses och 

problematiseras” (Myndigheten för skolutveckling 2003:10). 

  

Mouwitz m.fl.(Myndigheten för skolutveckling 2003) menar att kanske är det så att 

traditionen skapar gränser som gör att det är omöjligt att uppnå de mål som finns för 

undervisningen. Denna tradition, som är osynlig och oformulerad, har byggts upp av läraren 

under livet. Vederbörande har påverkats under sin utbildning i skolan och av flera olika 

aktörer i samhället. På så sätt har det skapats en tradition gällande vad matematik är i skolan 

och hur den ska undervisas. De lyfter också fram att bristen på kontinuerlig nationell 

utvärdering av kursplanen och elevresultat och kombinerade med för lite matematikdidaktisk 

forskning gör att problemen kvarstår. Mouwitz m.fl. hävdar också att traditionen påverkar 

matematiken: ”… dessa oftast omedvetna, ej diskuterade, ej reflekterade traditioner i vår 

matematikutbildning styr mera än samhällsförändring och statens uppdrag” (Myndigheten för 

skolutveckling 2003:9).   

 

Mouwitz m.fl anser att läromedelsberoende och den traditionella oreflekterade 

undervisningskulturen har starkt bromsande och konserverande effekt. De ser det som 

märkligt att denna kontraproduktiva undervisningskultur har ett fast grepp om 

matematikutbildningen. De ger också uttryck för att traditionen verkar starkare än de 
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styrdokument som finns. ”Mycket tyder på att nu aktuella kursplaner istället omtolkas så att 

de stämmer med traditionen, inte tvärtom” (Myndigheten för skolutveckling 2003:10). 

 

 

2.2.3 Resurser och tid 

Lärarens sätt att planera undervisningen påverkas inte bara av faktorer som läraren själv kan 

påverka. Vilka resurser skolan ska ha och hur mycket är en ständig debatt i många kommuner.  

Resursfrågor är i sin förlängning intressanta för lärarens konkreta vardag. I Matematik på 

elevens villkor (Gran 1998) menar Fejde att kommunernas svaga ekonomi, med minskade 

anslag och fler elever i varje klass, påverkar skolan. Hon konstaterar att: ”Mot denna 

bakgrund kan man befara att resurstillgången blir en stark styrande variabel som kan få 

oanade konsekvenser för förskolan och skolan” (Gran 1998:54). Löwing (2004) är också 

oroad över skolans neddragningar. Hon menar att elevantalet och de minskade resurserna 

begränsar möjligheterna för lärarna att uppnå målen i kursplanen. Nära knutet till en 

diskussion om resurser är tidsaspekten. Skolverket (2003) skriver att en matematiklärare har i 

genomsnitt högst två minuter till var elev under en lektion. Som en följd av det tillsammans 

med en läroboksstyrd undervisning så får eleverna räkna ensamma 95 procent av tiden, menar 

Skolverket. Det får negativa konsekvenser för lusten och förståelsen för matematiken hos 

eleverna.  

  

 

3 Problemprecisering   
Utifrån arbetets syfte och med litteraturgenomgången i åtanke formulerades följande 

frågeställningar: 

 

• Hur beskriver de utvalda matematiklärarna sitt sätt att planera undervisningen? 

• Vilka motiv har lärarna för det valda sättet att planera? 

• Hur ställer de sig till kursplanen i samband med planeringen av undervisningen? 
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4 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
I denna del presenteras arbetets teoretiska utgångspunkter och vilka utgångspunkter som har 

legat till grund för valet av metod. Arbetets teoretiska utgångspunkter är nära kopplade till de 

pedagogiska idéer som kursplanen vilar på och metoden utgår ifrån ett kvalitativt synsätt. 

 

 

4.1 Arbetets teoretiska utgångspunkter 
Den nuvarande läroplanen, Lpo94, är påverkad och formulerad utifrån en viss kunskapssyn. I 

det betänkande som låg till grund för Lpo94 beskrivs synen på kunskapens olika karaktärer så 

här:  
 

För det första kunskapens konstruktiva aspekt. Kunskap är inte en avbildning av omvärlden, utan ett sätt 
att göra världen begriplig. Kunskaper utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap 
man redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter man gör. För det 
andra kunskapens kontextuella aspekt. Kunskapen är beroende av sitt sammanhang, vilket utgör den 
(tysta) grund mot vilken kunskapen blir begriplig. (SOU 1992:94:59) 

 

Att kunskapen både har en konstruktiv och kontextuell karaktär är tydliga uttryck för att 

läroplanen är påverkad av konstruktivismen och det sociokulturella perspektivet. Dessa 

teoriers bärande delar är också synliggjorda i kursplanens formuleringar. Som en följd av 

detta så borde undervisningen ligga i linje med teoriernas idé om man vill utveckla en god 

lärandemiljö.  Detta arbetets tes är att lärarnas syn på planeringen, vilken styr undervisningen, 

implicit avslöjar deras sätt att se på lärande och kunskap. Talar man i vissa termer och utifrån 

vissa perspektiv om sin planering, så leder detta till konsekvenser för undervisningen.  

 

 

4.1.1 Konstruktivism 

Konstruktivismen är en av de teorier som starkast har påverkat vår syn på lärande under 1900-

talet. Piaget är den tänkare som framförallt kopplas ihop med konstruktivismen. Andersson 

(2001) förklarar Piagets sätt att se på lärande i korta drag med att alla former av mental 

aktivitet skapar eller konstruerar något. Detta något kan vara en föreställning, ett begrepp eller 

minnen. Alltså kan man se dessa konstruktioner som en typ av kunskap i vid mening. Denna 

teori är den som tydligast genomsyrar nuvarande styrdokument. Kursplanens beskrivning av 

matematikens karaktär som lyder ”Matematiken är en levande mänsklig konstruktion som 

omfattar skapande, utforskande verksamhet och intuition” (Skolverket 2000a:27) är ett tydligt 

uttryck för författarnas konstruktivistiska syn på ämnet.  
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I konstruktivismen sätts också den lärande i fokus. Eleven skapar sitt eget lärande. Ny 

kunskap bildas inte passivt utan är en aktiv process. Då eleven möter motstånd och då dess 

tankestrukturer inte passar för att hantera den erfarna världen, tvingas eleven att förändra dem, 

menar Runesson (1999).      

 

 

4.1.2 Sociokulturellt perspektiv 

Lev Vygotsky var den som utvecklade det sociokulturella perspektivet. Hans sätt att tänka 

kring lärande är kopplat till att alla former av kunskap är knuten till det sammanhang där den 

lärs (Runesson 1999). Säljö (2000), den främste svenske företrädaren för det sociokulturella 

perspektivet, understryker också kunskapens kontextbundenhet och introducerar begreppet 

mediering. ”Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna 

ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap” (Säljö 

2000:81). Han anser att begreppet mediering är centralt i det sociokulturella perspektivet. 

Säljö ger också uttryck för att lärande är en kreativ och aktiv process. 
 
Även om man besitter information är steget långt till kunskap. Kunskaper är något man använder i sitt 
handlande i vardagen och en resurs med vars hjälp man löser problem, hanterar kommunikativa och 
praktiska situationer på ändamålsenligt sätt. (Säljö 2000:125) 

 

Kunskap är alltså inget fast som man bara bär med sig, utan kunskap kan bara finnas om den 

är funktionell. Om man, med det sociokulturella perspektivets kunskapssyn i färskt minne, 

närmar sig texten i kursplanen så ser man likheter. I de mål som eleven skall ha uppnått i 

slutet av det nionde skolåret står det: ”Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik 

som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer samt lösa problem som vanligen 

förekommer i hem och samhälle och som behövs för fortsatt utbildning” (Skolverket 2000 

1a:28). Texten understryker alltså att kunskapen ska vara funktionell och användbar, och att 

den inte bara ska vara kontextuellt bunden till skolan. Kunskapen ska vara användbar i 

situationer i hemmet och i samhället. 

 

4.2 Metod 
Utgångspunkten för metoden är kvalitativ och syftar till att få en variation i lärares sätt att 

beskriva sin planering. Den kvalitativa forskningens centrala del är att skapa förståelse. Den 

kännetecknas också av närhet till källan man hämtar information från (Sandahl 1997).  
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4.2.1 Kvalitativa intervjuer 

Utifrån arbetets syfte och frågeställning valdes kvalitativa intervjuer som metod. Intervjuerna 

kan karaktäriseras som halvstrukturerade, vilket betyder att intervjun varken kan ses som ett 

vanligt samtal eller en starkt strukturerat utfrågning (Kvale 1997:32). Kvalitativa intervjuer 

valdes framför en enkätstudie med tanke på intervjuns fördel med att kunna följa upp och att 

finna kvalitativ information. Enkätens kvantitativa karaktär stämmer inte överens med 

arbetets ambition, att försöka förstå lärarnas relation till deras planering och de omgivande 

faktorerna. Den kvalitativa intervjuns syfte stämmer bättre med tanke på arbetets syfte. 

 
Ämnet för den kvalitativa forskningsintervjun är intervjupersonens livsvärld och hennes relation till den. 
Syftet är att beskriva och förstå de centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till. 
(Kvale 1997:34) 

 

Användandet av kvalitativa intervjuer som metod kan ifrågasättas. Det finns flera argument 

mot intervjuer som bör iakttas. Denscombe (2000) menar att när man intervjuar en person så 

får man svar som är baserade på vad respondenten säger snarare än vad de gör. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv hävdas det att svaren som respondenten ger är kontextbundna, 

vilket inte leder till generaliserbarhet, påpekar Denscombe. Arbetets syfte strävar mer efter att 

få en variation i lärares sätt att se på sin planering och undervisning, framför att hitta en 

generell bild av lärares syn på detta.  

 

 
4.2.2 Urval  

Alla lärarna i intervjun är behöriga matematiklärare. En av respondenterna är behörig endast 

för grundskolans tidigare del. Urvalet är gjort med tanke på tidsaspekten och det praktiska 

genomförandet. Lärarna arbetar på tre olika skolor i två olika kommuner. Att urvalet är från 

tre skolor är bra med tanke på att möjligheten att det finns tankemönster och kulturer på 

skolorna som ger en samsyn kring arbetets kärna. Samtidigt finns det en poäng i att intervjua 

två lärare från samma skola, då deras uppfattning om erfarenheter kopplade till den specifika 

skolan speglas utifrån två perspektiv. Ambitionen var också att få en variation i erfarenhet och 

ålder. Av de intervjuade lärarna är det två som har mindre än fem års yrkeserfarenhet, en 

lärare som har omkring tio års yrkeserfarenhet och de resterande två har arbetet som lärare i 

mer än 15 år.  
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4.2.3 Genomförande 

För att underlätta intervjuerna togs en intervjuguide fram, se bilaga 1. Guiden bestod av åtta 

frågor. Frågornas karaktär kan ses som öppna. Ambitionen var inte att följa guiden stelbent 

utan att se den som ett stöd och som en röd tråd för intervjun. För att testa frågorna och 

intervjutekniken gjordes en pilotintervju. Respondenten i pilotintervjun var en 

matematiklärare jag känner väl sedan tidigare. Då jag redan före pilotintervjun bestämt mig 

för att inte använda intervjumaterialet till mitt arbete, så tog jag tillfället i akt att diskutera 

frågornas utformning med respondenten under pilotintervjun. Efter pilotintervjun justerades 

frågorna för att bättre svara mot frågeställningen. Intervjuerna spelades in på en bandspelare. 

Under intervjun har också stödanteckningar gjorts för att få med sådant som inte fastnar på 

bandet som till exempel kroppsspråk och känslor, som kan bidra till en bättre helhetsbild. 

Intervjuerna varierade mellan 30- 45 minuter. Transkriberingen gjordes så exakt som möjligt 

och med syfte att försöka spegla respondentens mening.  

 

 

4.2.4 Analys 

Intervjuerna lästes först rakt igenom förutsättningslöst. Vid andra genomläsningen började 

mönster och teman ur intervjuerna att sammanföras. Utifrån arbetets frågeställning skapades 

sedan en struktur över var och en av intervjuerna. Stödanteckningar, som gjorts under 

intervjuerna, var en hjälp till att ge en helhetsbild av intervjuerna.   

 

 

4.2.5 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

I samband med användandet av en metod bör metodens tillförlitlighet och generaliserbarhet 

diskuteras utifrån arbetets syfte och frågeställning. I ett kvalitativt arbetssätt är dessa begrepp 

svårbedömda, men att fundera över dem är viktigt. 

 

I en intervju finns det många faktorer som påverkar intervjuaren och respondenten, och på så 

sätt tillförlitligheten. Att respondenten feltolkar eller missuppfattar en fråga kan vara en faktor 

som minskar tillförlitligheten. I en intervju kan man dock minimera detta genom att 

intervjuaren kan förklara sina frågor. Intervjuaren kan även tolka respondentens svar och 

fråga om dessa uppfattats riktigt. Att intervjuerna spelades in på band borgar för att allt i 

intervjun kommer med, vilket ökar tillförlitligheten. Ibland brukar tillförlitligheten kritiseras 

utifrån att respondenterna svarar det som omgivningen förväntar att man ska svara. I mina 
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intervjuer upplevde jag inte det som om någon ville dölja något eller att lärarnas 

beskrivningar och exempel uppfattades som ärliga. Något som också påverkar 

tillförlitligheten är att analysen och sammanfattningen av intervjuerna är gjorda av mig och 

utifrån mitt tankeparadigm och min kultur. Trots att jag har försökt hålla mig så objektiv till 

materialet som möjligt, så går dessa icke formulerade strukturer inte helt att eliminera. 

 

Intervjun har gjorts av bara en person vilket leder till att intervjuerna är generaliserbara 

sinsemellan. Samma frågor har ställts till alla respondenterna därför kan man också väga 

deras svar mot varandra. Mot bakgrunden att urvalet är gjort med tanke på tidsaspekten och 

det praktiska genomförandet, så kan dock inte intervjuerna ses som representativt för alla 

Sveriges lärare. 
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5 Resultat 
I denna del presenteras resultatet från intervjuerna med de fem lärarna. Lärarnas svar 

redovisas var för sig med tre underrubriker som har nära koppling till arbetets frågeställning.  

All text i resultatdelen har intervjuerna som utgångspunkt, alltså både citat och löpande text. 

Läsaren bör dock tänka på att det är intervjuguiden (se bilaga 1) som är svarens underlag och 

inte de tre rubrikerna. Svaren som i resultatet presenteras under en gemensam rubrik kan 

härstamma från olika delar i intervjun. Resultatdelen avslutas med en sammanfattning av 

lärarnas svar. Arbetets syfte är att belysa lärarnas sätt att planera, och därför är det så att 

lärarna i intervjuerna ofta tar konkreta exempel från undervisningssituationer. Det betyder att 

svaren inte alltid är hårt knutna till just planeringen. 

 

 

5.1 Lärare A 

5.1.1 Lärarens sätt att beskriva sin planering 

Lärarens beskrivning av sitt sätt att planera tar sin utgångspunkt från läromedlet. ”De har fått 

en planering på hela den här boken, diagnoser är utsatta och allt. Det är bara följa sida för 

sida”. Han har alltså gjort en skriftlig planering, som eleverna får, för i princip hela året och 

som talar om för eleven vilka uppgifter de ska räkna på respektive sida och lektion. Hans 

planering för boken bryts ibland av för någon matematiklek eller för att eleverna spelar spel. 

Dock verkar inte detta vara så ofta utifrån hans beskrivning. 

 

Läraren ger också uttryck för att planeringen är gjord mest för de elever som ligger runt 

godkänt. Han säger: ”Man får planera för dom som ligger på godkänt…de som ligger på VG 

och MVG har ju mer frihet. De har ingen sida för sida planering utan bara tiden för 

diagnoserna och då vet de att de ska vara färdiga dit”. Samtidigt menar läraren också att hans 

planering strävar efter att alla ska vara ungefär på samma ställe, vilket är en fördel när man 

ska ha prov. Men elever som är snabbare får tillgång till annat kopierat material. Sånt material 

finns även för de elever som behöver träna mer. Läraren har inte så ofta genomgångar för hela 

klassen, han har det bara när de kommer till ett större område, till exempel procent. Han 

tycker det är onödigt att de som redan kan ska sitta och höra det en gång till. ”Oftast så är det 

så att jag har genomgångar med dem själva när de kommer till något svårt… Det är lättare att 

prata med eleverna en och en…” I lärarens planering ingår läxor utöver det eleverna inte 

hunnit med av planeringen, som de då får räkna hemma. Dessa läxor är tagna ur läroboken.  
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5.1.2 Lärarens motiv för sitt sätt att planera 

På en direkt fråga om vilket det är som påverkar lärarens planering blev svaret: ”Det är hur 

eleverna ligger till kunskapsmässigt… Vad man har för klass påverkar vilka krav man 

ställer”. Han menar också att har man en klass där det är många som jobbar för att få godkänt, 

så får man lägga upp undervisningen på ett helt annat sätt så de lär sig grunderna. Att mycket 

tid läggs på att få alla godkända har med skolans rykte att göra. ”Det är ju inte bra för en skola 

att ha en massa som inte är godkända. Då börjar folk undra vad är det för lärare…” Ett annat 

argument för sitt sätt att planera är att eleverna behöver en skriftlig planering för annars 

kommer de inte så långt som de ska, tycker läraren. Han anser också att det är lättare för ”de 

där hemma” att hjälpa till med en planering. Med sin tydliga planering hoppas han att 

eleverna ska inse hur mycket de behöver räkna för att hinna med. Läraren framhöll samtidigt 

att det också underlättar för honom med en planering. 

 

Tidsbristen i skolan, som läraren känner, nämner han ett flertal gånger under intervjun. ”Man 

påverkas av hur mycket man har att göra i de andra ämnena. Hade jag haft mer tid till att sitta 

och planera matten och jobba med den, så hade nog planeringen sett annorlunda ut. Det finns 

ju inte så mycket tid till det.” Tiden är alltså ett viktigt argument för lärarens skriftliga 

planering, som han ser som tidsbesparande. Kopplat till tiden så menade läraren att i och med 

att det är så mycket att lära sig så är det ensamma räknandet det bästa sättet för att hinna med. 

Varför han ibland lägger in spel och matematiklekar framkom inte i intervjun, i anslutning till 

det sa han endast att: ”Man kan inte bara räkna”. 

 

 

5.1.3 Hur ställer sig läraren till kursplanen i samband med planeringen av 

undervisningen? 

”Jag kan ärligt säg att jag inte använt den”. Så svarade läraren på om han använde kursplanen 

i sin planering. Samtidigt konstaterade han att det som står i boken är ju kursplanen. Han 

menade också att är man ”stenhård” med målen så är det inte många som kanske når upp till 

alla målen. Läraren berättade också om det allmänna arbetet med kursplanen på skolan. Han 

trodde dock inte att många av lärarna på skolan använde den lokalt utformade kursplanen på 

det sättet som man egentligen ska.   
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5.2 Lärare B 
5.2.1 Lärarens sätt att beskriva sin planering 

På skolan där läraren arbetar gör de en diagnos vid varje termins början och därefter delas 

eleverna in i grupper. Resultatet på diagnoserna blir sedan ett underlag för den fortsatta 

planeringen av undervisningen de efterföljande veckorna. I anslutningen till den planeringen 

hålls en diskussion mellan lärarna: ”… om eleverna är bättre eller sämre eller vad vi ska göra 

för att de ska bli godkända”. På ett övergripande plan har matematiklärarna bestämt sig för att 

ha 40 minuters lektioner och för att under året ha några oförberedda prov.  

 

”Sen är det faktiskt så att man följer boken och lättar upp med diverse annat”. Läraren säger 

uttryckligen att hon använder boken som underlag för sin planering. Under intervjun så ger 

hon inga exempel på vad som bryter av räknandet i boken, alltså vad som kan tänkas vara 

”diverse annat”. Däremot påpekar hon att eleverna gör de uppgifterna i boken som tränar 

annat än bara räknefärdigheter.  

 

Hon försöker planera så att eleverna är på ungefär samma ställe och så att ”ingen rusar iväg 

och slarvar”. Med att slarva menar hon att inte redovisa sina lösningar. Elevernas sätt att 

redovisa sina svar är viktigt för läraren vilket hennes arbete med läxorna också bekräftar: ”... 

så envisas jag med läxor för att man ska få dem till att skriva tjusigt”. Tjusigt är att hon ska 

kunna följa elevens resonemang och röda tråd i uträkningen. Detta ser hon som en övning 

inför de nationella proven. I läxorna finns det tre svårighetsgrader på uppgifterna, inför detta 

år har hon börjat med att rätta så eleverna får mer poäng på de svåra uppgifterna för att 

stimulera eleverna till att räkna även de svåra uppgifterna. Läraren har tidigare inte haft 

nedskrivna lektionsplaneringar men nu har hon skrivit ut dem på papper så dyslektikerna kan 

få dem. 

 

 

5.2.2 Lärarens motiv för sitt sätt att planera 

Läraren menar att vilken grupp hon har påverkar hennes planering. Läraren utgår från boken i 

sin planering bara därför det är en väldigt bra bok. ”Är det någon som har hittat på en bra bok 

så är det väl dumt att hitta på en egen”. Att boken är bra har en väldig betydelse för 

undervisningen, menar hon. I NO har hon inte hittat en bra bok och kör därför eget material, 

men i matte har hon svårt för att se att man hela tiden skulle komma på egna uppgifter. 
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Läraren menar att räknandet i boken behövs i matematik. ”Matten måste traggas på ett annat 

vis”. Hon ger utrymme för att undervisningen kan göras ”lustifikare” men man kan inte helt ta 

bort ”bok-räknandet” från matematiken. Samtidigt så säger hon att öppna uppgifter på 

nationella proven tvingar en till att undervisa på ett annat sätt. Hon påpekar också att 

matematiken har ett ”annat tankesätt” än de andra ämnena.  

 

Läraren tror också att vilken ämnesbakgrund man har påverkar synen på matten. Hon säger 

sig vara mer för samband och inga detaljer, vilket hon sätter i relation till att hon också 

undervisar i kemi och biologi. De lärare som har fysikbakgrund är mer för detaljer, tror hon. 

Att läxan, där de måste redovisa sina lösningar, ingår i planeringen är för att eleverna ska 

läras sig inför nationella proven, och för att skrivsättet hjälper dem att kunna lösa svårare 

uppgifter. Samtidigt är det för att det blir tidsbesparande i längden. Hon tycker det tar mycket 

tid i sjuan men i nian har de lärt sig sättet att skriva.  

 

 

5.2.3 Hur ställer sig läraren till kursplanen i samband med planeringen av 

undervisningen? 

Matematiklärarna på skolan har utarbetat en lokal kursplan, berättar hon. I anslutning till detta 

så säger hon också: ”Vi måste ha prov som verkligen mäter det som kursplanen innehåller. 

Det är löjligt att ha kursplaner och betygskriterier och sedan inte utvärdera efter dem”. Hon 

berättar däremot inget om sitt eget förhållningssätt till kursplanen. Däremot säger hon att: ”… 

läroboken är helt byggd efter nuvarande nationella proven, så den följer alltså kursplanen”. I 

resten av intervjun nämner hon inte kursplanen, men på flera ställen pratar hon om de 

nationella proven, som hon på ett ungefär likställer med kursplanen. 

 

 

5.3 Lärare C 
5.3.1 Lärarens sätt att beskriva sin planering 

”Det viktigaste för mig som lärare det är ju att göra en planering utifrån de mål som är 

uppsatta”. Så säger läraren när jag ber honom berätta hur han tänker om planering. Vidare 

konstaterar han att han försöker ”täcka” in fler mål på höstterminen för att ha tid till 

uppföljningar och repetition på våren. Läraren gör en skriftlig veckoplanering, som eleverna 

får, där det står vilka uppgifter som ska räknas vilken dag. Veckoplaneringen utgår från 
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läroboken som han menar tar upp det som finns i kursplanen. Hur planeringen ska se ut beror 

också på tidsaspekten. ”Jag tycker det är lite jobbigt med tidsplanering… man vet ju aldrig 

hur lång tid någonting tar…” Därför ser läraren till att planera in en ”tidsreserv” till varje 

område som kan användas till repetition eller annat i slutet av varje område. 

 

I planeringen finns det också inskrivet när det ska vara en genomgång. Om sina genomgångar 

säger han så här: ”Det viktigaste med en genomgång är att om jag formulerar ett problem så 

plockar jag inte massa lösa siffror rätt ut ur luften utan då kör man typ vardagsproblem som 

de kan identifiera sig med.” Han vill också att alla eleverna ska vara delaktiga vid 

genomgångarna och som han säger ”prata matte”. I sättet att beskriva sin planering 

återkommer han ofta till att man måste bryta den vanliga undervisningen, till exempel kör han 

en ”mattekluring” varje fredag.  

 

 

5.3.2 Lärarens motiv för sitt sätt att planera 

Det som påverkar lärarens planering mest är elevernas förkunskaper menar läraren, men även 

kursplanen påverkar. Han understryker också att man tar hänsyn, i sin planering, till hur 

mycket eleverna ”snappar upp” i undervisningen.  Det sättet han har valt att planera på, är 

främst för att det tar minst tid och är ”bra”. Att planeringen utgår ifrån de mål som är 

uppsatta, anser han, gör att ”det blir lättare för eleverna att se vad som krävs”.  Läraren tycker 

också att varje ”professionell lärare” verkligen borde titta i kursplanen och se vad som måste 

göras. Att bok-räknande får stort utrymme i hans planering kan man koppla till att han tycker 

att ”det måste finnas färdighetsträning”. Samtidigt säger han i samband med att han ofta 

planerar in kluringar och logiska problem att: ”Eleverna kan inte bara öva färdighet”. 

 

 

5.3.3 Hur ställer sig läraren till kursplanen i samband med planeringen av 

undervisningen? 

Matematiklärarna på skolan har kollat att matematikböckerna stämmer med kursplanen. Han 

menar, att har läraren gått igenom läroböckerna, så har läraren tagit upp alla målen i 

kursplanen. Läraren berättar att han visar betygskriterierna för eleverna och att de diskuterar 

dessa. Detta gör han redan i sjuan, sedan diskuterar han dem mer konkret i åttan och visar vad 

som krävs för de olika betygen. Läraren säger också att då ser eleverna att matematikbetyget 
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inte bara handlar om resultat på prov vilket det inte ska göra, menar han. ”Eleverna skall till 

exempel kunna använda gamla kunskaper för att möta nya problem”. 

 

5.4 Lärare D 
5.4.1 Lärarens sätt att beskriva sin planering 

På skolan där läraren jobbar har de gjort en översiktsplanering för hela högstadietiden utifrån 

det läromedlet som finns. I den finns också rekommenderade tider för prov utsatta. Utöver 

översiktsplaneringen så gör han en planering kapitel för kapitel. ”Planeringen är vad de ska 

räkna i stort sett”. Lärarens sätt att planera ska också ge utrymme för repetition och andra 

förberedelser inför prov. Han ger exempel på att planeringen ser olika ut i sjuan respektive 

nian. ”I sjuan gör vi en diagnos för de nya eleverna”. Denna är sedan grunden för planeringen 

av undervisningen de första veckorna. I nian är det en annan påverkansfaktor: ”Oavsett om 

man vill eller inte så planerar man inför de nationella proven”. 

 

För att variera undervisningen så ger läraren utrymme för tankenötter och kluringar i sin 

planering. Han återkommer till dessa vid ett flertal tillfällen under intervjun. ”…jag tror att 

jag ofta försöker hålla på med övningar som utvecklar ungarnas förmåga att tänka 

logiskt…till exempel plump och luffarschack. Det är ju inte matte men det är logiskt 

tänkande, så det blir matte ändå”. 

 

    

5.4.2 Lärarens motiv för sitt sätt att planera 

Läraren säger att hans planering ser olika ut i olika grupper. På den direkta frågan vad som 

påverkar hans planering blir svaret: ”Elevernas förkunskaper och deras ambition”. Att han 

planerar kapitel för kapitel är för att under terminen ändras så mycket. ” Gör man en planering 

för hela terminen är 75 procent av det arbetet man gjort i onödan”.  

 

Tankenötterna och kluringarnas utrymme i planeringen motiverar han med att: ”… alla elever 

som jag stött på som har problem med matte, alltså svårigheter, de har problem med att tänka 

logiskt”. Samtidigt konstaterar han att han själv tycker det är roligt och att han sysslar med det 

på fritiden. Att han tycker det är roligt ser han som en anledning till att han tycker det är 

viktigt. Han vill även att eleverna ska tycka matematiken är lustfylld och det tror han de 

tycker om man bryter av den med annat.  
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”Undervisningsformen i matte är av naturen ganska så traditionell”. Därför menar läraren att 

det är svårt att komma ifrån det sättet som eleverna jobbar med matte. Man kan inte lära sig 

saker och ting bara genom att diskutera, eller bara laborera, det måste vara en del 

färdighetsträning. Han verkar också tycka att tiden också spelar roll för hur planeringen ser ut 

och säger sig inte veta hur tiden ska räcka till för allt man ska hinna med. 

 

 

5.4.3 Hur ställer sig läraren till kursplanen i samband med planeringen av 

undervisningen? 

Läraren har inte nämnt kursplanen innan jag för den på tal i intervjun och han nämner den inte 

senare i intervjun efter vårt korta resonemang om den. Läraren tycker att principen för 

kursplanen är bra men menar att den är ”luddig”. Det fria tolkningsutrymmet ser han som 

orättvist. På skolan har de tillsammans utformat en lokal kursplan. Denna kursplan har också 

utformats med tanke på vad som finns i deras läromedel. Den lokala kursplanen är på så sätt 

lik läroboken. Läraren ser de lokala kursplanerna som mycket tydligare och mer konkreta. 

Utifrån deras sätt att arbeta med de lokala kursplaner så har de ”koll” på vad eleverna ska 

kunna utan att titta i de officiella dokumenten.  

 

 

5.5 Lärare E 
5.5.1 Lärarens sätt att beskriva sin planering 

Läraren beskriver sitt sätt att planera utifrån innehållet. Hur hennes planering ser ut beror på 

vilken undervisningsgrupp hon har. ”Jag vill att varje termin ska innehålla de fyra räknesätten 

till att börja med… gå vidare med prioriteringsregler… och lite potenser”. Hon menar att det 

är viktigt att eleverna lär sig detta som är någon slags grundkunskap. När hon talar om 

innehållet i sin planering understryker hon också att det är viktigt att förankra i verkligheten. 

Och det är det med dessa grundkunskaperna, menar hon.  

 

I hennes planering är diagnoser en viktig ingrediens. ”Ofta kan jag tänka på elever och undra 

om jag har riktigt koll på vad de kan just nu”. En lärare bör veta var eleverna står 

kunskapsmässigt för att kunna planera undervisningen, anser hon. Det är också viktigt för 

henne att man utmanar de duktiga eleverna antingen med annat extra material eller med 
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gymnasieboken. I sin planering ingår också att ha läxor, hon tycker matematik är ett ämne 

som man måste öva mer än tre gånger i veckan.  

Hon undervisar utifrån läroboken men känner sig inte bunden av den på så sätt att eleverna 

måste räkna vissa sidor och uppgifter. Hon säger också att boken tar upp alla de moment som 

hon vill att eleverna ska kunna. Läroboken fokuserar inte onödigt på någon del, vilket vissa 

läroböcker kan göra, menar hon. Läraren understryker att hon måste i sitt sätt att planera, själv 

måste skapa situationer som får eleverna att diskutera matematik. Hon hävdar att inte många 

av eleverna tar egna initiativ att jobba med varandra verbalt. 

 

 

5.5.2 Lärarens motiv för sitt sätt att planera 

Hon fokuserar på dessa baskunskaper för att de är lätta att förankra i verkligheten. Det är 

också något ”man måste kunna”. Att hon använder boken är för att ett annat sätt hade tagit 

mer tid. Hon menar också att ett annat sätt att arbeta, t.ex. laborativt, kräver mer av eleverna. 

Det kräver studieteknik, som eleverna inte har, vilket kräver mycket tid. ”…tar kanske 50 

minuter räkna ett tal och du har pratat mycket matte men inte räknat så mycket handfast 

matte”. Läraren anser också att man inte får tappa bort ”den mekaniska räkningen”. Diagnoser 

ser läraren som viktigt för att kunna planera. Vet hon inte vad eleven kan, så vet hon inte vad 

hon ska lära ut. Motivet för att läxorna finns i hennes planering är att hon anser att eleverna 

behöver träna mer än tre gånger i veckan. 

 

 

5.5.3 Hur ställer sig läraren till kursplanen i samband med planeringen av 

undervisningen? 

Läraren tar först upp kursplanen i samband med att jag frågar om den. Hon säger att eleverna 

styr undervisningen, samtidigt vet hon vart eleverna ”ska”. Läraren betonar att vart eleverna 

ska, det är det kursplanen som styr. Hon tycker kursplanen är bra, dock tycker hon den bör bli 

tydligare. Samtidigt får det inte bli några ”checklistor”, lite frihet måste det finnas tycker hon.  

 

 

5.6 Sammanfattning av intervjuerna 
Sammanfattningen syftar till att sammanföra intervjuernas resultat och försöker ge en samlad 

bild av lärarnas svar.  
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5.6.1 Hur beskriver de utvalda matematiklärarna sitt sätt att planera undervisning? 

Lärarna beskriver sitt sätt att planera undervisningen på liknande sätt. Alla ger läroboken ett 

stort utrymme i intervjuerna. Två av lärarna har dock en annan ingång till läroboken i sin 

beskrivning än de andra. De ser läroboken som ett verktyg för att nå fram till ett syfte. Den 

ene säger sig utnyttja läroboken som ett hjälpmedel till att lära eleverna det innehåll hon vill 

att de ska kunna. Den andre ser boken som ett hjälpmedel att ”täcka” in de mål som 

kursplanen ”pratar om”. 

 

Lärarna ger också en samstämmig bild av att man måste ha andra inslag i planeringen än bara 

bokräkning. Det som bryter av räknandet verkar vara framförallt två saker, genomgångar och 

kluringar/logiska problem. Lärarnas framförde lite olika beskrivningar av sitt sätt att planera 

genomgångar. Några lärare säger sig tycka det är viktigt att eleverna får ”prata matematik”, 

men att det är svårt att få en diskussion i helklass. Genomgångar verkar lärarna främst planera 

in när de kommer till något nytt område. Av lärarna är det två som mera aktivt beskriver hur 

de bryter den vanliga undervisningen med kluringar och logiska problem.  

 

Alla lärare strävar efter att hålla klassen samlad, men också att de snabbare eleverna ska få 

räkna vidare. De flesta lärarna säger att läxa är en del av planeringen. Lärarnas sätt att 

behandla läxan är olika. Någon ger eleverna de tal som de inte hunnit med av den skriftliga 

planeringen i läxa och andra har separat läxa, ofta från boken. En av lärarna är väldigt 

noggrann med läxan och framförallt rättningen. Två av lärarna ger också uttryck för att de 

tänker på att den matematik man tar med i planeringen bör vara lätt att förankra i verkligheten 

eller av vardagsnära typ. 

 

 

5.6.2 Vilka motiv har lärarna för det valda sättet att planera? 

Det verkar vara en allmän uppfattning hos lärarna att eleverna är det som mest styr lärarnas 

sätt att planera. Både elevernas förkunskaper och hur de uppfattar det pågående området 

verkar lärarna ta hänsyn till i sin planering. 

 

Planering utifrån boken ses som tidsbesparande. Tidsbesparingen kan ses ur två perspektiv, 

dels ett för läraren som inte hinner planera på annat vis, och dels ur elevernas perspektiv som 

med annat arbetssätt inte skulle hinna igenom de delar som de ska. En uppfattning som 
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kommer fram i intervjuerna är att matematiken har ett lite annorlunda tankesätt jämfört med 

de andra ämnena. Som en följd av detta ser undervisningen inte ut som i de andra ämnena, en 

del kan vara mekaniskt räknande. Lärarna menar att det måste finnas utrymme för det 

mekaniska räknandet, det går det inte att komma ifrån. 

 

De två lärarna som beskriver att de bryter räknandet med kluringar framför också tydligare 

varför de bryter undervisningen. Argument för att bryta undervisningen är att variation i sig 

leder till stimulans. Lärarna menar också att kluringar tränar eleverna att tänka logiskt, vilket 

inte alltid bokens uppgifter gör. Den läraren som tydligt beskriver sitt arbete med läxan 

motiverar det utifrån att eleverna måste lära sig det sättet att presentera sina lösningar inför de 

nationella proven. Samtidigt menar hon att de också blir bättre rustade för att möta andra 

matematiska problem. 

 

 

5.6.3 Hur ställer de sig till kursplanen i samband med planeringen av undervisningen? 

Av lärarna är det bara en lärare som nämner kursplanen i samband med sin beskrivning av sitt 

sätt att planera. De andra lärarna nämner först kursplanen i samband med den uttryckliga 

frågan om kursplanen. Läraren, som nämnde kursplanen i samband med beskrivningen av 

planeringen, är också den ende av lärarna som använder ordet kursplan i andra delar av 

intervjun. Två av de andra lärarna nämner de nationella proven i andra delar av intervjun, och 

i alla fall den ene av dem ser proven som ungefär detsamma som kursplanen. Lärarna är 

positivt inställda till kursplanen, några ger dock uttryck för att den borde göras tydligare. En 

samsyn hos lärarna är också att man kan se sitt läromedel som en förlängning av kursplanen. 

Alltså läroboken tar upp det som står i kursplanen.  
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6 Diskussion 
I diskussionen kommer resultatet i intervjuerna kopplas till litteraturgenomgången och till 

mina egna reflektioner. Avslutningsvis presenteras mina tankar om framtida forskningsfrågor. 

 

Lärarnas sätt att beskriva sin planering hade inte alls den variation som jag förväntade mig. 

Beskrivningarna är ganska likartade, men skillnader finns och dessa tror jag kan säga något 

intressant. Min förhoppning var också att lärarna skulle förklara eller motivera sitt sätt att 

planera på ett bättre vis. Jag trodde också att lärarna skulle ha ett mer reflektivt sätt till 

kursplanen i samband med planeringen. I kursplanen står det uttryckligen att ”Både läroplan 

och kursplaner skall ligga till grund för planering av undervisningen” (Skolverket 2000a:6). 

Därför trodde jag framförallt att de skulle kunna koppla ihop kursplanen mer med sitt sätt att 

planera.  

 

Läroboken har en framträdande roll i lärarnas beskrivning av sitt sätt att planera. Intervjuerna 

bekräftar alltså den bild som Att lyfta matematiken (SOU 2000:47) ger av 

matematikundervisning. Att matematiklärarna utgår från läroboken i sin planering, är alltså 

inte så överraskande, men deras förhållningssätt till användandet av läroboken är 

anmärkningsvärt. Av det som framkommer i intervjuerna så verkar inte lärarna ha ett funderat 

så mycket över sitt sätt att använda läroboken. Ingen av dem verkar se några problem med att 

läroboken har en dominerande roll i planeringen. Kanske är det så att lärarna är vana vid att 

fundera på de konkreta problem som uppstår i en undervisningssituation, medan de är mindre 

vana att reflektera och fundera över det lite större perspektivet på matematikundervisning. Ett 

sätt att slippa det är att låta de som redan tänkt, det vill säga läromedelsförfattarna, stå för det 

större perspektivet på matematikundervisningen. Denna tanke delar jag med Wyndhamn m.fl: 
 

Många gånger är det svårare att reflektera över sina förutfattade meningar, sin kunskapssyn och en 
riktpunkt för skolarbetet än att välja en attraktiv lärobok – ett förhållande som vi funnit på många av våra 
besökta skolor.(Wyndhamn m.fl. 2000:214) 

 

Jag menar att matematiklärarna har en svår situation och inte ska klandras för mycket, då de i 

sin vardag ställs inför många strategiska beslut. Att lärarna då först beslutar om sådant som 

ligger nära den konkreta undervisningen är inte så konstigt, då det är mer påtagligt. För att 

undervisningen ska bli bra tror jag dock att matematiklärarna själva måste reflektera var de 

står och fundera över vilken kunskapssyn de har. Kanske har lärarna gjort detta en gång i 
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tiden när de köpte läromedlet, men denna process måste hållas aktuell under hela 

lärarkarriären. 

 

Att läroboken har en central roll i lärarnas beskrivning kan också kopplas till att de flesta av 

dem ser läroboken som en förlängning av kursplanen. När några av lärarna säger att läroboken 

tar upp alla de målen som ingår kursplanen, så tror jag lärarna menar de målen som är knutna 

till olika matematiska innehåll, till exempel taluppfattning och ekvationer. Exempel på de 

målen, som jag tror de syftar på, kan var några av de mål att uppnå för elever i slutet av de 

nionde skolåret. Eleverna skall: 

 
• ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform, 
• kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram, 
• kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka och använda grafer till 

funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser. (Skolverket 2000a:28,29) 
 

Jag tolkar det som om de menar att boken går igenom de matematiska ämnesområden som 

eleven skall kunna, samtidigt tror jag inte de menar, eller att de kan påstå, att endast räknande 

i läroboken gör att eleven uppnått sådana mål som till exempel finns i kursplanens mål att 

sträva mot: ”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar sin 

förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt 

muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande” (Skolverket 2000a:26).  
 

Även om lärarna och läroboken syftar till att eleven ska nå andra mål, än de mål som jag 

beskrivit som kopplade till innehållet, så borde man dra slutsatsen utifrån deras beskrivning 

att de planerar på ett sätt så att vissa delar av kursplanen inte kan tillgodoses i undervisningen. 

Tittar man på citatet från kursplanens mål att sträva mot så borde en läroboksbaserad 

planering främja det skriftliga framför det muntliga till exempel. Att undervisningen i 

matematik ofta är fokuserad på begränsade delar av kursplanen finns det undersökningar som 

bekräftar (Skolverket 2000b). Alltså är de intervjuade lärarna inte unika i det avseendet, om 

min tolkning är rätt. 

 

De flesta lärarna beskriver att de i sitt sätt att planera lämnar utrymme för aktiviteter som 

bryter den annars lärobokbaserade undervisningen. Deras beskrivningar ser lite olika ut. Två 

av lärarna är tydliga med att de bryter av för kluringar och ger tydliga motiv för att använda 

kluringar. De menar att eleverna får träna logiskt tänkande med sådana uppgifter, vilket inte 

alltid bokens uppgifter gör.  Den ene läraren uppfattar också att de som verkligen har svårt för 
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matte ofta är dåliga på logiska problem.  Lärarna kopplar inte sitt arbete med kluringar till 

kursplanen. De menar också att variation i undervisningen i sig främjar ett bättre lärande. Det 

verkar som om de två har funderat mer på varför och på hur de ska bryta av med kluringar än 

de andra lärarna, som inte riktigt framförde några motiv för kluringar i sin planering. En av de 

andra lärarna sa: ”Man kan ju inte bara räkna”. Jag tror att de som har funderat över varför 

och hur på planeringsstadiet står bättre rustade inför den konkreta undervisningssituationen. 

 

Något annat som också bryter av räknandet är gemensamma genomgångar. I intervjuerna ger 

lärarna lite olika beskrivningar om sitt sätt att planera genomgångar. En av lärarna menar att 

det ger mer att diskutera med var och en av eleverna. Därför har han inte så många 

gemensamma genomgångar i planeringen. Den läraren som säger att det är viktigt att eleverna 

”pratar matte” är också mer för gemensamma genomgångar. Han framhåller dessutom vikten 

av att genomgångarnas samtal utgår från vardagsproblem. Dessa problem har eleverna lättare 

att identifiera sig med menar läraren. En av de andra lärarna återkommer också ofta till att det 

är viktigt att innehållet går att förankra i verkligheten. Även om dessa två lärare inte kopplar 

vikten av vardagsproblem och förankrandet i verkligheten till kursplanen, så är det en tanke 

som finns i den: ”Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i 

matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 

valsituationer…”(Skolverket 2000a). När lärarna försöker förankra innehållet till vardagen är 

det något som främjar elevernas lärande, i alla fall om man ser det ur ett sociokulturellt 

perspektiv (Säljö 2000).   

 

En annan variation i lärarnas beskrivning av sitt sätt att planera är att två lärare ser läroboken 

som ett verktyg att nå fram till ett syfte. De ser läroboken, dels som ett svar på det innehållet 

läraren vill att eleverna ska kunna, och dels för att uppfylla de mål som kursplanen pratar om.  

De här två lärarna verkar ha tänkt på hur de ska planera i större utsträckning än de andra 

lärarna. Den läraren som säger att han har läroboken för att täcka in de mål som kursplanen 

pratar om, är också den läraren som i intervjuerna använder begrepp, som ligger i linje med 

kursplanens idé, mer än de andra lärarna. Läraren som beskriver att hon utgår från innehållet 

talar också i hela intervjun om detta perspektiv. Jag vet inte om man kan dra några slutsatser 

av detta. En tanke är att lärare som reflekterat innan de använder läroboken kanske är bättre 

på att behålla sitt tankesätt. Har man till exempel inte funderat över vilket innehåll man vill ha 

i undervisningen innan man tittar i läroboken så är det nog lätt att lärobokens innehåll ligger 

till grund för undervisningen. Om de här två lärarnas konsekvens i att framföra samma tankar 
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under stora delar av intervjun ligger i att dessa är fundamentala och väl genomtänkta, eller om 

det bara är ett uttryck för retorik är svårt att bedöma. 

 

En gemensam utgångspunkt för alla lärarna är att de anser att eleverna är den viktigaste 

utgångspunkten för deras sätt att planera. Några anger också att elevernas förkunskaper är 

avgörande för planeringen, eller som en av lärarna säger: ”Det är hur eleverna ligger till 

kunskapsmässigt… Vad man har för klass påverkar vilka krav man ställer”. Alla lärarna säger 

att eleverna är viktigast för deras sätt att planera, trots detta verkar deras sätt att 

individualisera vara med vilken hastighet eleven skall räkna. Alltså de sämre eleverna gör 

samma typ av uppgifter fast i annan takt eller att de gör liknande uppgifter en gång till för att 

lära sig. Eleverna som är snabbare och bättre (?) stimuleras genom att räkna vidare. Frågan är 

om de då blir kvalitativt bättre än de andra? De har räknat samma uppgifter fast snabbare. 

Kanske de hinner till de mer avancerade uppgifterna men utvecklar de kvalitéer som krävs för 

ett högre betyg? Jag menar att i en optimal situation, och utifrån kursplanens syfte borde dessa 

elever få uppgifter från samma område men med en annan karaktär. De uppgifterna borde 

syfta till att fördjupa förståelsen. Samtidigt borde också de svagare eleverna få en kvalitativt 

annan typ av uppgifter istället för att behöva räkna fler av liknande typ. 

 

Lärarnas arbete påverkas av de resurser skolan får (Gran 1998). Resursfrågan ser jag som nära 

kopplad till tidsaspekten för lärarna. En del av lärarna antyder i intervjuerna att de inte hinner 

planera, eller att de inte hinner planera i den utsträckning som de vill. Allt mer administrativt 

arbete tar tid i anspråk från lärarnas planeringstid, tycker någon. Trots att man kan ana att 

resursfrågan får konsekvenser för läraren, så handlar vad läraren gör med tiden om en 

prioriteringsfråga. Vilket en av lärarnas svar också visar: ”Man påverkas av hur mycket man 

har att göra i de andra ämnena”. Jag tror den bilden stämmer för de flesta matematiklärare. 

Matematiklärarna på högstadiet är också ofta NO-lärare. Många lärare ser matematiken som 

ett andningshål för att ”den inte behöver planeras”, tror jag. Samtidigt ser man också att 

klassrumssituationen borde vara omöjlig med två minuter till varje elev och som följd av det 

en låg aktivitetsgrad hos eleverna (Skolverket 2003). Hade lärarna i sin planering försökt att 

lägga in gruppövningar och liknande diskussion i matematiken, så kunde fler elever vara 

aktivare under större delen av lektionen. Här finns också en av mina tankar att man måste ta 

tillvara de snabbare och bättre eleverna. Då får de eleverna också träna sig i att förklara för 

andra vilket borgar för en ökad förståelse och ett bättre betyg. 
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I intervjuerna framkom att lärarna är positivt inställda till kursplanen. Detta trots att de bara är 

en av dem som verkar jobba med den aktivt. Denna positiva inställning till kursplanen 

understryks av tidigare undersökningar (Wyndhamn m.fl. 2000), och det är kanske rätt så 

logiskt att lärarna svarar som de gör då alla lärare vet att kursplanen är ett styrdokument. 

Gemensamt för alla lärarna är att de i intervjuerna inte talar mycket om kursplanen och när de 

nämner den så pratar de om den på ett övergripande plan. Jag upplever det som om de inte vet 

konkret vad som står i kursplanen och därför aldrig tar några praktiska exempel ur den. 

Läraren som säger sig använda den ligger också närmare kursplanens text uttrycksmässigt. 

Svaren i intervjuerna tyder också på att de skulle vilja se den tydligare. En tydligare kursplan 

hade kanske lett till att fler hade planerat utifrån den. Samtidigt kan man se att ett 

tydliggörande kanske inte hade räckt. Mouwitz m.fl. framhåller traditionens makt på 

undervisningen och skriver: ”Mycket tyder på att nu aktuella kursplaner istället omtolkas så 

att de stämmer med traditionen, inte tvärtom!” (Myndigheten för skolutveckling 2003:10). 

Efter mina intervjuer är jag benägen att hålla med dem om att traditionen är stark inom 

skolmatematiken. 

 

Avslutningsvis så ser jag att intervjuerna understryker bilden av skolmatematiken, som 

läroboksbaserad och traditionstyngd. Av beskrivningarna i intervjuerna att döma så planerar 

lärarna ganska likt varandra, och de verkar inte ha reflekterat så mycket över hur de planerar 

på ett övergripande plan. De verkar inte heller använda kursplanen som underlag för 

planeringen. Jag tror att det är av största vikt att matematiklärarna försöker reflektera mer 

över sitt sätt att planera och fundera över hur de ser på matematiken i stort. Kanske kan ett 

mera aktivt arbete med kursplanen hjälpa dem till att bidra till ett reflekterande 

förhållningssätt till matematiken.  

 

En idé jag bär med mig är att detta måste göras innan själva undervisningen startar, alltså på 

planeringsstadiet. Skolan är starkt resursutsatt idag och lärarna är upptagna av mycket under i 

den konkreta undervisningssituationen. Har man ej reflekterat och funderat innan över hur 

undervisningen ska gestalta sig är det ännu svårare att göra det i själva undervisningen, och 

det är då jag tror man lutar sig mot det trygga vilket blir läroboken och traditionen.  

Ur detta arbete vill jag lyfta fram vikten av matematiklärarnas möjlighet  
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6.1 Förslag till vidare forskning 
Mitt arbete har blivit ett i raden av dem som konstaterat att skolmatematiken är 

läroboksbaserad och traditionstyngd. Jag tycker det hade varit intressant att försöka tränga 

djupare in i det som kan karakteriseras som tradition och kultur i skolmatematiken. En studie 

där man i stor grad hade fokuserat på varför-frågor hade kunnat ge en tydligare bild av 

lärarnas förhållningssätt till skolmatematiken. Att i en intervjusituation ställa matematiklärare 

inför den forskning som beskriver kultur och tradition hade varit spännande. En idé som 

också hade varit intressant att följa upp, hade varit skolornas arbete med kursplanerna, så här 

mer än tio år efter att de infördes. Då Lpo94 kom var det ett aktivt arbete med att formulera 

lokala kursplaner på alla skolor, men hur och på vilket sätt revideras de lokala kursplanerna 

idag? 
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7 Sammanfattning 
Detta arbetets syfte är att belysa fem utvalda matematiklärares sätt att se på planeringen av sin 

undervisning, samt att se vilken roll kursplanen spelar i lärarnas planering. Idén till arbetet har 

sin grund i att jag under flera av mina VFU - perioder har stött på matematikundervisning som 

har varit av olika karaktärer. Olika studier pekar på att intresset och kunnandet för matematik 

sjunker bland svenska elever, vilket också bidrar till mitt intresse för att sätta matematiken i 

fokus. 

 

 I litteraturgenomgången redovisas ingående kursplanens karaktär och uppbyggnad samt 

aktuell forskning om matematik. Av litteraturgenomgången kan man konstatera att kursplanen 

ska ligga till grund för lärarnas planering. Den undervisningsform som dominerar är 

lärobokscentrerad. I arbetets teorietiska och metodologiska utgångspunkter presenteras två 

lärandeteorier, konstruktivismen och det sociokulturella perspektivet, samt teori bakom 

arbetets metod.    

 

Intervjustudien är kvalitativ och baseras på en intervjustudie med fem lärare, som är utförd på 

grundskolans senare del. Av lärarnas beskrivningar i intervjuerna att döma så planerar de 

ganska likt varandra. Resultatet av intervjuerna kan sammanfattas med att lärarnas planering 

främst utgår ifrån läroboken. Eleverna är en annan viktig utgångspunkt för lärarna i deras 

planering. Lärarna använder inte kursplanen som ett direkt underlag för planeringen, men de 

ser läroboken som en förlängning av kursplanen och på så sätt menar de att undervisningen 

tillgodoser kursplanens mål.  

 

I diskussionen kopplas resultatet i intervjuerna till litteraturgenomgångs material. Resultatet 

av intervjuerna understryker den bild, som presenteras i litteraturgenomgången, att 

skolmatematiken är läroboksbaserad och traditionstyngd. I diskussionen konstateras det att 

lärarnas oreflekterade förhållningssätt kan vara en orsak till att undervisningen blir 

läroboksbaserad. Samtidigt menar jag i diskussionen att det är av största vikt att 

matematiklärare försöker reflektera mer över sitt sätt att planera och över hur de ser på 

matematiken i stort, vilket kan ses som arbetets slutsats. 
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Bilaga 

Frågeformulär 
 
Säg att du skall göra en grovplanering inför en hösttermin i en årskurs 8. Hur 
tänker du inför terminen? Beskriv dina tankar! 
 
 
Vilka faktorer påverkar din planering av undervisningen? 
 
 
Hur ställer du dig till kursplanen i samband med planeringen? 
 
 
Om du reflekterar över ditt sätt att planera undervisningen och de faktorer som 
påverkar den, vad tror du det är som ligger bakom just dina val? 
 
 
Varför planerar du som du gör? 
 
 
Vad tror du generellt sett att lärare påverkas av i sin planering?  
 
 
Forskning om undervisning i matematik säger: mindre progressiv och mer 
traditionell än andra ämnen!  
Är detta en sann bild?  
Varför? 
Hur ställer du dig till påståendet? 
 
 
Om man från regeringen/skolverket sida skulle vilja förändra/påverka 
undervisningen i matematik. På vilket sätt tror du de skulle göra? 
 
 
Mitt examensarbete: Stor frihet i och med Lpo 94….  
Utnyttjar du den? 
Utnyttjar matematiklärarna den generellt? 
 
 
 
 


