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Abstract 
 

Carolina Wallerström: Matematikundervisning i första klass; Likheter och skillnader i hur 

lärare hanterat undervisning efter elevers olika nivåer i fyra tidsperioder mellan 1962–2011. 

Uppsala Universitet: Inst. för idé och lärdomshistoria, c-uppsats, vårterminen 2018. 

 

Syftet är att undersöka hur undervisningen i skolan har hanterat elevers olika nivåer inom 

matematiken under fyra olika tidsperioder mellan 1962 – 2011. Här studeras vad som generellt 

beskriver vad som karaktäriseras med respektive tidsperiod med hjälp av nyckelord. 

Nyckelorden baseras på vad i materialet, som primärt är lärarhandledningar, har ansetts 

tydligast att komma fram ur materialet gällande vad i undervisningen eller i undervisningens 

metoder som är centralt för att hantera elevers olika nivå i undervisningen. Undersökningen tar 

stöd genom, Anders Burman och Esbjörn Larsson, som givit ett brett historiskt perspektiv på 

skolan genom pedagogikens historia respektive skolsystemets historia. Daniel Lövheim har gett 

en mer specifik bild av debatten om den naturvetenskapliga debatten under 1900 talet och val 

av metod i denna undersökning bygger till stor del på hur han beskriver att han har valt sina 

teman. Från det stora och breda perspektiv som Burman och Larsson tillfört till den 

naturvetenskapliga debatten som tillförts genom Lundin finns det möjlighet att gå in mer 

specifikt på ämnet matematik genom filosofen Sverker Lundin och Anders Prytz, lektor i 

didaktik. De har båda undersökt matematiken i skolan varav Lundin har kritiserat ett flertal 

olika områden inom matematiken och Prytz fokuserat på styrningen av matematiken i skolan 

på olika sätt. Genom att jämföra hur lärare instruerats till att hantera olika elevers nivåer att lära 

sig matematikundervisningen i de olika perioderna, som är undersökningens syfte kan man se 

skillnader och likheter under perioderna. Den första perioderna handlar om att få möjlighet att 

räkna ett stort antal uppgifter efter nivå och de två senare perioderna om att få möjlighet att ta 

sin tid och under den fjärde perioden som undersökts betonas vikten av att varje elev känner sig 

självsäker och lust kring matematiken. 

 

Keywords: matematikundervisning, lärarhandledning, inlärning, didaktik, individualisering, 

grundskola. 
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Inledning 
 

”Skolan ska vara en skola för alla, där största möjliga hänsyn skall tas till den enskilda elevens 

intresse och förmåga”, så beskrivs skolan i den fösta läroplanen för grundskolan, Lgr 621. Efter 

en tid där barn från olika samhällsklasser gått i separata skolor skapades en enhetsskola för alla 

elever, grundskolan. Matematiken i skolan är, som Sverker Lundin beskriver det, ett ämne där 

elever vill lyckas och prestera bra2 men också ett ämne som kan vara ångestfyllt och 

intressedödande3. Skolan präglas av en gemensam strävan efter att prestera och avslutas med 

att alla får betyg som formas baserat på prestationsmätningarna4. Lundin beskriver att elever 

gång på gång uppfattar matematiken som svår och känner att de inte förstår. Han menar att det 

som är skämmande för eleven är bristen på förståelse till specifika problem. Att inte se de 

samband som man förväntas att se och som påstås finnas framför ögonen på en kan bringa en 

känsla av att vara blind. Där den som arbetar med matematik i skolan är bekant med sambandet 

mellan matematik och ångest.5 Skolmatematiken har inte undersökts i samma utsträckning som 

exempelvis läskunnighetens historia6 och precis som Lundin beskriver i sina problemområden 

så är matematiken som skolundervisningsämne kritiserat. En fråga som varit aktuell i en stor 

mängd tidningsartiklar från andra halvan av 1900-talet och som Daniel Lundin tar upp i sin 

avhandling är vilka konsekvenser skolungdomarnas studier får för det framtida samhället. 

Frågan har still stor del handlat om ungdomars intresse till ämnet. Avtagande antagningssiffror 

till utbildning inom de naturvetenskapliga ämnena minskat vilket tolkas som avtagande 

engagemang för dessa ämnen.7   

 Matematiken under 1900 talet har genomgått en rad förändringar och är än idag ett 

kärnämne i skolan där läroböckerna är ett viktigt hjälpmedel till undervisningen. Hur har då 

undervisningen av detta svåra skolämne anpassats för att vara en skola för alla? Det är något 

som har intresserat mig och därmed inspirerat denna undersökning. Med bakgrund i den 

historiska empiri som bland andra Lundin och Anders Burman lagt grund för försöker jag att 

urskilja vad som varit karakteristiskt i undervisningen i fyra tidsperioder från 1962. På grund 

                                                
1 Kungliga skolöverstyrelsen. Läroplan för grundskolan Lgr 62. Stockholm: Emil Kihlströms tryckeri, 1962. 
2 Lundin, Sverker. Skolans matematik: En kritisk analys av den svenska matematikens förhistoria, uppkomst och 
utveckling. Lic.-avh., Uppsala universitet, 2008, 58. 
3 Ibid, 30. 
4 Ibid, 58. 
5 Ibid, 30. 
6 Ibid, 18. 
7 Lövheim, Daniel. Att inteckna framtiden: Läroplansdebatter gällande naturvetenskap, matematik och teknik i 
svenska allmänna läroverk 1900–1965. Lic. –avh., Uppsala universitet, 2006. 
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av svårigheten att skapa en korrekt bild av hur undervisningen sett ut används 

lärarhandledningar som material i undersökningen. Dessa lärarhandledningar har använts 

hjälpmedel för hur lärarna ska använda kursmaterialet och har därför kunnat hjälpa mig att 

förstå hur undervisningen sett ut och förändrats. 

  

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur undervisningen i skolan har hanterat elevers olika nivåer inom 

matematiken under olika tidsperioder. Nya läroplaner som innebär omprioriteringar inom 

ämnet och har gjort att undervisningen har skiftat under historien. För att närma sig den 

verklighet av vad som skett inom undervisningen i klassrummen används lärarhandledningarna, 

som fungerar som ett stör för hur läraren ska arbeta med undervisningsmaterialet. Genom att 

studera lärarhandledningarnas sätt att instruera läraren hur den ska hantera elevers olika nivåer, 

inlärningshastighet och förståelse samt genom att studera hur lärarhandledningarna anpassats 

efter gällande läroplan kommer undersökningen att jämföra fyra olika tidsperioder. De fyra 

tidsperioderna sträcker sig från 1962, då grundskolan infördes, fram till 2011 och omfattar 

därmed fyra olika läroplaner för grundskolan. För att uppnå syftet används följande 

frågeställning där elevers olika nivå ligger som grund bakom frågan: 

 

Baserat på instruktionerna i lärarhandledningarna, vad in undervisningen eller metod i 

undervisningen uppmanas som centralt och viktigt för att hantera elevers olika nivå i 

undervisningen i respektive period sammanfattningsvis? 

 

För att ta reda på detta undersöks vilka övergripande skillnader eller likheter som kan 

identifieras i perioderna med avseende på hur läraren uppmanas att hantera elevers olika nivåer. 

Genom att jämföra perioderna med varandra undersöks hur matematikundervisningen skiftat 

mellan tidsperioderna och hur har det förändrat hur läraren ska hantera elevers olika nivåer. 

Slutligen undersöks huruvida lärarhandledningarna anpassat sig efter respektive läroplan och 

därmed hur matematikundervisningen har skiftat med avseende på elevers olika nivåer genom 

att undersöka om det som är karaktäristisk för hur lärarhandledningarna instruerar läraren till 

hur den ska hantera elevers nivå återfinns även i läroplanerna. 
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Tidigare forskning 
 
Matematik i skolan är ett brett ämne att undersöka och kan därmed göras på flera olika sätt. 

Några som har undersökt matematiken och ger ett stort och brett perspektiv på ämnet är bland 

andra Anders Burman och Esbjörn Larsson. De båda ger en översiktlig historisk bild där 

Burman redogör för pedagogikens historia och Larsson beskriver det svenska skolsystemets 

historia i böckerna: Pedagogikens idéhistoria8 respektive Utbildningshistoria9. Dessa två 

böcker har utgjort ett stöd i denna undersökning och givit ett helhetsperspektiv till det stora 

ämnet matematik i grundskolan. Det är utifrån dessa böcker som beskrivningar om reformer 

som avgränsat undersökningens tidsperioder har hämtats. För ytterligare beskrivning av längre 

tidsperiod och referenser än vad som behandlas i denna undersökning rekommenderas dessa 

böcker.  

 Daniel Lövheim som är docent i idéhistoria har skrivit avhandlingen Att inteckna 

framtiden, Läroplansdebatter gällande naturvetenskap, matematik och teknik i svenska 

allmänna läroverk 1900–1965. Avhandlingen beskriver debatter om läroplaner inom politiken, 

pedagogiken och av författare, journalister och professorer. Lövheim gör tre fallstudier där han 

kollar på likheter och skillnader mellan fallstudierna genom att ringa in återkommande teman 

som identifierats i diskussioner rörande skola och utbildning inom naturvetenskap, matematik 

och teknik. Varje gång en läroplan ska skrivas om behöver man prioritera och selektivt välja 

vad som är viktigt och mindre viktigt. ”En läroplan under reformering engagerar människor 

genom att hota en för dem värdefull utveckling, eller genom att fungera som löftesbringande i 

samma ämne.” Vissa ämnen representeras mindre än andra i Läroplanerna och Lövheim har 

fokuserat på hur och varför olika aktörer argumenterat inför dessa reformeringar.10 Lövheim 

har gett en mer specifik bild av debatten om den naturvetenskapliga debatten under 1900 talet 

och val av metod i denna undersökning bygger till stor del på hur han beskriver att han har valt 

sina teman.   

 Från det stora och breda perspektiv som Burman och Larsson tillfört till den 

naturvetenskapliga debatten som tillförts genom Lundin finns det möjlighet att gå in mer 

specifikt på ämnet matematik genom filosofen Sverker Lundin och Anders Prytz, lektor i 

didaktik. De har båda undersökt matematiken i skolan där Lundin har kritiserat ett flertal olika 

                                                
8 Burman, Anders. Pedagogikens idéhistoria: Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år. Lund: 
Studentlitteratur AB. 2014. 
9 Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes. Utbildningshistoria: en introduktion. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 
2015. 
10 Lövheim. Att inteckna framtiden. 
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områden inom matematiken och Prytz fokuserat på styrningen av matematiken i skolan på olika 

sätt. Lundin beskriver ingående ett flertal olika problemområden i sin avhandling Skolans 

matematik: En kritisk analys av den svenska matematikens förhistoria, uppkomst och 

utveckling11. Där kritiserar han skolmatematiken och beskriver bland annat problemet med att 

matematik kan likställas med systematiskt lösande av övningsuppgifter och ifrågasätter vad 

man egentligen lär sig av det. Den tid som ägnas åt matematikens ”stora idéer” är egentligen 

mekaniskt lösande av övningsuppgifter och det är den förmågan som sedan testas vid prov och 

som leder till examen.12 Han tar även upp frågor som: varför är det obligatoriskt att delta i 

matematikundervisningen trots att den inte uppnår de mål man hoppas att den ska leda till. Han 

menar att istället för att vara intresseväckande så är den intressedödande och att 

matematikbetygen skapar ångest och ett orättvist och hierarkiskt samhälle snarare än att ge 

eleverna ökad kompetens.13 Prytz har bland annat studerat produktionen av läroböcker under 

1930–198014 och han har även skapat en databas över vilka författare som har publicerat 

läroböcker under vilka år15. Prytz beskriver i sin artikel Governance of Swedish school 

mathematics – where and how did it happen? A study of different modes of governance in 

Swedish school mathematics, 1910-198016 projektet IMU, individualiserad 

matematikundervisning, som var en satsning på 60-talet efter införandet av grundskolan 1962. 

Genom att byta till det nya skolsystemet uppstod problem med differentiering i klassrummen 

och man ansåg att eleverna skulle lära sig bättre genom att arbeta mer självständigt med 

läroböcker i egen takt17. Då Prytz till stor del undersökt styrningen av matematiken skiljer sid 

hans arbeten från denna undersökning eftersom jag är intresserad av hur undervisningen i 

klassrummen har gått till. Detta har självklart med styrningen att göra då undervisningen i hög 

grad påverkas av olika styrande dokument och bestämmelser, men det är inte vad jag kommer 

att undersöka. Trots att denna undersökning har en annan infallsvinkel än Prytz kan hans 

arbeten användas för att han redan har skrivit mycket om själva matematikundervisningen. De 

ämnen som Prytz har skrivit om: IMU, produktionen av läroböcker samt databasen över 

                                                
11 Lundin. Skolans matematik, kap 2. 
12 Ibid, 34. 
13 Ibid, 30 f. 
14 Prytz, Johan. The production of textbooks in mathematics in Sweden, 1930-1980. Roma: Edizoni Nuova Cultura, 
2017. 
15 Prytz, Johan. The construction of a database regarding Swedish historical textbooks in mathematics (grade 1-
9), 1900-2015: A technical description. Department of Education, Uppsala university, 2016. 
16 Prytz, Johan. Governance of Swedish school mathematics – where and how did it happen? A study of different 
modes of governance in Swedish school mathematics, 1910-1980. Espacio: Tiempo y Educación, 4(2), 2017, 43–
72. doi: http://dx.doi.org/10.14516/ete.180. 
17 Ibid, 55. 
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författare, går att ses som ett hjälpmedel till denna undersökning men i undersökningen kommer 

innehållet i läroböckerna att vara det centrala. Genom att använda den tidigare forskningen och 

matematikens historia i skolan under 1900 talet kan lärarhandledningarna till läroböckerna 

sättas in i ett sammanhang som underlättar för tolkningen av innehållet i dem. 

 Det som denna undersökning behandlar är hur lärarhandledningarna beskriver att 

undervisningen skall gå till, vad som är viktigt och vad som är karaktäristiskt för just den 

perioden angående hur elever lär sig matematik. Det som jag specifikt har letat efter är hur 

variation av elevers inlärning beskrivs. Sökandet har haft fokus på hur man på olika sätt har 

anpassat undervisningen i klassrummen efter elevens nivå. Med hjälp av utvalda 

lärarhandledningar samt tillhörande läroplaner har jag bildat mig en uppfattning om vad som 

prioriterats och vad som ändrats inom matematikundervisningen under de olika tidsperioderna 

från 1962 till 2011. Att undersöka lärarhandledningarna för att komma åt och förstå situationen 

i klassrummet har inte gjorts tidigare men mycket av den ovan nämnda litteraturen och 

forskarna lägger en bra grund för den allmänna förståelsen för förädlingarna inom matematiken 

under denna period. Till skillnad från Lundin som har gjort en översikt över matematiken under 

flera århundranden för att utvärdera matematiken har jag undersökt hur didaktiken, läran om 

undervisning, har förändrats under den givna tidsperioden.  

 

 

Material och urval 
 

I detta kapitel beskrivs den tidsperiod som valt att studeras samt hur den delas upp i fyra 

avgränsade tidsperioder. Därefter presenteras det utvalda material av lärarhandledningar och 

läroplaner som har använts i undersökningen samt hur materialet har avgränsats för att göra 

studien genomförbar.  

 

Undersökningens fyra tidsperioder 

Utifrån den grundläggande empiriska bakgrunden var införandet av den nya skolformen, 

grundskolan, en spännande starttid för denna undersökning med anledning av den förädling 

som skedde när elever från olika samhällsklasser för första gången samlades i samma skolform. 

Eftersom undersökningen är jämförande är tidsperioderna valda så att skolsystemet är av 

samma typ under samtliga perioder. Med grundskolans införande år 1962 som start kan 

undersökningen täcka in undervisning efter reformen med grundskolan som nytt skolsystem, 
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samt reformer i samband med efterföljande läroplaner för grundskolan (Lgr) och läroplaner för 

det obligatoriska skolväsendet (Lpo). Den undersökta tidsperioden har avgränsats till perioden 

då fyra olika läroplaner var giltiga för att undersökningen därmed täcker in viktiga förändringar 

inom matematikens historia utan att bli för omfattande för arbetets storlek. För den tid som 

undersöks innebär det att reformer genom att Lgr 62, Lgr69, Lgr80 samt Lpo94 införts kommer 

att undersökas. För att undvika att blanda ihop tidsperiodernas avgränsningar med själva 

läroplanerna införs i tabell 1 en benämning som kommer att användas hädanefter i rapporten. 

 

Tabell 1. Tabellen visar vilka läroplaner som avgränsar de olika tidsperioder som undersöks 
samt hur tidsperioderna kommer att benämnas framöver. 

Från Till Tidsperiod Benämning 

Lgr 62 Lgr 69 1962–1968 Period 62 

Lgr 69 Lgr 80 1969–1979 Period 69 

Lgr 80 Lpo 94 1980–1993 Period 80 

Lpo 94 Lgr 11 1994–2011 Period 94 

 
 
Lärarhandledningar och läroplaner 

Det material som har använts i undersökningen är utvalda lärarhandledningar till skolböcker 

inom den givna tidsperioden 1962 - 2011. Urvalet har skett genom att först utreda hur stort 

material som funnits att tillgängligt på Blåsenhus bibliotek på Uppsala universitet. Därefter har 

materialet sorterats efter bokserie och årtal för att sedan välja vilka delar av materialet som ska 

undersökas. I den stora mängd material som finns på Blåsenhus bibliotek finns 

lärarhandledningar från samtliga tidsperioder som studien innefattar och de är representerade i 

ungefär lika stor mängd av lärarhandledningar. För att göra undersökningen genomförbar har 

materialet avgränsats till två lärarhandledningar för årskurs ett, per tidsperiod. Detta för att 

oavsett tidsperiod undersöka matematiken som eleverna först möts av när de börjar 

grundskolan. Totalt finns närmare 130 lärarhandledningar på Blåsenhus bibliotek och från dem 

har först samtliga lärarhandledningar för årskurs 1 eller årskurs 1a valts. Genom att sortera bort 

alla lärarhandledningar som är kopior, ej specificerade till en viss årskurs, endast diagnoser och 

alla de som inte är årskurs 1 eller 1a minskades antalet ned till 19 lärarhandledningar. Därefter 

skedde urvalet slumpvis för de tidsperioder som hade fler än två lärarhandledningar att välja 

på. Det utvalda materialet består därmed av åtta lärarhandledningar från åren 1962 till 2002. I 
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tabell 2 nedan listas de åtta lärarhandledningar som har använts och kommer i fortsättningen av 

undersökningen att benämnas med dess tilldelade namn. 

 

Tabell 2. Tabellen visar de utvalda lärarhandledningen som undersökningen använder, vilket 
år de tryckts samt vilken tidsperiod de representerar. 

Titel lärarhandledning Publicerat år Tidsperiod 

Matematikboken 1a18 1962 
Period62 

Ettans matematik19 1962 

Hej åk 120 1973 Period69 
Modern matematik 1a21 1970 

Min matematik 122 1985 Period80 
Landet längesen23 1993 

Matematikserien 124 1998 Period94 
Matteboken 125 2002 

 

Trots att en databas över vilka författare som publicerat läroböcker till grundskolan fanns 

tillgängligt valdes materialet inte med avseende på den. Man kan argumentera för att de utvalda 

lärarhandledningar i denna undersökning bör vara handledningar till läroböcker som varit 

efterfrågad och uppskattad hos lärare och därmed fanns representerade på en stor mängd skolor. 

Jag menar att urvalet hade kunnat ske baserat på vilka författare som, genom bokförlagen, fått 

förtroendet att trycka ett flertal läroböcker för att de då kan antas ha sålts många exemplar av 

den tidigare läroboken jämfört med de författare som endast producerat enstaka. Eftersom jag 

                                                
18 Husén, Torsten och Wikström, Ruth. Lärarens bok - Matematikboken 1 a. Stockholm: Svenska 
bokförlaget/Nordstedts, 1962. 
19 Hultman, Charles & Kristiansson, Margareta, Syrén, I. Ettans matematik 1 a – Lärarens bok. Gävle: Skolförlaget, 
1962. 
20 Håstad, Matts & Svensson, Leif & Öreberg, Curt. Hej matematik åk 1 – lärarhandledning. 2. uppl. Malmö: 
Hermonds, 1973.  
21 Malmer, Gudrun. Modern matematik 1 a – Lärarens bok. Stockholm: Esselte studium, 1970. 
22 Kilborn, Wiggo & Johansson, Bengt & Dahlström, Kristina. Min nya matematik 1 – Lärarhandledning/Facit. 
Stockholm: Utbildningsförlaget, 1985. 
23 Neuman, Dagmar. Landet längesen: matte för 2000-talet – lärarhandledning till elevhäfte 1–4. Stockholm: 
Utbildningsförlaget, 1993. 
24 Englund, Göta & Karman Jenny. Matematikserien för lågstadiet – Ma 1 lärarhandledning. Vaxholm: Uppsjö, 
1990. 
25 Rockström, Birgitta & Lantz, Marianne. Matteboken 1 – Lärarhandledning. Stockholm: Bonnier utbildning, 
2003. 
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inte har kollat på vad man anser om olika typer av böcker har jag valt att inte basera mitt urval 

på populära författare. Efter att urvalet gjorts jämfördes författarna från de utvalda 

handledningar med databasen över populära författare och där syns en stor spridning. Bland de 

undersökta lärarhandledningarna finns allt från författare som endast har en publikation upp till 

författare med sju publikationer.  

 Det går att kritisera valet av lärarhandledningarna genom att innehållet i de valda 

lärarhandledningarna till stor del påverkar resultatet i undersökningen men det är just därför två 

handledningar har valts till varje tidsperiod för att undvika att endast en handledning talar för 

en hel tidsperiod. Istället för att kritisera det slumpmässiga valet kan man hävda att en större 

mängd material samt material från flera årskurser skulle bidra till ett mer rättfärdigt resultat 

men det hade resulterat i en mer omfattande undersökning.  

 En läroplan fungerar som ett styrande dokument för hela skolan och dess verksamhet. 

Läroplanen visar vilka moment som är viktigare än andra och vilka mål undervisningen har. 

Varje gång en läroplan görs om krävs ett ställningstagande över hur och vad man ska lära ut. 

Vilka ämnen och moment som ska få störst plats väls eller väljs bort i olika stor omfattning.26 

De läroplaner som använts är de fyra läroplanerna som varit aktuella under undersökningens 

fyra tidsperioder, Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94. Genom att studera dessa politiskt styrda 

dokument tillsammans med lärarhandledningarna kan man undersöka om det som visat sig varit 

karaktäristiskt i lärarhandledningarna återfinns läroplanen och vilka historiska reformer som 

påverkat undervisningen i skolan. 

 
 
Utgångspunkt och metod 
 
Lundin beskriver en utgångspunkt som den punkt dit annan teori leder och där den egna 

undersökningen startar.27 I denna undersökning kan utgångspunkten beskrivas som den 

empiriska bakgrund som lagt grund för förståelsen av matematikhistorien i ett större perspektiv. 

Det material som beskrivs ovan har bearbetats för att undersöka hur didaktiken i klassrummet 

har förändrats under den givna tidsperioden.  

 I Lövheims, Att inteckna framtiden, beskriver han debatterna i sina tre fallstudier med tre 

olika läroplansreformer genom fyra olika argumentationsresurser, ett begrepp som han skapat 

för att ringa in återkommande teman i sitt material. Dessa teman är de som kan identifieras som 

                                                
26 Lövheim. Att inteckna framtiden, 21. 
27 Lundin. Skolans matematik, 43. 
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diskussioner och meningsutbyten gällande skola och utbildning i hans material och används för 

att skapa ett större perspektiv. De fyra som valts har valts för att de är de som har framkommit 

tydligast i materialet och han kan med hjälp av dem visa på konsekvenser av en viss läroplan.28  

Med inspiration av hur Lövheim redovisat argumentationsresurser, teman, ur sitt material 

kommer jag att redovisa några nyckelord som karaktäriserar respektive tidsperiod. Dessa 

nyckelord har valts för att de kortfattat beskriver vad som tydligast kommit fram ut mitt 

material, på liknande sätt som Lövheim beskriver att hans utvalda teman framkommit tydligast 

i materialet, och det jag har tolkat som centralt för just den tiden utifrån lärarhandledningarna. 

Genom att sammanfatta materialet ner till ett fåtal ord som på ett bredare perspektiv beskriver 

det som identifierats i lärarhandledningarna jämförs tidsperioderna med varandra. Nyckelorden 

används därmed som verktyg för den jämförande analysen så att man på ett övergripande sätt 

kan urskilja de olika perioderna från varandra samt koppla dem till olika förändringar i 

läroplanerna. Syftet, som är att undersöka lärare instruerats att hantera elever på olika nivå, har 

hela tiden varit i fokus när materialet bearbetats. Materialet har innehållit mängder av exempel 

på övningar och information om hur övningarna i elevernas böcker skall lösas. Endast om det 

funnits instruktioner om hur läraren ska anpassa övningen för olika elever eller liknande har 

detaljer noterats. Allt material har därmed silats på samma sätt, alltså på information som 

behandlar det undersökningen syftar till. Därmed har det som ansetts vara irrelevant för denna 

undersökning sållats bort. Noteringar har gjorts löpande vid genomgång av materialet och 

därefter har perioderna sammanfattats. Genom att se närmare på mina egna noteringar angående 

vad som har stått i lärarhandledningarna gällande det jag har letat efter har jag lyckats identifiera 

och valt ut fyra nyckelord för respektive tidsperiod. Då det finns en del likheter mellan flera av 

perioderna kan vissa nyckelord förekomma för fler än en tidsperiod. Dessa nyckelord, 

tillsammans med mer ingående beskrivningar, används sedan för att beskriva tidsperioderna. 

Min uppgift har inte varit att utvärdera huruvida undervisningen har fungerat eller ej utan endast 

att hitta vad som skiljer de olika perioderna åt.  

 Efter en omfattande genomgång läroplanerna för att urskilja nyckelorden har läroplanerna 

undersökts för att se om nyckelorden har kunnat identifierats i dem. Detta för att se om 

lärarhandledningarna anpassat sig efter läroplanerna.  

 

 

                                                
28 Lövheim. Att inteckna framtiden, 24. 
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En inledande bakgrund 
 
Tiden innan införandet av grundskolan är väsentlig för att förstå vilka förutsättningar som fanns 

och vilka problem som kunde uppstå med sammanslagningen. När den svenska skolan slogs 

samman till en gemensam skola för alla elever oavsett samhällsklass ställdes höga krav på 

struktur av läroböcker, variation av övningar samt fingervisande styrdokument. För att förstå 

vad reformen 1962 innebar för den svenska skolan ges härmed en inledande bakgrund av det 

svenska skolsystemet innan grundskolan infördes. Kortfattat kommer viktiga reformer från 

1900 fram till starten av undersökningens tidsperiods att tas upp. Detta för att ge läsaren en 

inblick i viktiga händelser och en förståelse för skolsystemet ur ett historiskt perspektiv. För att 

beskriva hur det skolsystem vi har idag vuxit fram behandlas först skolsystemets historia under 

den första halvan av 1900 talet. 

 

Det svenska skolsystemet innan införandet av grundskolan 

1900 talet var ett händelserikt århundrade och den svenska skolan bestod av flera olika 

skolformer, såsom folkskolan, läroverket, småskolor, flickskolor, realskolor och 

söndagsskolor29. Innan läroverksreformen 1905 bestod det svenska skolsystemet av folkskola i 

3 eller 6 år där man efter 3 år kunde börja i första klass på läroverket. Endast få gick vidare till 

de 9 års studier som läroverket omfattade och som ledde till en mogenhetsexamen30 där man 

undervisades av disputerade lärare. De universitetsförberedande läroverken, som utbildade 

samhällets framtida elit, var exklusiva byggnader i sten som liknade universiteten och hade en 

central plats i staden. Av den stora massan som gick i folkskolan fortsatte endast en liten del 

vidare till läroverket.31 

 Efter reformen 1905 gick man fortfarande 6 år i folkskolan men läroverket delades i två 

delar: realskola och gymnasium. Efter tre år i folkskolan kunde man gå till första klass i 

realskola, som ledde till realskolexamen och därefter 4 år i gymnasium, som ledde till 

studentexamen. Det var nu gymnasiet som var den universitetsgrundande utbildningen.32 

 Reformen 1927 uppstod efter kritik mot det parallella skolsystemet och man strävade 

istället efter att ha en enhetsskola. Resultatet blev ett enhetligt system för de första fyra åren där 

det fanns olika sätt att kombinera skolformerna beroende på hur eleverna hade gått innan. Man 

                                                
29 Lundin. Skolans matematik, 367. 
30 Lövheim. Att inteckna framtiden, 41. 
31 Ibid, 37. 
32 Ibid,41. 
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kunde gå i skolan i 13 eller 12 år där det första alternativet bestod av 6 år i folkskola följt av 3–

4 år i realskola och 4–3 år i gymnasium. Det andra alternativet var att gå i 4 år i folkskola följt 

av 4–5 år i realskola och 4–3 år i gymnasium. Denna reform medförde en stor ökning av timmar 

som skulle ägnas åt naturvetenskapliga ämnen.33  

 1962 infördes grundskolan vilket innebar att folkskolan och realskolan förenades till en 

9-årig skola med uppdelningen låg-, mellan-, och högstadium på tre år vardera. Efter 

grundskolan kunde man gå 3 år i gymnasium eller 4 år gymnasium om man gick den tekniska 

gymnasielinjen. Gymnasiet blev här en fristående skolform mellan grundskolan och 

universitetet.34 

 
 

Grundskolan i fyra perioder 
 

I undersökningens fyra tidsperioder har fyra nyckelord identifierats för hur perioden har 

uppfattats. Detta kommer att presenteras om en inledande del av undersökningen. Till att börja 

med har kreativitet, individualisering, gruppindelning, och övningsuppgifter varit 

karaktäristiskt för den första tidsperioden, period 62. Här är det av stor vikt att eleven hinner 

med många övningsuppgifter och att man skiljer eleverna åt i mindre grupper efter deras nivå. 

I nästkommande period, period 69, är fortfarande individualisering och gruppindelning något 

som karaktäriserar perioden men i sällskap med ett abstrakt tänkande och förståelse i elevens 

egen studietakt. Man vill att alla elever ska förstå matematiken och att man därför ska arbeta i 

mindre grupper och låta eleven ta sin tid för att förstå. Samtidigt har här ”Den nya matematiken” 

nått Sverige vilket gör matematiken abstrakt och universitetsförberedande, redan i början av 

grundskolan. I nästa period, Period 80, är gruppindelningen och egen studietakt fortfarande 

centrala begrepp men i samband med Lgr 80 hamnar problemlösning i centrum och det betonas 

i lärarhandledningarna hur viktigt det matematiska samtalet med eleverna är. Man vill låta 

eleven formulera sina svar hellre än att de försöker förstå vad läraren är ute efter. I 

undersökningens sista tidsperiod, Period 94, har man helt och hållet frångått den 

individualiserade studiegången och gruppindelningen och undervisar istället i helklass och 

därmed alla elever tillsammans oberoende av nivå av kunskap och förståelse. Denna period 

karaktäriseras istället av helklass, samtal om matematik, självkänsla och lustfyllt lärande. Här 

                                                
33 Ibid, 94–97. 
34 Ibid, 142. 
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betonas vikten av elevens upptäckarlust och en strävan efter en positiv känsla till matematiken. 

Mycket handlar om att öva på muntlig matematik och att läraren ska låta eleven skapa sina egna 

motiveringar, liknande det som nyss beskrevs i föregående period. I tabell 3 presenteras en 

överblick över de ovan nämnda nyckelorden utan inbördes ordning. Därefter presenteras 

undervisningen under de fyra tidsperioderna mer ingående tillsammans med en fortlöpande 

diskussion. 

 

Tabell 3. Tabellen visar de utvalda nyckelord som representerar respektive tidsperiod. Orden 
presenteras utan inbördes ordning. 

Period 62 Period 69 Period 80 Period 94 

Gruppindelning  Gruppindelning Gruppindelning Helklass 

Individualisering Individualisering Samtal  Samtal  

Kreativitet Abstrakt tänkande Problemlösning  Självkänsla 

Övningsuppgifter Egen studietakt Egen studietakt Lustfyllt lärande 

 

Period 62: differentierade klasser efter införandet av grundskolan 

I samband med grundskolans införande släpptes Lgr 62 som var den fösta läroplanen för 

grundskolan. Det var också nu som alla Sveriges barn för första gången hamnade i samma skola 

oberoende av dess samhällsklass. Det var svårt att kombinera traditionerna från folkskolan och 

läroverken in i den nya gemensamma skolan samt att hitta lämpliga undervisningsmetoder för 

de heterogena klasserna. De tidigare åtskilda skolorna och samhällsklasserna gjorde att elever 

i samma årskurs i den nya skolan hade olika mycket kunskap och hade nått olika långt i sin 

kunskapsutveckling. Detta skapade ett behov av detaljerade läroböcker.35 

 Genom att studera lärarhandledningarna från perioden kan man uttyda att det ansågs 

viktigt att eleverna arbetade med många övningsuppgifter. Man ville maximera 

övningstillfällena genom att elevboken användes som arbetsbok kombinerat med övningsbok 

där svaren skrevs direkt i den.36 

 
På basis av insiktsfullt inlärande av de matematiska begreppen behöver barnen en individuellt starkt 
varierad färdighetsträning. Därför har antalet mekaniska sifferexempel tillmätts för att anpassa en 
grundkurs.37 

 

                                                
35 Larsson, Utbildningshistoria, kap 6. 
36 Husén. Matematikboken 1 a. 
37 Ibid. 
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Den stora variationen av kunskapen inom klasserna ställde krav på varierande övningsuppgifter 

i läroböckerna. För de så kallade långsamma räknarna fanns det ytterligare övningsuppgifter att 

öva på i tilläggshäften.38 Vikten av att ta sig genom och nöta en stor mängd övningsuppgifter 

syns på många ställen vilket var det som Lundin kritiserade och kallade mekaniskt inlärande av 

övningar. Han ifrågasätter vad man egentligen lär sig av det.  Enligt lärarhandledningarna har 

antalet undervisningstimmarna för matematiken ökat i läroplanen. Detta för att ge möjlighet till 

gruppundervisningstimmar och individualiserad undervisning där läraren får mer tid att lägga 

på de lågpresterande eleverna, ”elever som utan särskild hjälp får räknesvårigheter”39. Det finns 

tydliga instruktioner för hur klasserna kan delas och detta sker genom att eleverna testas via 

diagnostiska prov och därefter kan läraren undervisa grupperna efter dess nivå där de 

lågpresterande eleverna undervisas genom enklare genomgångar.40 Något som inte är helt 

tydligt är att samtidigt som det står om övningsuppgifter och att det finns kompletterande 

övningsuppgifter för de lågpresterande eleverna så står det att dessa elever snarare behöver 

närmare genomgång än att nöta uppgifter. Vilket jag tolkar som en motsägelse och det öppnar 

upp för fri tolkning för läraren. 

 Min reflektion är att det är tydligt att stor vikt ligger vid den individualiserade 

undervisningen viket har att göra med införandet av grundskolan. Det framgår inte hur de 

lågpresterande eleverna på lång sikt ska ta ikapp de andra. Lågpresterande elever får möjlighet 

att förstå de olika momenten genom att det finns mycket tid att nöta och nöta eftersom eleverna 

förväntas ta sin tid och öva på fler uppgifter. 

 I läroplanen framgår det att skolan ska vara en skola för alla ”där största möjliga hänsyn 

tas till den enskilde elevens intresse och förmåga.”41 Läroplanen beskriver både 

undervisningen, hemmet och annat runt skolan vilket åskådliggör att man ville förklara hur den 

nya skolformen skulle gå till. Begreppet individualiseringen återkommer i stor omfattning och 

gruppindelningen42 beskrivs ingående. Kreativiteten återfinns i lärarhandledningarna genom att 

eleverna uppmanas att tänka själv och skapa berättelser till bilderna och därmed arbeta med 

siffror, antal och andra begrepp43. Detta återfinns i läroplanen i form av beskrivning av ämnet 

matematik. Där uppmanar man till att eleven skall öva de olika begreppen med utgångspunkt i 

                                                
38 Ibid, III. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Kungliga skolöverstyrelsen Lgr 62, 17. 
42 Ibid, 45. 
43 Hultman. Ettans matematik 1 a, 3. 
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elevernas iakttagelser och därigenom utveckla sin fantasi44. I läroplanen finns förslag till 

disposition av studieplan och där framgår det att man ska sträva efter att eleven ska öva 

grundligt45. Den stora mängd övningsuppgifter i läroböckerna går därmed att motivera utifrån 

läroplanen. Det verkar som att det som att nyckelorden Gruppindelning, Individualisering, 

Kreativitet och Övningsuppgifter som har genomsyrat lärarhandledningarna även återfinns i 

läroplanen viket visar att lärarhandledningarna verkar ha följt läroplanen.  

 

Period 69: den nya matematiken kommer till Sverige 

Med den nya läroplanen, Lgr 69, kom en stor förändring inom matematiken i grundskolan i 

samband med införandet av den nya matematiken. Med den nya matematiken, som inte bara 

var ett svenskt fenomen utan snarare internationellt, infördes mängdlära som under 1900-talet 

hade kommit att bli en central del i den vetenskapliga disciplinen matematik. Grundläggande 

begrepp inom den nya matematiken var exempelvis mängd, delmängd och union. Tanken var 

inte att mängdläran, som den kallades, skulle vara ett delämne utan mer en gemensam grund 

för alla delämnen där syftet var att eleverna skulle få bättre förståelse och inte bara lära sig 

färdigheter. Förändringarna i Lgr 69 innebar att matematiken mer komplex och delområden 

som tidigare tillhört högstadiets matematik hamnade i lågstadiet. Motivet till att reformera 

matteämnet i och med Lgr 69 var att ämnet tidigare setts som omodernt men reformen 

kritiserades och ifrågasattes på grund av att kurserna ansågs för teoretiska.46 

 I lärarhandledningarna från denna period finns instruktioner för läraren hur den ska testa 

sina elever för att sedan dela klassen i mindre grupper baserat på dess mognad, liknande det 

som beskrevs i period 62.  

 
Grupp A: Elever som kan väntas få svårigheter i matematik om de ej får individuellt anpassad studiegång. 
Flertalet elever i gruppen har mycket begränsade erfarenheter, deras arbetstakt är ofta (men inte alltid!) låg, 
deras motivation är ofta ringa. En del av dem är ängsliga och saknar självförtroende. De behöver en 
konkretare och långsammare inlärning än övriga elever. 
 
Grupp B: Elever med genomsnittliga förutsättningar för matematik. 
 
Grupp C: Elever som har utpräglat lätt för matematik.47 

 

Den stora mängd övningsuppgifter som eleverna förväntades arbeta med under föregående 

period och som Lundin kritiserats verkar här ha avlägsnats. Det var under den här perioden 

                                                
44 Kungliga skolöverstyrelsen. Lgr 62, 164. 
45 Ibid, 166. 
46 Larsson. Utbildningshistoria, kap 14. 
47 Håstad. Hej matematik, 11. 
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viktigt att eleverna fick ta sin tid för att förstå och läraren uppmanas att inte rusa fram för fort 

så att någon inte hänger med48. Skolan beskrivs som en skola för alla oavsett nivå. Man skriver 

om ett individuellt studieprogram snarare än anpassat efter årskurs och att man i de olika 

gruppindelningarna i klasserna bör ha genomgångar baserade på kunskapsnivån i gruppen49. 

Det förekommer olika typer av övningsböcker. Några böcker är speciellt för de lågpresterande 

eleverna medan andra är för de elever som behöver lite mer utmaning samt någon bok för när 

det finns tid över. Läraren uppmanas att både undervisa i helklass men även enskilt för de 

mindre grupperna. Läraren ska då rotera bland grupperna så att eleverna efter avslutad 

genomgång arbetar på egen hand i böckerna50. Det verkar som att det finns en medvetenhet att 

den nya matematiken är abstrakt och teoretisk eftersom vikten av förståelse betonas kombinerat 

med att man belyser vikten av studieintresse och arbetslust. 

 
Ett starkt intresse för den enskilde eleven och individuell anpassning av undervisningen efter hans läggning 
och förmåga är viktiga förutsättningar för att skolan ska lyckas väcka och vidmakthålla studieintresse och 
arbetslust.51 

 

Materialet från den här perioden verkar genomtänkt och välanpassat för elevers olika 

inlärningstempo och det finns bland annat en strategi för hur man kan kombinera gruppen av 

elever som behöver mycket stöd och tid med gruppen av elever som klarar sig mer på egen 

hand och som kan arbeta med lite mer utmanande uppgifter. På så vis kan läraren lägga mer tid 

på att hjälpa de lågpresterande eleverna. Undervisningen under den här perioden ser via 

lärarhandledningarna ut att vara anpassad till att stimulera såväl lågpresterande elever som 

resterande elever. 

 I läroplanen beskrivs individualisering och gruppindelning ingående där man lägger stor 

vikt vid att eleven ska få god tid på sig att förstå52. Mängdläran beskrivs som ett av 

matematikens ämnen53 och nyckelorden Gruppindelning, Individualisering, Abstrakt tänkande 

och Egen studietakt som valts för att karaktärisera denna tidsperiod verkar alltså förekomma i 

tillhörande läroplan. 

 

 

                                                
48 Malmer. Modern matematik, II. 
49 Håstad. Hej matematik, 23. 
50 Ibid. 12. 
51 Åkersten, Ulf. (red). Lgr 69 Läroplan för grundskolan Lgr 69. Stockholm: Svenska Utbildningsförlaget Liber 
AB, 1973. 
52 Ibid, 62. 
53 Ibid, 138. 
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Period 80: problemlösning som övergripande ämne 

Med Lgr 80 försvann mängdläran som ämne i grundskolan och man återgick till ett upplägg 

som mer liknade Lgr 62 med mer vikt på räknefärdigheter ännu en gång. Ämnet problemlösning 

uppkom i och med Lgr 80 och fick en viktig position i matematiken, en position som kan liknas 

med mängdlärans i Lgr 69. Problemlösningen blev ett övergripande delämne som skulle finnas 

med i alla delämnen. Den stora skillnaden mellan mängdläran och problemlösningen var att 

den förstnämnda lade vikt på begrepp och förståelse medan problemlösningen lade vikt på 

förmågor och färdigheter av vardagsproblem genom problemlösning. 54  

 Med ämnet problemlösning kan man se hur lärarhandledningarna fokuserar på problem 

kopplade till vardagslivet. Man lägger stor vikt i att eleven ska lära sig att tänka själv och att 

kunna formulera sina svar på egen hand istället för att försöka förstå vad läraren fiskar efter. 

Man menar att genom att låta eleven själv reflektera över sitt svar och arbeta med att formulera 

det den tänker ökar man dess medvetenhet och förståelse55. Något man föredrar hellre än at 

eleven ska lära sig att härma och därmed inte förstå vad den gör. Något som avviker under 

denna period, som inte syns på samma sätt i de tidigare perioderna är samtalet kring matematik. 

Mycket av undervisningen sker muntligt och man vill att eleverna ska lära sig av varandra 

genom att många har olika sätt att se på problemen och lösningarna. Elevens olika sätt att tänka 

uppmuntras och lärarna uppmanas att inte forma dem allt för mycket.56 Även i denna period 

förväntas läraren arbeta med gruppindelningar efter nivå för att sedan undervisa efter nivå men 

här är det kopplat till de två olika kurserna för lågstadiet som beskrivs i läroplanen. Kursen 

Lågstadiet innebär de moment som ”alla elever ska uppnå grundläggande kunskaper och 

färdigheter i under lågstadiet”. Kursen Lågstadiet och mellanstadiet innehåller ”de moment 

som de flesta elever bör orientera sig om under lågstadiet och som alla elever ska uppnå 

grundläggande kunskaper inom under mellanstadiet”57. Detta har lärarhandledningarna plockat 

upp och använt som underlag för gruppindelningen av klassen och det finns ett annat häfte för 

den grupp som arbetar i lägre hastighet än de andra. För de elever som endast arbetar med 

kursen Lågstadiet under lågstadiet kan de fortsätta på kursen Lågstadiet och mellanstadiet 

under mellanstadiet och på så vis finns det en plan för eleverna med långsammare arbetstempo 

som framgår i såväl läroplanen och lärarhandledningarna. Eleven kan då antingen följa ett lägre 

tempo genom hela grundskolan eller få lite mer utmaning när det finns behov.58 

                                                
54 Larsson, Utbildningshistoria, kap 14. 
55 Kilborn. Min nya matematik, 4, 
56 Ibid, 31. 
57 Thorsén, Kerstin. (red). Läroplan för grundskolan Lgr 80. Stockholm: Liber Utbildningsförlaget, 1980, 99. 
58 Kilborn. Min nya matematik, 3. 
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 Begreppet individualisering syns inte alls i läroplanen vid den här tiden till skillnad från 

tidigare perioder men jag har trots det valt att ha gruppindelning som ett av periodens nyckelord 

på grund av den tydliga uppdelningen av kursen Lågstadiet och Låg och mellanstadiet från 

läroplanen. Den stora vikt som lärarhandledningarna lägger vid problemlösning går att se även 

i läroplanen som beskriver att ”Det grundläggande målet för ämnet matematik är att alla elever 

ska förvärva god förmåga att lösa sådana problem av matematisk natur som man möter i hem 

och samhälle”59. Läroplanen betonar att eleven behöver övas i att diskutera och ta ställning till 

lösningarnas rimlighet och vikten av att tala matematik. Den säger att eleven ska ägna mycket 

tid till att tolka skriftiga problem samt att diskutera dessa.60 Elevens färdighetsträning ska ske 

individuellt tills eleven behärskar det aktuella stoffet61 vilket även har identifierats som 

nyckelordet Egen studietakt. Resterande nyckelord Gruppindelning, Samtal och 

Problemlösning har alltså även de hittats i läroplanen. 

 
Period 94: gemensam undervisning för alla 

1994 kom Lpo 94, läroplan för det obligatoriska skolväsendet, och samtliga ämnen fick en ny 

struktur. För matematiken innebar det att problemlösningen försvann som delämne och det 

skulle inte heller vara en del av varje ämne utan problemlösningen blev istället ett av de mål 

man strävade mot.62 

 Det som utmärker sig mest i lärarhandledningarna från den här perioden är att man frångår 

den tidigare gruppindelningen och istället enbart arbetar med hela klasser. Genomgångar sker 

med samtliga elever och de arbetar med samma typ av övningsuppgifter.63 En stor del av 

matematiken behandlas muntligt och även diagnoser utövas muntligt. Detta för att samtalet om 

matematiken anses vara viktig för begreppsförståelsen och för att läraren ska ha möjlighet att 

knyta an till elevens förkunskap. Lärarhandledningarna instruerar lärarna till att acceptera 

elevernas språk och endast korrigera dem om det är ytterst nödvändigt. Detta för att fokus inte 

ska vara på hur eleven utrycker sig utan istället på vad eleven faktiskt säger.64 Vikten av elevens 

självkänsla betonas i lärarhandledningarna och det anser jag hänger ihop med att låta eleven 

själv utrycka sina tankar istället för att korrigera dem och därmed undvika att ge dem en känsla 

av att de tänkt fel trots att det kan finnas flera olika sätt att tänka. Det kreativa och fantasifulla 

                                                
59 Thorsén. Lgr 80, 99. 
60 Ibid. 
61 Ibid, 101. 
62 Ibid, 99. 
63 Englund. Matematikserien, 3. 
64 Rockström. Matteboken 1, 80. 
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uppmuntras för att sträva efter att eleverna upplever matematiken som rolig. Det framgår i 

lärarhandledningarna att man vill ge eleverna en upptäckarlust och att de genom fantasi och 

kreativitet lär sig att se viktiga samband inom matematiken. Ett av målen i kursplanen för 

matematik denna tid är att eleven skall få tilltro till sin egen förmåga att lära sig matematik och 

att använda matematik.65 

 Läroplanen Lpo 94 är mycket kortfattad och radar endast upp mål utrycker att 

undervisningen konkretiseras i den lokala planeringen66. I kursplanen för matematiken ger man 

utrymme för läraren att själv välja stoff och undervisningsmetod. Ett av målen som utrycks är 

att läraren ska sträva efter att eleven får god tilltro till sin egen förmåga att lära sig matematik 

och att använda matematik67 vilket kan kopplas till ett av nyckelorden som valts för denna 

period: Självkänsla. Då läroplanen och kursplanen inte är särskilt detaljerade eller förklarande 

är det svårt att urskilja de resterande nyckelorden Helklass, Samtal, Självkänsla och Lustfyllt 

lärande här. 

 

 

Avslutande jämförelse 
 

För att uppnå syftet på denna undersökning ska de fyra undersökta tidsperiodernas undervisning 

jämföras för att se hur lärare instruerats till att hantera olika elevers nivåer att lära sig 

matematik. Det tydliga fokus på att dela klasser efter kunskap är som mest påtagligt efter 

införandet av grundskolan vilket är en effekt av sammanslagningen av folkskolan och 

läroverket. I samband med sammanslagningen kan man i både period 62 och 69 urskilja en oro 

över hur differentieringen i klasserna är ett problem och att man därmed ger tydliga 

instruktioner för hur läraren skall arbeta med detta och hur den ska dela upp klassen så att alla 

kan arbeta på sin nivå. Den gränsen suddas ut i den tredje perioden och är helt borta i den sista 

perioden, period 94. Det har då gått 32 år sedan grundskolan införts och att kombinera 

traditionerna från de två tidigare skolsystemen - det som Burman beskriver som svårigheter 

med sammanslagningen verkar vid den tiden inte finnas kvar. I takt med att matematikens 

styrdokument, läroplanerna, inte längre arbetar med begreppet individualisering av 

matematiken, fasas det ut även i lärarhandledningarna. Efter 1994 identifieras inget som säger 

                                                
65 Utbildningsdepartementet. Kursplaner för grundskolan. Stockholm: 1994, 33. 
66 Utbildningsdepartementet. Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna Lpo 94 
Lpf 94. Stockholm: 1994. 
67 Utbildningsdepartementet. Kursplaner 94, 33. 
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att elever kan behöva arbeta med olika typer av uppgifter eller ha olika mycket stöd i 

undervisningen till skillnad från den stora vikt man lagt på det under de tidigare perioderna. 

Detta visar på hur fokus i läroplanerna skiftat och på hur undervisningen därmed ändrats med 

tiden när nya läroplaner visar vad som skall prioriteras mer eller mindre. I Lpo 94 tar man inte 

upp detta alls utan försöker istället arbeta för att eleverna ska ha en positiv känsla. Den positiva 

känslan och starka självkänslan man strävar efter i period 94 verkar helt och hållet komma från 

att läraren ska uppmuntra elevens fantasi, upptäckarlust och sätt att utrycka sig på.  

 Den första perioden, period 62, skiljer sig från de andra genom att man i den fokuserar 

mycket på att ta sig genom en stor mängd övningsuppgifter. Man ska där mekaniskt lära sig 

förmågan hur man arbetar för att lösa övningar för att sedan testas på den förmågan. Detta sker 

i anslutning till IMU – projektet som Prytz beskriver och iakttagelsen är därmed inte ett 

förvånande resultat. Den individualiserade matematikundervisningen gick ut just på att eleven 

själv skulle arbeta med övningsuppgifter i egen takt och det som identifierats i 

lärarhandledningarna angående övningsuppgifter verkar vara kopplat till förädlingar och 

arbeten för just den tiden. I de senare perioderna kan man se att eleven får mer utrymme att 

tänka själv - vilket inte alls syns i period 62 utan där är det viktigt att ta sig genom en stor mängd 

uppgifter. I period 80 syns istället en motsats till i period 62 för att man i period 80 säger att 

man vill att eleven ska tänka själv så att den inte bara härmar och därmed inte förstår vad den 

gör. 

 Något som både period 80 och 94 har gemensamt är den muntliga undervisningen. Här 

pratar man om elevens egna motiveringar och att elevens språk ska accepterad och inte styras 

allt för mycket. I båda perioderna nämns det matematiska samtalet på liknande sätt och det 

nämns även till viss del redan i period 62. Där sker en del av arbetet med att eleverna undersöker 

bilder och skapar själva berättelser om vad de ser. Något exempel på det är att ut en bild berätta 

hur många av ett föremål som syns på bilden för att träna på begreppet antal. Detta behandlas 

inte alls i period 69. Här kan det vara intressant att ta reda på vad i samhället som fått 

läroplanerna att ändrats så att den muntliga undervisningen prioriterats i det selektiva skapandet 

av läroplanerna till dessa två perioder.   

 Samtliga förädlingar och pendlingar i undervisningen är starkt kopplade till de reformer 

som skett inom matematiken genom att läroplanen ändrats. Hur lärare ska hantera elevers olika 

nivå påverkas därmed i hög grad av styrande dokument och bestämmelser från skolverket och 

tidigare skolöverstyrelsen. Läroplanens exkluderande och inkluderande funktion är central för 

den inledande frågan om vilka konsekvenser skolungdomars studier får för det framtida 

samhället. 
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Slutsatser 

Genom att jämföra hur lärare instruerats till att hantera olika elevers nivåer att lära sig 

matematikundervisningen i de olika perioderna, som är undersökningens syfte kan man se 

skillnader och likheter under perioderna. Genom att använda nyckelord som karaktäriserar 

respektive tidsperiod syns likheterna och skillnaderna på ett sammanfattat och kortfattat sätt. 

Nyckelorden som valts med avseende på hur respektive tidsperiod förhållit sig till anpassning 

av hur lärare ska hantera att elever lär sig olika visar att individualisering och gruppindelning 

är viktigt för den första tiden efter grundskolans införande. Hur man har gjort detta och vad 

fokus har varit har skiftat under tidens gång från 1962 – 2011 och dynamiken har pendlat och 

riktat fokus på olika delar av inlärningen. Då den första perioderna handlar om att få möjlighet 

att räkna ett stort antal uppgifter efter nivå handlar de två senare perioderna om att få möjlighet 

att ta sin tid och under den fjärde perioden som undersökts betonas vikten av att varje elev 

känner sig självsäker och lust kring matematiken. 
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