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Sammanfattning 

I denna uppsats jämförs de tre senaste kursplanerna i matematik (Lgr80, Lpo94 och Lgr11) 

mot bakgrund av de svenska elevernas sjunkande matematikkunskaper. Undersökningen 

genomförs med två typer av textanalys, en kvantitativ och en kvalitativ. Med den kvantitativa 

innehållsanalysen undersöks frekvensen av ett antal nyckelord som hänger ihop med 

matematiken. Med den kvalitativa textanalysen undersöks till vem/vilka texterna är riktade, 

texternas form och struktur samt de matematiska områden som behandlas i texterna. Utifrån 

dessa textanalyser dras slutsatser kring hur de tre senaste kursplanerna skiljer sig åt 

beträffande innehåll, utformning och uttryckssätt. Dessutom utreds om kursplanernas 

innehåll, utformning och uttryckssätt i slutändan kommit och kan komma att påverka elevers 

prestationer och i så fall på vilket sätt. 

   Undersökningen visar att det finns markanta skillnader mellan de tre kursplanerna men 

också att Lgr80 och Lgr11 är mest lika varandra. Dessa båda kursplaner är mer detaljerade 

och tydliga i mål och innehåll än Lpo94, vilken många gånger beskyllts för att vara 

”flummig”. Den här undersökningen stärker det argumentet, vilket indikerar att lärare faktiskt 

haft svårt att tolka innehållet i Lpo94. Därmed kan matematikundervisingen mycket väl ha 

blivit lidande.  

   Vidare förs i uppsaten diskussioner om språkets roll i matematiken samt betydelsen av 

vardagsanknytning i matematiken. Även där visar undersökningen på styrkor i Lgr80 och 

Lgr11. 

 

Nyckelord: kursplan, matematik, kvantitativ innehållsanalys, kvalitativ textanalys 
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Inledning 

Under senare år har matematiken varit ett omtalat skolämne i media. Ämnet utgör en 

betydande del av skolundervisningen och många har en bestämd uppfattning om matematik. 

Inte sällan brukar åsikterna vara starkt polariserade, där man antingen tycker det är svårt och 

tråkigt eller lätt och roligt. Av egen erfarenhet vet jag att det mesta blir roligare, ju mer man 

förstår. En god utbildning i matematik kan därför ha betydande roll för elevers uppfattning om 

ämnet och, inte minst, för deras prestationer. 

   Att som lärare undervisa i matematik på ett inspirerande och engagerande sätt har betydelse 

i arbetet med att bedriva god undervisning. Man utgår alltid från rådande läroplan och 

kursplan när man planerar undervisningen. 

   Det finns flera anledningar till att läroplaner byts ut. Nya behov av riktlinjer för 

undervisning, nya undervisningsområden och nya värderingar uppkommer i regel när 

samhället utvecklas och förändras. Undervisingen har t.ex. gått från katederundervisning med 

läraren i fokus till ett lärande baserat på ett sociokulturellt perspektiv där eleverna förväntas 

lära sig i samspel med varandra och med läraren (se exempelvis Vallberg Roth). Beträffande 

undervisningsområden kan t.ex. nämnas att dataläran i Lgr80 endast utgjorde ett kort avsnitt i 

kursplanens matematikdel. I princip skulle eleverna veta att ”datorn är ett tekniskt hjälpmedel 

som styrs av människor”. 1 Värderingar kan också ändras med tiden. Idag ses t.ex. människors 

olikheter som en tillgång som ska uppmuntras. Strävansmålet med en ny läroplan är att 

utbildningen ska bli så god som möjlig för alla elever.  

   Om elevers kunskapsnivåer visar sig sjunka med tiden, kan det finnas behov av att, som en 

del i en omfattande undersökning, studera läroplanerna för att se om någon orsak kan finnas 

där. Trots att en läroplan är välgenomtänkt och välarbetad, så kan man inte vara säker på hur 

de som ska använda sig av den (i första hand lärare) uppfattar den. Detta kan i slutändan 

påverka eleverna då läraren undervisar utifrån sin egen uppfattning och tolkning av rådande 

läroplan och kursplan. 

   I det här examensarbetet analyseras de tre senaste kursplanerna i matematik för grundskolan 

mot bakgrund av de studier som visar att elevernas kunskaper i matematik blir allt sämre. 

Resultaten kopplas till den forskning och de studier som finns kring faktorer som påverkar 

elevers förståelse av matematikämnet.  

 

                                                 
1 Lgr80, s.107 
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Bakgrund 

Under de senaste tio åren har det framkommit flera alarmerande rapporter om att svenska 

grundskoleelevers matematikkunskaper har sjunkit sedan mitten av 1990-talet. Internationella 

kunskapsmätningar i olika ämnen visar en nedåtgående trend för de svenska eleverna och 

tydligast är den i matematik och naturvetenskapliga ämnen.2 

   Samtidigt som svenska grundskoleelevers matematikkunskaper har sjunkit under de senaste 

15 åren bör nämnas att matematikkunskaperna inte heller var tillfredställande under de 

internationella matematikundersökningarna som genomfördes 1964 och 1980-82.3 Faktum är 

att elevernas prestationer i matematik ökade under 1980-talet och nådde sin kulmen under 90-

talets första hälft. En förklaring till denna utveckling skulle kunna vara att det fanns mer 

pengar och resurser i samhället på 1980-talet och det tidiga 90-talet än vad som finns idag. 

Besparingar och nedskärningar inom skolan under 1990-talet kan utgöra en del av 

förklaringen till att matematikkunskaperna försämrades bland Sveriges grundskoleelever. 

Detta förklarar dock inte varför matematikresultaten var låga i undersökningarna från 1964 

och 1980-82. Även under 1960- och 70-talet var Sveriges ekonomi god och det finns därför 

ingen anledning att tro att det förekom omfattande besparingar och nedskärningar inom 

skolan. Svaret på frågan om varför de svenska grundskoleelevernas matematikkunskaper 

ökade under 1980-talet kvarstår. Klart är i alla fall att det då satsades på kompetensutveckling 

i skolorna, vilket kan vara en bidragande förklaring.4  

   Eftersom det 1980 skrevs en ny läroplan (Lgr80) som kom att gälla fram till 1995 kan det 

vara intressant att analysera om ytterligare en förklaring till elevernas ökande 

matematikkunskaper på 80-talet kan finnas i Lgr80. På samma sätt kan det vara intressant att 

analysera den efterkommande läroplanen, Lpo94, som blev gällande under samma period som 

elevernas kunskapsnivåer inom matematiken började sjunka. Frågan är om det bara var en 

tillfällighet. Beträffande Lpo94 var uppnåendemålen relativt vagt formulerade och gav således 

stort utrymme för tolkning. Detta kunde medföra att olika lärare på samma skola tolkade 

målen på sina egna sätt vilket ledde till bristande kontinuitet i undervisingen.5 Vidare kunde 

det vara svårt för läraren att utvärdera elevernas kunskap utifrån de vagt formulerade målen. 

Det var i vissa fall helt enkelt svårt för läraren att veta om en elev uppnått ett visst mål eller 

                                                 
2 Skolverket: Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika 

faktorer. Stockholm: Skolverket, 2009, s.8 
3 Skolverket: Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika 

faktorer. Stockholm: Skolverket, 2009, s.65-68 
4 Astrid Pettersson m.fl. Kompetensutveckling för lärare i matematik ur ett utvärderingsperspektiv. NCM-

rapport 2001:1, s.129 
5 Madeleine Löwing. Elevers kunskaper i aritmetik. En kartläggning med utgångspunkt i Diamant-

diagnoserna. I Nämnaren 4:2009, s.18 
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inte.6 Möjligen kan det ha varit en bidragande orsak till att de svenska grundskoleeleverna 

lyckades allt sämre i matematik under 1990-talets andra halva och 2000-talets första årtionde.  

   Staten anses ha brustit i 1994 års läroplanskonstruktion liksom i implementeringen av både 

mål- och betygssystemet. Dessutom råder det brist på empiriska studier som relaterats till de 

svenska kursplanerna. T.ex. saknas studier av elevers inlärning i relation till explicita målkrav 

och målkriterier i kursplanerna.7 

   Denna uppsats syftar till att undersöka om de tre senaste kursplanerna i matematik (Lgr80, 

Lpo94 samt Lgr11) för grundskolan skiljer sig åt och i så fall på vilket vis. Kan kursplanerna 

vara en påverkande faktor för hur eleverna presterar i matematik? 

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att jämföra de tre senaste kursplanerna i matematik (Lgr80, 

Lpo94 och Lgr11) för grundskolan mot bakgrund av de svenska grundskoleelevernas 

kunskapsresultat i matematik. Genom att undersöka om kursplanerna skiljer sig åt, och i så 

fall på vilket vis, kan det sättas i perspektiv mot elevernas kunskapsresultat i matematikämnet. 

Det finns anledning att tro att innehåll, utformning och uttryckssätt i en kursplan påverkar 

lärarens uppfattning av den. En kursplan med vagt formulerade mål och innehåll kan t.ex. 

vara svårare att tolka än en kursplan med tydliga mål och innehåll. Undervisingen kan komma 

att påverkas av hur läraren uppfattar kursplanen och detta kan i sin tur komma att påverka 

elevernas kunskapsinhämtning. 

   I den här uppsatsen undersöks alltså de tre senaste kursplanernas innehåll, utformning och 

uttryckssätt för matematiken i grundskolan. Undersökningen görs med två typer av 

textanalyser, en kvantitativ och en kvalitativ. Utifrån resultaten jämförs kursplanerna med 

varandra och kopplas till de studier och rapporter som finns om kursplaner, elevernas 

matematikkunskaper och förståelse av matematikämnet. 

Frågeställningar 

 Vilka likheter och skillnader finns i de tre senaste kursplanerna i matematik för 

grundskolan beträffande innehåll, utformning och uttryckssätt? 

  

 Kan innehåll, utformning och uttryckssätt i en kursplan för matematik i slutändan 

komma att ha betydelse för elevers prestationer och i så fall hur? 

 

 

                                                 
6 Madeleine Löwing & Wiggo Kilborn. Elevers kunskaper i mätning och geometri. I Nämnaren 1:2010, 

s.17 
7 Olof Magne. Uppnår grundskolans elever målen i matematik? I Nämnaren 2:2008, s.5-6 
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Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten har delats upp i två större delar, läroplanen och matematikämnet. 

Läroplanen 

Den svenska läroplanen har en snart 150 år lång historia, även om den moderna versionen inte 

är mer än 50 år gammal. Nedan följer en historisk återblick med fokus kring skolans tillkomst 

och läroplanens introduktion. Därefter följer ett avsnitt om läroplansteori och sist ett avsnitt 

om kursplanen. 

Historia 

Läroplanshistoria är ett forskningsfält som växte fram på 1950- och 60-talen, ur det 

utbildningshistoriska forskningsfältet. Det behandlar frågor om kunskap och vad som kan 

anses vara viktig kunskap, men berör också individer och samhället generellt. Genom 

läroplanshistorisk forskning kan man göra sig en bild av vem och i vilken tid det vi idag 

uppfattar som givet är konstruerat. Läroplansteoretikern Ulf P. Lundgren är en av de främsta 

som introducerade ett läroplanshistoriskt forskningsfält inom skolområdet. Han menade att 

fem olika aktörer spelat in för makten över den svenska folkutbildningens mål, innehåll och 

villkor. Dessa aktörer är kyrkan, staten, kommuner (och fristående skolor), professionella 

(lärare och skolledare) samt brukare (elever och föräldrar).8 

   Under flera hundra år, fram till 1800-talets andra hälft, innehades makten av kyrkan. Skolan 

var bara till de för de rika och vid sidan av läsning och skrivning så utbildades eleverna också 

i kristensdomskunskap. År 1842 infördes en folkskolestadga och med det tillkom principen 

om statens yttersta ansvar för alla medborgares uppfostran och undervisning. Läroplikt för 

landets barn börja gälla. Undervisningen skulle bl.a. innefatta läsning, skrivning, räkning, 

kristendomskunskap och gymnastik. En skolorganisation byggdes upp i Sverige under de 

följande decennierna. År 1878 utfärdades en typ av läroplan (kallad ”normalplan”) med 

ämnesindelning. Även om latinet fortfarande var skolans tyngsta och viktigaste ämne, fick det 

ge plats åt mer engelska och matematik.9 

   Samhällsomvandlingar och strömningar i politik/ideologi, ekonomi och vetenskap har 

                                                 
8Ann-Christine Vallberg Roth. De yngre barnens läroplanshistoria. Studentlitteratur: Lund, 2011,  

s.14-15 
9 Gunnar Richardson. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. Studentlitteratur: 

Lund, 2010, s.17, s.32, s.50-52 & s.62 
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mynnat ut i vad som kan ses som fyra åtskiljande läroplansperioder. Det handlar inte om 

fysiska läroplaner med föreskrifter om hur skolundervisning ska bedrivas och vad den ska 

innehålla, utan snarare om en rådande samhällsanda kring synen på utbildning och uppfostran. 

Den syn på utbildning och fostran som var gällande i Sverige under 1800-talets andra halva 

brukar benämnas Guds läroplan. Kunskapssynen vid denna tid var till stor del uppbyggd 

kring drillundervisning och kristlig fostran. Innehållstoffet för undervisning var mycket 

bokstavstroget och detaljerat. Lärarna var auktoritära och eleverna sågs som passiva 

inlärnings- och arbetsmaskiner.  

   Från slutet av 1800-talet tog staten över makten från kyrkan och ansvaret för skola och 

utbildning. Det goda hemmets och hembygdens läroplan ersatte Guds läroplan. Denna syn på 

lärande och fostran varade fram till mitten av 1900-talet. Människosynen övergick från 

auktoritär till mjukt auktoritär. Dominerande ämnen var naturvetenskap och matematik medan 

skriftspråk och läsinlärning hamnade i bakgrunden.10  

   År 1919 utkom en ny undervisningsplan som reglerade både skolans organisation och de 

olika skolämnenas innehåll. Den var målstyrd på så vis att det för varje ämne angavs ett 

övergripande mål och därefter mer preciserade uppgifter om kursernas innehåll, fördelad på 

skolans olika årsklasser.11 Verksamheten i skolorna var inte bara målstyrda utan också 

resultatstyrda där elevernas prestationer noggrant kontrollerades.12 

   Folkhemmets läroplan rådde i det svenska samhället från mitten av 1900-talet till mitten av 

1980-talet. Demokrati och allsidig personutveckling blev centrala begrepp. Hushållsliga 

sysslor i skolan reducerades och samhällsrelaterat innehåll och naturvetenskapliga fenomen 

betonades i skolan.13  

   År 1962 tillkom den 9-åriga obligatoriska grundskolan i Sverige.14 Samma år kom också en 

läroplan som fick namnet Lgr 62.15 Detta var den första centrala plan som benämndes 

”läroplan” så som vi känner den. Den nya läroplanen skulle vara till hjälp för landets lärare att 

välja ut innehåll för undervisning och beskrev också hur läraren skulle planera och genomföra 

                                                 
10 Ann-Christine Vallberg Roth. De yngre barnens läroplanshistoria. Studentlitteratur: Lund, 2011,  

s.45, s.49, s.73, s.78 & s.174 
11 Gunnar Richardson. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. Studentlitteratur: 

Lund, 2010, s.103 

Ann-Christine Vallberg Roth. De yngre barnens läroplanshistoria. Studentlitteratur: Lund, 2011,  

s.18 
12 Gunnar Richardson. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. Studentlitteratur: 

Lund, 2010, s.104 
13 Ann-Christine Vallberg Roth. De yngre barnens läroplanshistoria. Studentlitteratur: Lund, 2011,  

s.81 & s.99 
14 Gunnar Richardson. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. Studentlitteratur: 

Lund, 2010, s.115 

Linell, Ulf. Läroplaner och kursplaner i Sverige under 1900-talet – En sammanfattning. SOU 2007:28, 

s.453 
15 Gunnar Richardson. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. Studentlitteratur: 

Lund, 2010, s.115 
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undervisning.16 Den innehöll mål och riktlinjer, tim- och kursplaner samt allmänna och 

ämnesspecifika anvisningar.17 Bara sju år senare reviderades den dock och blev Lgr 69, vilken 

började tillämpas 1970.18 

   Från 1980-talets mitt och fram till idag råder den fjärde och senaste samhällsandan, kallad 

Världsbarnets läroplan. Grundläggande för utbildning och fostran är att lära barnen att klara 

sig i världen samt att lära dem att bidra till att världen klarar sig. Globalisering, 

decentralisering, mål- och resultatstyrning är nyckelbegrepp för den här perioden. 

Framträdande innehåll är språkkommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik. 

Eleverna ses som aktiva och kompententa. De nya läroplanerna är formulerade så att ett större 

ansvar läggs på barnen att i samspel med sin omgivning utveckla kunskap och ta ansvar för 

sitt livslånga lärande.  

   Den förändring av synen på utbildning och uppfostran som ägt rum under de senaste 150 

åren kan relateras till beskrivningar av den svenska samhälls- och demokratiseringsprocessen. 

Sverige gick från ett land med stor fattigdom, kort skoltid och kristlig fostran till ett 

välfärdsland med lång skoltid och självständighetsfostran där kunskap byggs på livslångt 

lärande, till stor del under eget ansvar. 19 

Teori 

Genom att studera läroplansteori kan vi få en uppfattning om hur vi skapat vår världsbild, inte 

minst beroende på vad andra föreskrivit som lärostoff för oss. Studier av läroplansteori gör att 

vi kan skaffa oss möjligheter att påverka skola och utbildning. Läroplanen spelar en central 

roll inom läroplansteorin. Den anger mål, innehåll, arbetsformer och stofforganisation på ett 

föreskrivande sätt.20 

   Olika faktorer styr och påverkar vilket innehåll som tas upp i undervisningen. Läroplaner 

utgör en betydande del, men även personer som är företrädare (i regel lärare) för ett ämne kan 

påverka genom valet av lärostoff. Hur stor frihet läraren har att tolka innehållet i en läroplan 

beror på ämnet. Matematik är ett starkt inramat ämne och har därför ett begränsat 

tolkningsutrymme. Läroplanen har därmed stor inverkan och mätbarheten av provresultat 

följer väletablerade mönster. Anledningen är att matematiken bygger på fasta principer med 

begränsade tolkningsmöjligheter. Lärare tolkar läroplaner olika, men oftast skapas en 

gemensam tolkning i lärarkollektivet. Detta kan dock medföra att olika skolor har olika 

tolkningar av t.ex. undervisningsinnehåll, trots att samma läroplan används. Även utseendet i 

                                                 
16 Linell, Ulf. Läroplaner och kursplaner i Sverige under 1900-talet – En sammanfattning. SOU 2007:28, 

s.454 
17 Ann-Christine Vallberg Roth. De yngre barnens läroplanshistoria. Studentlitteratur: Lund, 2011,  

s.18 
18 Gunnar Richardson. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. Studentlitteratur: 

Lund, 2010, s.116 
19 Ann-Christine Vallberg Roth. De yngre barnens läroplanshistoria. Studentlitteratur: Lund, 2011,  

s.107, s.160, s.176 & s.178-179 
20 Göran Linde. Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Studentlitteratur, 2006, s.9 & s.119 
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ett klassrum, avgränsningen av skolämnen och program i skolan har betydelse för vad som 

anses lämpligt att ägna sig åt i skolan.21 

   Under 1900-talet uppkom pragmatismen, vilket fått betydelse för läroplanstänkande. Synen 

på skola och utbildning förändrades, från att ha varit en institution där tidigare erövrad 

kunskap reproducerades till en institution där eleverna ska ges redskap för att söka kunskap. 

Detta ansågs ske bäst i olika former av praktisk och experimenterande verksamhet. 

Kunskapens användbarhet, dvs. nyttotänkande, spelade en större roll i läroplanerna.22 Fram 

till 1900-talets första halva fungerade utbildningen i stora drag så att eleverna skulle lära in 

kunskaper och acceptera dessa utan ifrågasättande. Numera förväntas eleverna öva upp sin 

förmåga att vara kritiskt granskande, självständigt lösa problem, söka relevant kunskap, 

utveckla sin kreativitet etc. Därmed uppstår en problematik kring vad läraren har för avsikter 

och hur eleven uppfattar dessa. Det är således inte alltid klart om och i så fall på vilket sätt 

eleven uppfattat lärarens intentioner.  

   Det finns olika sätt att se på en läroplan. Antingen kan den betraktas som det rådande där 

alla former av avvikelser från den är oönskade, eller så kan den ses som en av flera faktorer 

som påverkar undervisningsinnehållet. I det sistnämnda fallet utgör då läroplanen riktlinjer för 

en önskad utveckling. En ny läroplan kan betraktas som en strävan att reformera skolans 

innehåll. 

   Fram till decentraliseringen av skolan i början av 1990-talet hade Sverige ett av 

västvärldens mest centraliserade skolsystem. I samband med decentraliseringen gavs större 

ansvar åt landets kommuner. I den nya läroplanen, Lpo94, angavs kunskapsmål istället för 

innehållsliga föreskrifter. För att garantera geografisk likvärdhet i utbildningen gavs 

noggranna råd för tolkning av läroplanen.23 

   Fram t.o.m. Lgr80 var mål och huvudmoment utarbetade för ett nationellt sammanhållet 

innehåll men med så pass vida ramar att lärarna gavs tolkningsutrymme. De beskrev mål, 

riktlinjer och huvudmoment. Vägledande delmål för kurserna angavs ämne för ämne och 

årskurs för årskurs. När Lpo94 kom handlade det istället om en målorienterad läroplan där 

fokus ligger på vad eleven ska uppnå och inte vad läraren ska förmedla. Målstyrningen från 

Lpo94 innebar att stoffurvalet skulle ske lokalt och att eleverna skulle vara delaktiga i urvalet 

av lärostoff.24 

   Både läroplaner och kursplaner utfärdas fortlöpande. I kursplanerna uttrycks målen för varje 

kurs. Medan läroplanen avses ha lång livslängd bör innehållet i kursplanerna kunna revideras 

                                                 
21 Göran Linde. Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Studentlitteratur, 2006, s.10, s.13, 

s.48, s.50 & s.57 
22 Göran Linde. Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Studentlitteratur, 2006, s.30 & s.33 
23 Göran Linde. Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Studentlitteratur, 2006, s.70-72 
24 Göran Linde. Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Studentlitteratur, 2006, s.88-90 & 

s.102 
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fortlöpande. Läroplaner görs på många olika nivåer såsom statliga styrdokument, kommunala 

skolplaner, lokala arbetsplaner, utbildningsplaner och kursplaner.25 

 

Kursplanen 

Kursplanen är det styrdokument som mest specificerat anger inriktningen för utbildningen i 

de olika ämnena och också det dokument som i störst utsträckning riktar sig till läraren.26  

   Utmärkande för matematiken i kursplanen för Lgr80 var att problemlösning fick en central 

plats och blev rentav av ett nytt huvudmoment. Problemlösning definierades inte, men den 

skulle rikta in sig på den typen av problemlösning som eleverna kunde ha nytta av i 

vardagen.27 

   I samband med decentraliseringen av skolan i början av 1990-talet utarbetades en ny 

läroplan och medföljande kursplan för att bättre passa de nya förutsättningarna. I och med 

införandet av mål- och resultatstyrning i den svenska skolan ändrades kursplanens karaktär. 

Den nya kursplanen gav lärarna större utrymme att, utifrån professionella överväganden, välja 

stoff och metoder för undervisingen. I samband med den nya kursplanen på 90-talet kom ett 

nytt mål- och kunskapsrelaterat betygssystem som ersatte det tidigare relativa systemet. Ett 

mycket stort ansvar lades på den lokala nivån. Kompetensutveckling kring den nya 

kursplanen rekommenderades, men uteblev i många fall.28 Jämfört med kursplanerna i Lgr80 

fick målen för utbildningen en viktigare roll och skulle ges en mycket mer framträdande plats 

i kursplanen. Den skulle vara utformad på så sätt att innehållet i de olika ämnena skulle 

framgå genom tydligt angivna mål och inte som tidigare, genom uppräknande av moment, 

anvisningar om stoff, arbetssätt, arbetsformer och arbetsmetoder.29 Vidare skedde också en 

tyngdpunktsförskjutning från ”fakta” till andra aspekter av kunskap. En annan viktig 

förändring i kursplanen för Lpo94 var att elever och föräldrar bättre skulle kunna förstå 

betygssättningen. Den nya läroplanen och kursplanen skulle helt enkelt bli mer ”öppen” för 

alla.30 

   Vid en undersökning från 2004 fick ett stort antal lärare i Sverige ge sin syn på den rådande 

kursplanen (Lpo94). Undersökningen visade att de var mest kritiska mot att målen i 

kursplanen var otydligt formulerade. En del påpekade att kursplanen var skriven på ett 

                                                 
25 Göran Linde. Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Studentlitteratur, 2006, s.119 
26 Skolverket. Kursplanen – ett rättesnöre? Lärare om kursplanerna i svenska, samhällskunskap och 

kemi. Skolverket: 2008, s.18 
27 Lennart Skoogh. Problemlösning – viktigaste momentet i Lgr80. I Nämnaren 2-3:1986, s.22-23 
28 Skolverket. Kursplanen – ett rättesnöre? Lärare om kursplanerna i svenska, samhällskunskap och 

kemi. Skolverket: 2008, s.7 
29 Skolverket. Kursplanen – ett rättesnöre? Lärare om kursplanerna i svenska, samhällskunskap och 

kemi. Skolverket: 2008, s.10 
30 Skolverket. Kursplanen – ett rättesnöre? Lärare om kursplanerna i svenska, samhällskunskap och 

kemi. Skolverket: 2008, s.14 
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komplicerat sätt och därmed svår att förstå. Den ansågs också vara mycket tolkningsbar, 

vilket gjorde det svårt att skapa konkret undervisning utifrån den. En del lärare menade att 

tolkningsutrymmet var så stort att det för vissa lärare gav möjlighet att hoppa över vad andra 

menade var centrala delar i undervisingen.31 

 

Matematikämnet 

I detta avsnitt behandlas de svenska elevernas resultat i matematik vid internationella 

undersökningar samt vad forskning visat kring kopplingen språk och matematik. Dessutom 

behandlas studier och rapporter som rör vardagsmatematikens betydelse för de svenska 

grundskoleeleverna. 

Elevers resultat i matematik 

År 1964 genomfördes den första internationella matematikundersökningen FIMS (”First 

International Mathematics Study”) för 13-åringar. Tolv länder deltog, däribland Sverige. De 

svenska eleverna hade sämst resultat bland de deltagande. Under åren 1980-82 genomfördes 

den andra matematikundersökningen SIMS (”Second International Mathematics Study”) för 

13-åringar. Även där hamnade Sverige sist bland deltagarländerna. En orsak till de låga 

resultaten i matematikundersökningarna kan ha varit att de svenska eleverna gått i skolan 

kortare tid än eleverna i de flesta andra länderna. Den tredje matematikundersökningen 

TIMSS (”Third International Mathematics Study”) genomfördes 1995 och var mer 

omfattande och ambitiös. De svenska eleverna som deltog i undersökningen hade dessutom 

ungefär lika många skolår som eleverna i de andra deltagande länderna, vilket innebar en 

rättvisare jämförelse. I TIMSS hade de svenska grundskolelevernas resultat förbättrats 

avsevärt. De elever i årskurs 8 som deltog hade t.ex. resultat i närheten av den internationella 

toppnivån. Resultaten från den fjärde matematikundersökningen TIMSS 2003 visade däremot 

på en dramatisk nedgång för de svenska eleverna. Eleverna i årskurs 8 presterade på lägre 

nivå än eleverna i årskurs 7 gjorde vid undersökningen 1995. Inom alla matematiska områden 

presterade eleverna sämre och vid TIMSS 2007 skedde ytterligare nedgång i resultaten.32 År 

2011 hölls den senaste undersökningen (TIMSS 2011), men resultaten från den presenteras 

först i december 2012.33 

   Även PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell 

undersökning där 15-åriga elevers kunskaper bl.a. i matematik prövas. Undersökningen 

                                                 
31 Skolverket. Kursplanen – ett rättesnöre? Lärare om kursplanerna i svenska, samhällskunskap och 

kemi. Skolverket: 2008, s.25-29 
32 Skolverket. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika 

faktorer. Skolverket: 2009, s.65-70 
33 www.skolverket.se, 4 april 2012 
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innefattar många OECD-länder och hålls vart tredje år.34 Även om de svenska eleverna 

presterat på en nivå nära medelvärdet, så visar de på en sjunkande trend sedan starten år 

2000.35 Vid undersökningarna år 2000 och 2003 presterade de svenska eleverna på en nivå 

strax över OECD-medelvärdet. Åren 2006 och 2009 presterade eleverna däremot strax under 

OECD-medelvärdet. Vid den senaste undersökningen från 2009 presterade dessutom elever i 

många andra OECD-länder (t.ex. Norge, USA, Storbritannien, Polen och Portugal) på samma 

nivå som de svenska. Tidigare hade eleverna från dessa länder ett lägre resultat än de svenska 

i PISA-undersökningarna.36 

Forskning kring språket och matematiken 

Sedan mitten av 1980-talet har studier gjorts kring hur språket och förståelsen av matematik 

hänger ihop. Dessa studier har visat att språket i matematik används på ett sätt som skiljs från 

det vardagliga språket.37 Elever kan ha problem med att lösa matematiska uppgifter på grund 

av att språket helt enkelt är för komplicerat. Det finns studier som visar att elever löser 

matematiska problem utan att i egentlig mening förstå dem. De ser inte kopplingen mellan 

den matematiska operationen och den vardagliga situationen.38 Många faktorer påverkar hur 

en elev läser en matematisk textuppgift. Det kan handla om uppgiftens format och layout men 

också om teckenstorlek, meningslängd, radavstånd m.m. Studier har visat att t.ex. 

komprimerade meningar och satser med passiva verb ofta försvårar läsningen och därmed 

förståelsen av texten.39  

   Matematikämnet har ett omfattande språk som bygger på s.k. multipla semiotiska system. 

Detta innebär att eleven måste kunna tillämpa och förstå såväl muntligt tal som skrivna texter, 

men också kunna förstå symboler och kunna tolka bilder och diagram.40 Inom matematiken 

förekommer ord från både vardagliga sammanhang och ord som tillhör det s.k. matematiska 

registret. Detta matematiska register kan sägas vara ett språk som används inom matematiken 

och det innefattar just specifika representationsformer såsom ord och symboler, men också det 

visuella dit t.ex. grafer och bilder hör. Matematiken är det område som innehar flest 

                                                 
34 Skolverket. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika 

faktorer. Skolverket: 2009, s.61-62 
35 Skolverket. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika 

faktorer. Skolverket: 2009, s.70 
36 Ingmar Ingemansson & Astrid Pettersson. PISA 2009 – resultatet i matematik. I Nämnaren 2:2011, 

s.61-63 
37 Mary J. Schleppegrell. The linguistic challanges of mathematics teaching and learning: A reasearch 

review. I Reading & Writing Quarterly 23: 2007, s.139 
38 Eva Riesbeck. På tal om matematik. Matematiken, vardagen och den matematikdidaktiska diskursen. 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköping: 2008, s.27 
39 Diane Shorrocks-Taylor & Melaine Hargreaves. Making it clear: A review of language issuesin testing 

with special reference to the National Curriculum mathematics tests at key stage 2.I Educational 

Reasearch Volume 41: 2 1999, s.128-129 
40 Mary J. Schleppegrell. The linguistic challanges of mathematics teaching and learning: A reasearch 

review. I Reading & Writing Quarterly 23: 2007, s.141-142 
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semiotiska representationssystem.41 

   Det matematiska språket är i regel mycket tekniskt och innehåller många ord som har en 

specifik betydelse i matematiken jämfört med i vardagen. Exempel är ord som ”produkt” och 

”volym”. Ofta räcker det inte att bara lära sig de specifika ordens betydelse utan eleven måste 

också förstå i vilket sammanhang de används.42 Vissa ord är så specifika att de bara 

förekommer inom matematiken, såsom hypotenusa och koefficient. Förutom att det kan vara 

svårt att lära sig alla nya ord och begrepp så kan det för många också vara svårt att skilja på 

deras betydelse i matematiken och i vardagstalet. Bilder kan ofta vara till hjälp, men 

medvetenhet måste finnas att även dessa kan vara problematiska vid förståelsen av 

matematiska textuppgifter. För en del elever kan det underlätta med en bild, men för andra 

kan det istället distrahera.43 Vidare har det matematiska språket många substantivfraser som 

kan vara svåra att förstå. Då det i klassrummet talas om substantivord som ”addition”, 

”produkt” och ”lösning” finns en risk att eleverna ser dessa matematiska processer och 

betydelser som ”saker”. Det händer t.o.m. att lärare talar om matematiska processer och 

betydelser som om det handlade om saker, t.ex. ”Flytta femman dit och ta bort plustecknet”.44 

   Det är viktigt att matematiken tidigt lärs ut grundligt för att eleverna ska få goda möjligheter 

till djupare förståelse av matematiken. Språket är då en viktig faktor. Eleverna bör t.ex. få 

möjlighet till språk i både muntlig och skriftlig form, men också i form av bilder. Då en 

uppgift diskuteras kan språket användas både muntligt och skriftligt. Även symboler och 

bilder kan användas för att underlätta förståelsen av uppgiften.45 För att underlätta läsningen 

av matematiska textuppgifter bör ord som är vanliga och ofta förekommande väljas. Orden 

bör också vara korta och konkreta och lätta att associera till andra ord. Istället för nominala 

satser bör aktiva verb användas.46 En god idé kan vara att låta eleverna samarbeta vid 

lösningen av en matematisk uppgift. De får då möjlighet att, för varandra, dela tankar och 

förklara tankebanor osv. Risken är dock stor att samtalen eleverna emellan förs på ett 

vardagsspråk som är svårt att förankra i och förena med det matematiska språket.47 Eftersom 

eleven inte alltid kan uttrycka sig på det matematiska språk som han/hon önskar är det viktigt 

                                                 
41 Eva Riesbeck. På tal om matematik. Matematiken, vardagen och den matematikdidaktiska diskursen. 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköping: 2008, s.31 
42 Mary J. Schleppegrell. The linguistic challanges of mathematics teaching and learning: A reasearch 

review. I Reading & Writing Quarterly 23: 2007, s.142-143 
43 Diane Shorrocks-Taylor & Melaine Hargreaves. Making it clear: A review of language issuesin testing 

with special reference to the National Curriculum mathematics tests at key stage 2.I Educational 

Reasearch Volume 41: 2 1999, s.130-131 
44 Mary J. Schleppegrell. The linguistic challanges of mathematics teaching and learning: A reasearch 

review. I Reading & Writing Quarterly 23: 2007, s.145-146 
45 Mary J. Schleppegrell. The linguistic challanges of mathematics teaching and learning: A reasearch 

review. I Reading & Writing Quarterly 23: 2007, s.142 
46 Diane Shorrocks-Taylor & Melaine Hargreaves. Making it clear: A review of language issuesin testing 

with special reference to the National Curriculum mathematics tests at key stage 2.I Educational 

Reasearch Volume 41: 2 1999, s.129 
47 Eva Riesbeck. På tal om matematik. Matematiken, vardagen och den matematikdidaktiska diskursen. 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköping: 2008, s.49 
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att läraren finns behjälplig. En annan idé är att ordna högläsning kring en matematisk uppgift 

för att på så vis skapa en klassrumsdialog. Eleverna ges möjlighet att diskutera uppgiften och 

blir med tiden mer bekväma i att prata om matematikens betydelse.48 

   En studie av laborationer i geometri har visat att eleverna kan tillägna sig förståelse och nya 

insikter i området genom det laborativa arbetssättet, men det krävs att läraren ställer 

utvecklande frågor och pekar på kritiska punkter. Lärarens attityd till matematikundervisning 

och hans/hennes sätta att hålla i undervisingen är betydelsefull för elevernas lärande.49 

   Skolan kan bidra till att bygga på elevernas vardagsspråk så att de även behärskar det 

matematiska språket. Det matematiska innehållet måste förklaras, från ett vardagligt språk till 

ett mer avancerat och tekniskt. Om inte blir elevernas kunskapsinlärning lidande.50 Läraren 

fyller en viktig roll när han/hon förklarar för eleverna och interagerar med dem. Talet utgör 

t.ex. en länk till förståelse från det visuella (bilder och grafer). Genom att föra diskussion 

vidgas förståelsen.51 

 

Vardagsmatematik 

Att knyta an matematikämnet i skolan till elevernas vardag har varit vägledande i debatter 

under de senaste decennierna.52 Redan i Lgr80 infördes problemlösning med vardagen i 

fokus.53  

   Bred enighet råder om att matematikundervisingen bör ta sin utgångspunkt i elevernas 

vardagskunskaper, men det finns en viss oenighet om vad vardagskunskaper och 

vardagsanknytning faktiskt ska innebära. Dels kan det innebära att matematikundervisingen 

ska anpassas efter de erfarenheter som eleverna har med sig till skolan, men det kan också 

innebära att matematikundervisingen bör ta sin utgångspunkt i sådant som eleverna inte 

nödvändigtvis har erfarenhet av, men som de senare i livet kan ha nytta av i vardagen (t.ex. gå 

och handla eller mäta föremål). 

   Det finns i huvudsak två skäl till att matematikundervisingen bör vardagsanknytas. Det ena 

är att eleverna får lättare att tillämpa sina kunskaper om matematiken görs mindre abstrakt 

och exempeluppgifter hämtas från kända miljöer. Det andra är att underlätta lärandet för 

eleverna och göra undervisningen roligare. Inlärningen kan bli mer meningsfull när eleverna 

                                                 
48 Mary J. Schleppegrell. The linguistic challanges of mathematics teaching and learning: A reasearch 

review. I Reading & Writing Quarterly 23: 2007, s.148 & s.152 
49 Eva Riesbeck. På tal om matematik. Matematiken, vardagen och den matematikdidaktiska diskursen. 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköping: 2008, s.40 
50 Mary J. Schleppegrell. The linguistic challanges of mathematics teaching and learning: A reasearch 

review. I Reading & Writing Quarterly 23: 2007, s.156 
51 Mary J. Schleppegrell. The linguistic challanges of mathematics teaching and learning: A reasearch 

review. I Reading & Writing Quarterly 23: 2007, s.147 
52 Inger Wistedt. Vardagskunskaper och skolmatematik. I Nämnaren 1:1991, s.14 
53 Wiggo Kilborn. Lgr80 och matematiken. I Nämnaren 1:1984, s.25 
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har möjlighet att knyta an matematiken till deras egen erfarenhet och vardag.  

   Även om lärare rekommenderas att vardagsanknyta matematiken så måste man se upp med 

att inte själva matematiken hamnar i bakgrunden för detaljer som inte har med matematiken 

att göra.54 Vidare bör läraren vara uppmärksam på textuppgifternas innehåll. Även om 

uppgifterna rör vardagliga problem kan det finnas faktorer som försvårar förståelsen av dem, 

t.ex. att lösningen kräver uträkningar i flera steg eller att språket är komplicerat och innehåller 

flera budskap.55 Ibland kan uppgifterna vara vardagsanknutna, men med märkliga tal att 

arbeta med. Ett exempel rör en uppgift som går ut på att eleverna ska lägga ihop en korg med 

13 kg bananer och en korg med 6 kg bananer. Även om bananer är bekanta för eleverna så 

kan det vara svårt för dem att förstå hur mycket bananer det faktiskt handlar om. På samma 

sätt är det inte ovanligt att elever i de tidiga skolåren lägger ihop måttenheter på ett korrekt 

sätt, t.ex. 4 m + 3 m = 7 m, men utan att ha känsla för hur lång en meter egentligen är.56 

   Vid en studie fick tre elevgrupper arbeta med aritmetik på tre olika arbetssätt, som alla 

förekommer i skolan. Den första gruppen arbetade traditionellt där läraren hade genomgång 

och sedan lät dem arbeta i boken. Den andra gruppen arbetade med problemlösning i grupp 

och den tredje arbetade enskilt i boken. Studien visade bl.a. eleverna som arbetade med 

aritmetiken traditionellt och med problemlösning hade utvecklat taluppfattningen mer än de 

som arbetade enskilt. Även självsäkerheten ökade i dessa grupper och i 

problemlösningsgruppen utvecklades ett större intresse för matematik.57 Även om ett varierat 

arbetsätt förekommer i den svenska skolan så tycks, utifrån lärares och elevers svar på 

enkätfrågor, enskilt arbete med matematikuppgifter vara vanligare i Sverige än i andra 

länder.58 

 

                                                 
54 Inger Wistedt. Vardagskunskaper och skolmatematik. I Nämnaren 1:1991, s.14-15 
55 Wiggo Kilborn. Lgr80 och matematiken. I Nämnaren 1:1984, s.25 
56 Barbro Anselmsson. Vad handlar det om? I Nämnaren 2:2001, s.17-21 
57 Joakim Samuelsson. Metoden påverkar elevens matematiska beredskap. I Nämnaren 1:2009, s.10-11 
58 Peter Nyström. Är den svenska skolan bara bäst i Sverige? I Nämnaren 1:2010, s.6 
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Metod 

Uppsatsen består av två typer av textanalyser som kommer att koncentreras kring de tre 

senaste kursplanerna i matematik för grundskolan. Den ena av de två textanalyserna är en 

kvantitativ innehållsanalys av beskrivande typ, där jag studerar frekvensen av ett antal 

nyckelord som kan kopplas till matematikämnet men också till undervisingen av matematik. 

Beskrivande är den för att den påvisar frekvensskillnader av nyckelorden i de olika 

kursplanerna. Den andra typen av textanalys är en kvalitativ textanalys, också den av 

beskrivande typ.  

Kvantitativ innehållsanalys 

Vid en kvantitativ innehållsanalys undersöks innehållet i en text, men även innehållet i en 

muntlig eller bildmässig framställning kan undersökas.59 Kvantitativa innehållsanalyser 

förekommer inom många olika ämnesdiscipliner och används när det gäller att ta fram 

systematisk kunskap om innehållet i texter, bilder och muntliga framställningar.60 De kan vara 

utformade på många olika sätt beroende på vad som ska undersökas, men gemensamt är att 

man studerar frekvens och/eller utrymme av olika variabler i en text, bild eller muntligt 

framträdande. En kvantitativ textanalys är således en lämplig undersökningsmetod om man 

vill ta reda på hur frekvent en variabel är och/eller hur stort utrymme den får i texten, bilden 

eller framträdandet. Genom att undersöka hur stort utrymme olika variabler får i tid och rum, 

kan slutsatser dras kring deras betydelse. Ju oftare en variabel används och ju större plats den 

får, desto viktigare och centralare kan variabeln anses vara.61 

   I denna uppsats räknas nyckelord i de tre senaste kursplanerna för matematik i grundskolan. 

De nyckelord som valts kan på ett eller annat sätt kopplas till matematik som ämne och som 

undervisning. Totalt rör det sig om 20 nyckelord som delats in i tre olika kategorier. Den 

första kategorin kallar jag ”Specifika matematikord”. Där ingår nyckelord som brukar 

förknippas med matematik, t.ex. ”räkna”. I den andra kategorin ”Ospecifika matematikord” 

ingår nyckelord som regelbundet förekommer inom matematiken, även om de inte är mer 

förknippade med matematiken än med något annat ämne. Exempel är ”använda” och ”tolka”. 

I den tredje och sista kategorin finns nyckelord som har med matematikundervisning att göra. 

Kategorin kallar jag ”Utlärningsord” och innefattar ord som ”vardag” och ”praktisk”. Orden 

                                                 
59 Peter Esaiasson. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: 

Norstedts juridik, 2007, s.223 
60 Peter Esaiasson. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: 

Norstedts juridik, 2007, s.225 
61 Peter Esaiasson. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: 

Norstedts juridik, 2007, s.223 
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kommer inte bara räknas i den form de står skrivna, utan i alla former de kan tänkas dyka upp. 

För nyckelordet ”räkna” kan det således handla om ”beräkna”, ”uträkning”, ”räknesätt” m.m. 

Beträffande de två senaste kursplanerna kommer analysen kunna utföras relativt effektivt då 

dessa finns i digitala format. Detta möjliggör automatiserad ordsökning. Gällande kursplanen 

i Lgr80 görs däremot noggranna läsningar för att hitta och identifiera valda nyckelord. 

   Antalet rubriker kommer räknas i de tre kursplanerna för matematik i grundskolan. Dessa 

rubriker delas in i kategorierna ”Huvudrubrik”, ”Underrubrik 1” samt ”Underrubrik 2” där 

Underrubrik 1 är rubriker underordnade Huvudrubrik men överordnade Underrubrik 2. 

   Målet med den kvantitativa innehållsanalysen är att ta reda på hur ofta och i vilken 

utsträckning de valda nyckelorden förekommer. Utifrån det kan slutsatser dras om hur 

centrala och viktiga de tycks vara relativt varandra samt sett över tid. Dessutom kommer 

resultatet av rubrikfrekvenserna att synliggöras för de tre kursplanerna och utifrån det kan 

slutsatser dras kring kursplanernas läsvänlighet. Rubriker är nämligen till för att hjälpa läsaren 

att få överblick över innehållet i texten.62 Ju färre rubriker desto noggrannare läsning krävs av 

läraren för att orientera sig i texten. Risken finns att läraren missar eller förbiser viktiga 

passager.  

   Resultatet för den kvantitativa analysen kommer att redovisas i både text och tabeller. 

Kvalitativ textanalys 

En kvalitativ textanalys går ut på att ta fram det väsentliga innehållet i en text. Detta görs 

genom noggrann läsning av textens delar, helhet och sammanhang i vilket den ingår. Hela 

texten behöver inte vara av betydande värde, utan det kan snarare vara vissa passager i texten 

som kan anses extra intressanta och viktiga. Ibland finns inte det eftersökta innehållet explicit 

i texten och då krävs en intensiv läsning av texten för att plocka fram dess kärna och budskap. 

Vid en kvalitativ textanalys ställer man frågor till texten som man besvarar genom att läsa 

den. Ofta krävs flera genomläsningar.63 Antingen kan man ha ett öppet förhållningssätt till 

texterna där svaren styrs av textens innehåll, eller så kan man ha förhandsbestämda svar till 

texterna, dvs. att det analyserade materialet sorteras in i förhandsbestämda kategorier.64 

Kategorierna väljs i så fall utifrån vad undersökningen ska gå ut på.  

   Det finns två typer av frågeställningar. Den ena är en variant av beskrivande textanalyser 

och handlar om att systematisera innehållet i texten, med andra ord, klargöra tankestrukturen. 

Den andra typen av frågeställning innebär att man kritiskt granskar innehållet i en text. Ett 

                                                 
62 Svenska språknämnden. Svenska skrivregler. Stockholm: Liber, 2005, s.14-15 
63 Peter Esaiasson. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: 

Norstedts juridik, 2007, s.237 
64 Peter Esaiasson. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: 

Norstedts juridik, 2007, s.244-245 
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exempel på det är diskursanalys.65  

   Jag kommer i den här analysen att läsa igenom kursplanerna i matematik och beskriva de 

skillnader och likheter jag finner. Den här typen av kvalitativ textanalys är av beskrivande typ 

där tankestrukturen i de olika texterna klargörs. Förhållningsättet till texterna är öppet. 

Analysen kommer bara påvisa likheter och skillnader i kursplanerna och inte beakta normer 

eller effektförklaringar. 

   När man gör en textanalys kan man antingen ta utgångspunkt i hela texten och sedan välja 

ut och lyfta fram centrala teman som man vill belysa (s.k. helhetsanalys) eller så kan man utgå 

från enskilda stycken eller ord och utifrån detta bygga upp en helhetsförståelse av texten.66 

Min kvalitativa textanalys är av det förstnämnda slaget, medan min kvantitativa 

innehållsanalys är av det sistnämnda slaget.  

   Frågorna som ställs till texten ska ses ur lärarens perspektiv eftersom det i första hand är 

läraren som läser kursplanerna. Utifrån resultaten kan slutsatser dras kring hur kursplanens 

lästillgänglighet kan ha påverkat och påverkar läraren, något som i slutändan också kan 

påverka elevernas kunskaper. Följande frågor kommer jag fundera över vid genomläsningen 

av kursplanerna i matematik: 

 

 Till vem/vilka riktar sig texten? 

 Vilken form och struktur har texten? 

 Vilka matematiska områden behandlas i texten? 

 

Genom att knyta ihop de båda textanalyserna erhålls en fördjupad förståelse kring texternas 

innehåll och mening. Utifrån resultaten kan jag jämföra om kursplanerna skiljer sig åt och i så 

fall på vilket vis. Dessutom kan en diskussion föras om hur det skulle kunna tänkas påverka 

lärarens förståelse av kursplanen och i slutändan elevers kunskapsresultat i matematik. 

 

Reflektion över metod 

Insamlingen av data från kursplanerna i matematik gick bra. Totalt omfattade de tre 

kursplanerna 25 sidor vilket kan anses rimligt med avseende på metodval och tidsrymd. En 

liten risk finns kring räkningen av nyckelord i Lgr80. Eftersom den inte finns i digitalt format 

räknades orden varefter de noterades vid genomläsning. Även om genomläsningen var 

noggrann och skedde flera gånger finns en risk att något nyckelord missats. Ett nyckelord mer 

eller mindre ska dock inte nämntvärt påverka resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen, 

                                                 
65 Peter Esaiasson. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: 

Norstedts juridik, 2007, s.238 
66 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang. Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Studentlitteratur: Lund, 1997, s.146 
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och framför allt inte den sammanfattande diskussionen av resultaten. Beträffande den 

kvalitativa analysen gjordes noggranna genomläsningar av alla tre kursplanerna. Dessutom 

gjordes de av samma person (författaren) och under en relativt begränsad tid, vilket borde 

göra variationen av tolkningsmöjligheter mycket begränsade. Eftersom de båda textanalyserna 

använts på samma sätt för alla kursplanerna och av samma person, kan metoden anses vara 

systematisk. Reliabiliteten borde därmed vara hög. Datan som textanalyserna resulterat i 

svarar mot såväl studiens syfte som studiens första frågeställning. Beträffande den kvalitativa 

textanalysen svarar datan även mot de frågor som ställts direkt till texten. Rimligen bör 

metoden därmed också ha hög validitet. 

Etiska överväganden 

Inom humanist-samhällsvetenskaplig forskning finns ett antal forskningsetiska principer att ta 

hänsyn till. Samtidigt som samhället och dess medlemmar är berättigade till krav på att 

forskning bedrivs, har också varje individ ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn. 

Det s.k. individskyddskravet består av fyra allmänna huvudkrav på forskningen: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.67 

   Den här undersökningen kommer inte beröra några personer och enbart offentligt material 

kommer att analyseras. Av den anledningen är inte de fyra allmänna huvudkraven aktuella i 

detta sammanhang. Värt att uppmärksamma är dock att det inom forskningen kan förekomma 

s.k. oredighet. Forskaren gör då avsiktligt och på ett vilseledande sätt avsteg från de 

vetenskapliga kraven eller helt enkelt bryter mot allmänt accepterade normer. Det kan t.ex. 

handla om plagiat eller att fabricera sina data.68 

                                                 
67 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 1990, 

s.5-6 
68 Regeringen. God sed i forskningen. SOU 1999:4, 1994, s.33 & s.37-38 
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Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultaten av de båda textanalyserna för de tre senaste kursplanerna i 

matematik för grundskolan.  

 

Kvantitativ innehållsanalys 

Kursplanen i matematik för Lgr80 innehåller totalt 160 nyckelord fördelade på drygt 9 sidor. 

Avsnittet ”Datalära” är inte inräknat i denna undersökning då det inte finns någon 

motsvarighet i de efterföljande kursplanerna i matematik. Kursplanen i matematik för Lpo94 

innehåller totalt 145 nyckelord fördelade på drygt 6 sidor.  Kursplanen i matematik för Lgr11 

innehåller totalt 233 nyckelord fördelade på 10 sidor (betygstabellerna på s.72-75 ingår ej i 

undersökningen då dessa endast utgör en sammanfattning av kunskapskraven på de 

föregående sidorna). Detta innebär alltså att Lgr11 innehåller klart flest nyckelord totalt, följt 

av Lgr80 och Lpo94. Samtidigt ska man som läsare ha i åtanke att matematikavsnitten i de tre 

kursplanerna är olika långa. Det kan därför falla sig naturligt att det generellt sett är lägre 

frekvens av orden i Lpo94 jämfört med Lgr80 och Lgr11. I denna uppsats används absolut 

frekvens. Anledningen till det är att hålla resultatet så enkelt och tillgängligt som möjligt. 

Fokus läggs där frekvensvariationen av nyckelorden är så stor mellan kursplanerna att de 

aktuella sidantalen inte kan sägas ha en betydande påverkan. En relativ frekvens är således 

inte nödvändig. 

   Av de undersökta ordkategorierna (specifika matematikord, ospecifika matematikord samt 

utlärningsord) är de ospecifika matematikorden de vanligaste i Lpo94 och Lgr11, följt av de 

specifika matematikorden. Lägst frekvens i båda dessa kursplaner har utlärningsorden. I 

Lgr80 är de specifika matematikorden de vanligaste, följt av utlärningsorden. De ospecifika 

matematikorden har lägst frekvens i Lgr80. 

   I tabellerna visas endast påträffade ordformer och alltså inga böjningar av de påträffade 

ordformerna. Detta innebär t.ex. att ”räkna” också får stå för böjningar som ”räknar” och 

”räknas”. 

   Alla rubriktyper (huvudrubrik, underrubrik 1 samt underrubrik 2) förekommer i de tre 

läroplanerna. 

Specifika matematikord 

De specifika matematikorden är vanligast i Lgr80 med totalt 79 nyckelord (tabell 1). De 

specifika matematikorden har med andra ord en nästan dubbelt så hög frekvens i Lgr80 

jämfört med Lpo94, där frekvensen av orden är som lägst. Jämfört med Lgr11 har Lgr80 totalt 
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nio fler specifika matematikord.  

   Tre av de fyra specifika matematikorden (räkna, mäta och konstruera) har högst frekvens i 

Lgr80. Det femte (lösa) är vanligast i Lgr11, följt av Lpo94 och Lgr80. För detta nyckelord är 

dock skillnaden marginell.  

   ”Räkna” är det vanligast förekommande specifika matematikordet i både Lgr80 och i Lgr11. 

I Lpo94 har ordet ”lösa” högst frekvens. ”Konstruera” har lägst frekvens i både Lgr80 och 

Lpo94. I Lgr11 har ordet ”mäta” lägst frekvens.  

   Värt att notera är att ordet ”räkna” har hela tre gånger så hög frekvens i Lgr80 som i Lpo94 

samt att ”mäta” har mer än dubbelt så hög frekvens i Lgr80 som i både Lpo94 och Lgr11.  

   Av de undersökta specifika matematikorden är ”räkna” det totalt sett vanligaste. Lägst totala 

frekvens har ordet ”konstruera”. 

 

Tabell 1: Specifika matematikord 

Nyckelord  Påträffade ordformer Lgr80 Lpo94 Lgr11 

Räkna räkna, räkning, beräkna, beräkning, räknesätt, 

räknemetod, huvudräkning, överslagsräkning, 

procenträkning, miniräknare, räknemässig 

45 15 38 

Lösa lösa, lösning, problemlösning, problemlösande, 

ekvationslösning, lösningsmetod, 

problemlösningsarbete, 

problemlösningssituation 

19 20 23 

Mäta mäta, mätning, mätinstrument, mätnoggrannhet, 

mätteknik 

9 4 4 

Konstruera konstruera, konstruktion 6 1 5 

TOTALT  79 40 70 

 

 

Ospecifika matematikord 

De ospecifika matematikorden har klart högst frekvens i Lgr11 med hela 124 nyckelord 

(tabell 2). Jämfört med Lgr80 är de nästan fyra gånger vanligare. Av de tio ospecifika 

nyckelorden har endast ett ord högst frekvens i Lgr80 medan sex av orden har högst frekvens 

i Lpo94. Detta innebär att tre av dem har högst frekvens i Lgr11.  

   ”Använda” är det vanligast förekommande ospecifika matematikordet i alla tre 

kursplanerna. Frekvensen av ordet har dessutom ökat stadigt. Det har nästan åtta gånger så 

hög frekvens i Lgr11 jämfört med Lgr80. ”Beskriva” och ”utveckla” har också ökat stadigt i 
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frekvens sedan Lgr80. Ordet ”beskriva” har nästan femton gånger så hög frekvens i Lgr11 

som i Lgr80 och för ”utveckla” är frekvensen mer än tio gånger högre i Lgr11 jämfört med 

Lgr80. Beträffande frekvensen av ordet ”tillämpa” märks en tydlig nedgång.  

   Bland orden med låg frekvens (eller ingen alls) i alla tre kursplanernas matematikavsnitt 

märks ”förstå”, ”förklara”, ”värdera”, ”hantera” och ”analysera”. Frekvensskillnaderna av 

dessa ospecifika matematikord är överlag små mellan de tre kursplanerna.  

   ”Hantera” förekommer inte i Lgr80 medan ”förstå” inte förekommer i Lgr11. Nyckelordet 

”förklara” förekommer varken i Lgr80 eller i Lgr11. I Lpo94 förekommer alla ospecifika 

matematikord. ”Analysera” är dock det med lägst frekvens.  

   Av de undersökta ospecifika matematikorden är ”använda” det totalt sett vanligaste. Lägst 

totala frekvens har ordet ”förklara”. 

 

Tabell 2: Ospecifika matematikord 

Nyckelord Påträffade ordformer Lgr80 Lpo94 Lgr11 

Använda använda, användning, användbarhet, 

användbar 

8 25 63 

Beskriva beskriva, beskrivande, beskrivningar 2 13 28 

Utveckla utveckla, utveckling, välutvecklad, 

kunskapsutveckling 

2 16 23 

Tolka tolka, tolkning 7 14 4 

Tillämpa tillämpa, tillämpning 7 3 2 

Förstå förstå, förståelse 3 7 0 

Värdera värdera, värdering 2 4 2 

Hantera hantera 0 5 1 

Analysera Analysera, analyserande 1 2 1 

Förklara förklara, förklaring 0 3 0 

TOTALT  32 92 124 
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Utlärningsord 

 

Utlärningsorden har högst frekvens i Lgr80 med totalt 49 nyckelord (tabell 3). I Lpo94 är 

frekvensen av samma utlärningsord 13 och i Lgr 11 är det 39.  

   Beträffande nyckelorden ”praktisk”, ”laborativ” och ”teoretisk” är frekvensen högst för 

Lgr80. Vad gäller ”konkret” är frekvensen högst för Lpo94 medan det för nyckelorden 

”vardag” och ”strategi” är högst frekvens för Lgr 11.  

   I Lgr80 är ”praktisk” det vanligaste utlärningsordet och i Lpo94 är det ”konkret”. I Lgr11 är 

”vardag” det vanligaste utlärningsordet. Medan ”praktisk” har hög frekvens i Lgr80 har det 

nästan helt försvunnit i de två senaste kursplanerna i matematik. En tydlig frekvensnedgång 

kan också ses för nyckelorden ”laborativ” och ”teoretisk”. Det motsatta gäller för ”strategi” 

som inte nämns en enda gång i Lgr80, bara en gång i Lpo94 och hela 14 gånger i Lgr11. I 

varken Lpo94 eller Lgr11 förekommer orden ”laborativ” och ”teoretisk”.  

   Av de undersökta utlärningsorden är ”vardag” det totalt sett vanligaste. Lägst totala 

frekvens har ordet ”teoretisk”. 

 

Tabell 3: Utlärningsord 

Nyckelord Påträffade ordformer Lgr80 Lpo94 Lgr11 

Vardag vardag, vardagsliv, vardaglig, vardagsnära, 

vardagsproblem 

17 5 21 

Praktisk praktisk 19 1 1 

Strategi strategi 0 1 14 

Konkret konkret 5 6 3 

Laborativ laborativ 6 0 0 

Teoretisk teoretisk 2 0 0 

TOTALT  49 13 39 

 

Rubriker 

Det totala antalet rubriker är högst för Lgr80 och lägst för Lpo94 (tabell 4). Frekvensen av 

antalet huvudrubriker och underrubriker av första ordningen (”Underrubrik 1”) är högst för 

Lgr11. Frekvensen av antalet underrubriker av andra ordningen (”Underrubrik 2”) är högst för 

Lgr80. I både Lgr80 och Lgr11 är frekvensen högst underrubriker av andra ordningen och 
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lägst för huvudrubriker. Beträffande Lpo94 är frekvensen högst för underrubriker av första 

ordningen. Lägst är frekvensen för huvudrubriker.  

   I Lgr80 är huvudrubrikerna skrivna med versaler och fet stil. Underrubrikerna av första 

ordningen är skrivna med versaler, utan fet stil. Underrubrikerna av andra ordningen är 

skrivna med gemener och fet stil. I Lpo94 är huvudrubriken skriven med gemener och fet stil. 

Underrubrikerna av första ordningen är skrivna med gemener och fet stil, dock i mindre 

storlek. Underrubrikerna av andra ordningen är skrivna med gemener och kursiv stil. I Lgr11 

är huvudrubriken skriven med gemener, utan fet stil. Underrubrikerna av första ordningen är 

skrivna med gemener och har fet stil. Storleken på underrubriken är också mindre. 

Underrubrikerna av andra ordningen är skrivna med gemener och kursiv stil. 

 

Tabell 4: Rubriker 

Rubrik Påträffade utseenden Lgr80 Lpo94 Lgr11 

Huvudrubrik versaler, gemener, fet stil, utan fet stil 2 2 3 

Underrubrik 1 versaler, gemener, fet stil, utan fet stil 8 9 14 

Underrubrik 2 gemener, fet stil, kursiv stil 31 8 18 

TOTALT  41 19 35 

 

Kvalitativ textanalys 

Nedan följer resultaten av den kvalitativa textanalysen för kursplanerna i matematik för 

Lgr80, Lpo94 respektive Lgr11. 

Lgr80 

Kursplanen är skriven på ett sådant sätt att den indirekt riktar sig till skolan som institution, 

och framför allt till läraren. Medan ordet ”elev” ofta förekommer i olika böjningar 

förekommer inte ordet ”lärare” över huvud taget. Att kursplanen i första hand tycks rikta sig 

till läraren kan ses i de relativt detaljerade meningarna kring undervisingen. Beträffande det 

matematiska området ”Reella tal”, står t.ex. att ”Bråk som 1/2 och 1/3 tas upp och 

storleksordnas laborativt” under stycket som avser låg- och mellanstadiet.69 Ibland används 

ordet ”man” där det i första hand kan antas syfta på läraren. Ett exempel är ”Man bör också 

                                                 
69 Lgr80, s.102 
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uppmärksamma att subtraktioner av negativa tal liksom multiplikationer av två negativa tal 

knappast förekommer i praktiska situationer”.70 

   Kursplanen i matematik är indelad i korta stycken med tydligt markerade rubriker. Texten är 

strukturerad efter olika matematiska områden (problemlösning, grundläggande aritmetik etc.). 

Meningslängderna varierar i kursplanen med allt från 3 ord till över 30. Texten är i princip 

helt skriven i flytande form och på ett relativt ”flytande” sätt. Endast under rubrikerna ”Mål” 

och ”Problemlösning” finns text angiven i punktform. Ingen mening är den andra lik och 

språket är specifikt för respektive matematiskt område. Det första uppslaget som beskriver 

matematikens mål och huvudmoment är skrivet som en uppmaning till läsaren (läraren). Den 

första meningen under rubriken mål får vara ett talande exempel: ”Undervisningen i 

matematik skall utgå från elevernas erfarenheter och behov och förbereda dem för rollen som 

vuxna medborgare”.71 Texten i de olika matematiska områdena har passiv sats där lärare och 

elever kan antas interagera. I meningen ”Enkla likheter löses genom prövning”72 kan det t.ex. 

antas rimligt att det är eleverna som löser uppgifterna förutsatt att läraren undervisar i hur man 

gör och finns behjälplig. Beträffande meningar som ”Vidare bör en grund läggas för en mera 

formaliserad geometri”73 kan det antas vara en uppgift som åläggs läraren. En del meningar är 

rena faktameningar, t.ex. ”Förmågan att tänka i geometriska modeller är i hög grad kopplad 

till elevernas utveckling”.74 Under varje matematiskt område förekommer alltså information 

om i vilket sammanhang det matematiska området är användbart, uppmaningar om vad 

läraren ska/bör undervisa i och hur det ska gå till samt vad eleverna ska göra. Ibland 

förekommer också faktameningar liknande vad som tidigare nämnts. 

   De matematiska områdena som behandlas är problemlösning, grundläggande aritmetik, 

reella tal, procent, mätningar och enheter, geometri, algebra och funktionslära, beskrivande 

statistik och sannolikhetslära samt datalära. Det sistnämnda har jag valt att inte analysera. 

Geometri är det område som getts mest plats, ca en och en halv sida. Problemlösning, 

grundläggande aritmetik, reella tal samt mätningar och enheter har getts ungefär en sida 

vardera. Procent, algebra och funktionslära samt beskrivande statistik och sannolikhetslära har 

getts drygt en halv sida i utrymme. 

   Värt att notera är att det i Lgr80 förekommer några rader om språket och matematiken, inte 

minst i problemlösningsavsnittet, där det explicit står ”Att tala matematik är ett viktigt led i 

undervisingen”.75 Dessutom förekommer några rader som förespråkar undervisning efter 

mognad, grupparbeten och diskussion av matematiska problem.  

 

                                                 
70 Lgr80, s.102 
71 Lgr80, s.98 
72 Lgr80, s.105 
73 Lgr80, s.105 
74 Lgr80, s.104 
75 Lgr80, s.100 
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Lpo94 

Liksom är fallet för Lgr80 nämns ordet ”elev” regelbundet medan ordet ”lärare” inte 

förekommer alls. Däremot tycks kursplanen i matematik för Lpo94 snarare rikta sig till skolan 

som institution än till den enskilde, undervisande läraren. Strävansmålen inleds t.ex. med 

orden ”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven…”.76 Beträffande 

kunskapsmålen som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret står 

uttryckligen att ”Skolan och skolhuvudmannen ansvarar för att eleverna ges möjlighet att 

uppnå denna”.77 Ordet ”man” förekommer vid ett enda tillfälle och verkar då vara en generell 

beteckning och alltså inte syfta på någon specifik. 

   Kursplanen i matematik är indelad i stycken med olika rubriker. Texten i Lpo94 är 

uppbyggd kring elevernas kunskapskrav och strävansmål i olika årskurser, och inte kring 

matematiska områden. Meningslängderna är överlag längre än i Lgr80 och varierar från 5 ord 

till 50. Text i flytande form varvas med text i punktform genom hela kursplanen. Vad gäller 

texten i punktform så innehåller den ofta återkommande ord såsom ”utveckla” och ”kunna”. 

Under rubriken ”Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret” kan 

följande exempel ges: 

 

Eleven ska ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik 

som behövs för att 

– kunna tolka elevnära information med matematiskt innehåll, 

– kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt 

sätt med hjälp av vardagligt språk, grundläggande matematiska 

begrepp och symboler, tabeller och bilder, samt 

– kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja 

lösningsmetoder och räknesätt samt uppskatta och reflektera över 

lösningar och deras rimlighet. 

Lpo94, s.28 

 

Texten i kursplanen är en kombinerad uppmaning till skolans uppgifter och information om 

matematikens syfte samt hur bedömning av eleverna ska ske. Uppmaningen till skolan är 

skarp och finns i de lägsta uppnåendemålen samt i strävansmålen. Ordet ”bör” förekommer 

inte alls. Satserna i strävansmålen och i bedömningskriterierna är delvis aktiva med meningar 

som ”…inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer”.78 Passiva satser 

förekommer i princip bara under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad”. Vad som är 

skolans uppgift och vad som är elevens uppgift uttrycks explicit i texten. Liksom i Lgr80 

                                                 
76 Lpo94, s.26 
77 Lpo94, s.28 
78 Lpo94, s.26 
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förekommer faktameningar, t.ex. ”Matematik är också en av våra allra äldsta vetenskaper 

och har i stor utsträckning inspirerats av naturvetenskaperna”.79 Sammanfattningsvis kan 

sägas att kursplanen inleds med en förmedling av matematikens syfte. Därefter följer 

generella mål att sträva mot. Sedan kommer ett stycke med information om matematikämnet 

och det följs av uppnåendemålen för årskurserna 3, 5 och 9. Slutligen kommer ett stycke om 

bedömning i matematik med bl.a. betygskriterier. 

   De matematiska områdena i kursplanen kan utläsas från kunskapskraven och strävansmålen 

för de olika årskurserna (3, 5 och 9). För årskurs 3 är de indelade i tal och talens beteckningar, 

räkning med positiva heltal, rumsuppfattning och geometri, mätning samt statistik. De 

matematiska områdena återfinns i kunskapskraven för årskurserna 5 och 9, men där utan 

rubriker. Utöver de matematiska områdena som finns i kunskapskraven så återfinns många 

matematiska aktiviteter som eleverna förväntas arbeta med utspritt över nästan hela 

kursplanen. Att eleverna t.ex. förväntas lösa problem (problemlösning) återfinns under alla 

rubriker, men inte under någon av underrubrikerna för matematiska områden. Det är svårt att 

avgöra om något matematisk område skulle ha fått större plats än övriga, men detta verkar 

tveksamt. Mätning och statistik har t.ex. mindre plats i kunskapskraven för årskurs 3, men får 

större plats högre upp i åldrarna (årskurserna 5 och 9). Det omvända gäller för t.ex. det 

matematiska området tal och talens beteckningar. 

   I Lpo94 finns ingen koppling mellan språket och matematiken. Den är helt enkelt för 

övergripande för att nämna detaljerade arbetssätt såsom samtal, diskussion och grupparbeten.  

 

Lgr11 

Kursplanen i matematik skiljer sig inte alls jämfört med de tidigare två beträffande 

förekomsten av orden ”lärare” och ”elev”. Det förstnämnda förekommer inte alls medan det 

andra förekommer regelbundet. Det mer ospecificerade ordet ”man” förekommer inte. 

Liksom Lgr80 tycks även denna kursplan indirekt rikta sig till läraren, även om det självklart 

också kan förväntas att skolan som institution tar till sig innehållet. Medan t.ex. avsnittet om 

matematikens syfte bör vara av lika stort intresse för såväl skola som enskild lärare, kan 

kunskapskraven tänkas vara mer riktade åt undervisande lärare som ju undervisar eleverna 

mer eller mindre dagligen och därför vet bäst vilka kunskapskrav som respektive elev uppnår. 

Under det centrala innehållet för årskurserna 1-3 står t.ex. ” Vanliga lägesord för att beskriva 

föremåls och objekts läge i rummet”80, vilket kan antas vara en undervisningsuppgift, riktad 

mot undervisande lärare. Ingenstans står uttryckligen att varken lärare eller skola bär ansvar 

för elevernas kunskapsmål, vilket ju är fallet för Lpo94. 

                                                 
79 Lpo94, s.27 
80 Lgr11, s.64 
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   I stora drag är kursplanen i matematik uppbyggd kring det matematiska innehåll som anses 

vara centralt i olika årskurser, årskurserna 1-3, 4-6 samt 7-9 samt de kunskapskrav som gäller 

för eleverna i årskurserna 3, 6 och 9. Meningslängderna är relativt jämna med mellan 15 och 

30 ord. Någon enstaka mening innehåller omkring 40 ord. Precis som i Lpo94 varvas text i 

flytande form med text i punktform. Den flytande texten är skriven på ett relativt upprepande 

sätt så att styckena under varje rubrik ofta börjar med samma ord. För kunskapakraven 

handlar det t.ex. om att styckena börjar med ordet ”Eleven”: 

 

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom 

att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt 

bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. 

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om 

resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något 

förslag på alternativt tillvägagångssätt.  

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att 

använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även 

beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande 

sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla 

resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.  

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss 

anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, 

algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande 

resultat.  

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt 

och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra 

matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar 

och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och 

bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. 

 

Lgr11 (s.70) 

 

I punktform ges de olika matematiska moment som eleverna ska undervisas i. Dessa meningar 

är därför inte upprepande. Texten i kursplanen är framför allt informerande om matematikens 

syfte, vad undervisingen ska bidra till för eleverna, vilket innehåll som är centralt samt vilka 

kunskapsmålen är. Texten är inte direkt uppmanande till varken skola eller undervisande 

lärare annat än det som anges under ”Syfte”. Där står i övergripande ord vad eleverna ska lära 

sig genom undervisingen. Värt att notera är också att det under avsnittet om kunskapskrav står 

vad eleven kan och inte vad eleven ska kunna. Ordet ”skall” förekommer inte och ”ska” 

används endast i Syftes-avsnittet. Ordet ”bör” förekommer inte heller. Passiva satser 

förekommer i Syftes-avsnittet liksom i det Centrala innehållet. Aktiva meningar förekommer i 
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Kunskapskraven. Faktameningar förekommer inte i kursplanen för matematik. För att 

sammanfatta kursplanens struktur kan sägas att den inleds med en beskrivning av 

matematiken och dess syfte. Därefter följer det Centrala innehållet kring vilket undervisingen 

ska kretsa. Slutligen följer kunskapskrav för elever i årskurserna 3, 6 och 9. För årskurserna 6 

och 9 finns också betygskriterier angivna. 

   Under avsnittet ”Centralt innehåll” finns de matematiska områden som ska behandlas i 

undervisingen för årskurserna 1-3, 4-6 samt 7-9. De är indelade i taluppfattning och tals 

användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändringar samt 

problemlösning. Taluppfattning och tals användning är det matematiska område som getts 

mest utrymme. Det är ett stort område som innefattar tal, positionssystem, de fyra räknesätten, 

huvudräkning, överslagsräkning, räkning med skriftliga metoder, bråk och senare i åldrarna 

också procent och tal i potensform. Totalt sett har samband och förändringar samt 

problemlösning fått minst utrymme, men båda dessa områden får ökat utrymme med stigande 

åldrar.  

   Liksom i Lgr80 förekommer några rader om språket och matematiken. Det förespråkas t.ex. 

samtal, argumentation och redogörelse för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Eleverna ska även förstå hur matematikens uttrycksformer kan användas för att kommunicera 

om matematik. 
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Sammanfattande diskussion av resultat 

I detta avsnitt följer en sammanfattande diskussion av resultaten från textanalyserna. Denna 

har delats in på samma vis som beskrivning av resultatet, dvs. i diskussion av den kvantitativa 

innehållsanalysen och den kvalitativa textanalysen. 

 

Kvantitativ innehållsanalys 

Den övergripande trenden beträffande ord som rör utbildningen i matematik i kursplanerna 

tycks vara att de ospecifika matematikorden ökar kraftigt i frekvens medan de specifika 

matematikorden minskat. Även utlärningsorden tycks ha minskat överlag sedan Lgr80. Det 

ska dock poängteras att båda dessa kategorier (specifika matematikord och utlärningsord) har 

ökat igen i och med Lgr11. I detta avseende kan det tänkas att Lgr80 varit en förebild för 

Lgr11, snarare än Lpo94. Som lärare kan man tänkas bli påverkad av hur ofta man stöter på 

ord från dessa kategorier vid genomläsningen av kursplanen. I Lgr80, där de specifika 

matematikorden är som vanligast, kan det tänkas att läraren också planerade in mer aktiviter 

av klassisk räkning, problemlösningar av olika slag, mätövningar och konstruktionsuppgifter. 

När så Lpo94 trädde i kraft minskade de specifika matematikorden, antagligen till förmån för 

de ospecifika matematikorden. En möjlig tolkning är att detta var ett resultat av 

tyngdpunktsförskjutningen från faktaförmedling till andra aspekter av kunskap.81 Innehållet 

som tidigare förde lärarens tankar till räkning och mätning kan tänkas ha gått mot ett tankesätt 

där eleven ska använda subtraktionsmetoder, beskriva geometriska former, utveckla förmågan 

att lösa problem osv. Om detta kan ha gjort matematikämnet mer ”flummigt” får förbli osagt, 

men det kan troligtvis ha påverkat lärarens uppfattning om innehåll och upplägg i 

matematiken. 

   Utlärningsorden har högst frekvens i Lgr80, följt av Lgr11 och Lpo94. Även där kan det 

tänkas ha påverkat utbildningen. Utlärningsorden har nämligen nästan fem gånger så hög 

frekvens som för utlärningsorden i Lpo94. Att läraren som läste Lgr80 anpassade 

matematikundervisingen efter ord som ”vardag” och ”praktisk” i högre utsträckning än 

läraren som läste Lpo94, kan därför anses rimligt. Utlärningsorden har, som sagt, ökat igen 

med Lgr11. Detta skulle kunna ses som en antydan till att dessa ord faktiskt har större 

betydelse för en god undervisning, än vad som förmodligen ansågs vid utformandet av Lpo94. 

Detta väcker dock frågetecken då debatten redan vid utformandet av Lgr80 handlade om 

                                                 
81 Skolverket. Kursplanen – ett rättesnöre? Lärare om kursplanerna i svenska, samhällskunskap och 

kemi. Skolverket: 2008, s.14 
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vikten av att vardagsanknyta matematiken.82 

   Gällande rubriker har Lgr80 högst frekvens, följt av Lgr11 och Lpo94. Som lärare och 

därmed läsare av kursplanen kan det tänkas påverka hur pass lättmanövrerad texten upplevs. 

En text med många rubriker är lättare att skaffa sig överblick över än en med få rubriker. 

Risken med få rubriker är att man skumläser texten och missar viktiga rader och passager. 

   Enligt min undersökning kan Lgr80 sammanfattas som en lättmanövrerad och lättläst 

kursplan med fokus på traditionell matematik (jfr specifika matematikord) och där 

utlärningssättet genomgående bör baseras på praktiska uppgifter som kan kopplas till elevers 

vardag. På samma vis speglar Lpo94 en läroplan som inte är lika lättmanövrerad (jfr rubriker) 

och inte heller lika lätt att tolka (jfr ospecifika matematikord). Utlärningssättet tycks ha 

hamnat i bakgrunden, vilket kan ha gjort att olika lärare lärde ut matematiken utifrån sina 

tolkningar och erfarenheter. Undersökningens resultat stöds också av tidigare synpunkter på 

Lpo94 som otydlig och alltför tolkningsbar.83 Lgr11 tycks definitivt vara mer närbesläktad 

med Lgr80 än med Lpo94. Många av de egenskaper som Lgr80 har, och som försvann i 

Lpo94, har återkommit i Lgr11. Inte minst märks hur antalet specifika matematikord, 

utlärningsord och rubriker åter ökat. De ospecifika matematikordens närvaro tycks dock bestå 

från Lpo94. Om det är en för- eller nackdel får vara osagt. 

 

Kvalitativ textanalys 

Medan texten i Lgr80 och Lgr11 i första hand riktar sig till läraren är det snarare skolan som 

Lpo94 riktar sig till. Detta är intressant då det skulle kunna ha inneburit att lärarna medvetet 

eller omedvetet avsade sig en del av ansvaret för matematikutbildningen under perioden då 

Lpo94 gällde. I Lpo94 står det ju explicit att det är skolan som ansvarar för 

matematikundervisningen. 

   Det förefaller vara enklare att ta till sig upplägget som finns i Lgr80, eftersom texten är 

strukturerad efter olika matematiska områden och inte efter innehåll, mål och kunskapskrav 

för olika årskurser. En anledning till att det är lättare att ta till sig kan vara att all nödvändig 

information finns samlad under respektive matematiskt område. För Lpo94 och Lgr11 är 

samma information fördelad på åtminstone två avsnitt: strävansmål och uppnåendemål i 

Lpo94 och centralt innehåll och kunskapskrav i Lgr11. Dessutom kan man behöva läsa 

ytterligare den information som finns under betyg- och bedömningsavsnitten i de båda 

kursplanerna. Kunskapskraven och bedömningsgrunderna är vad som tydligast skiljer Lgr80 

                                                 
82 Inger Wistedt. Vardagskunskaper och skolmatematik. I Nämnaren 1:1991, s.14 
83 Madeleine Löwing. Elevers kunskaper i aritmetik. En kartläggning med utgångspunkt i Diamant-

diagnoserna. I Nämnaren 4:2009, s.18 

   Skolverket. Kursplanen – ett rättesnöre? Lärare om kursplanerna i svenska, samhällskunskap och kemi. 

Skolverket: 2008, s.25-29 
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från de senare två. I Lgr80 finns inga kunskapskrav eller riktlinjer för bedömning medan det i 

Lpo94 och Lgr11 både finns kunskapskrav och betygskriterier, det sistnämnda för de högre 

åldrarna. Anledning till att Lgr80 saknar kunskapskrav och bedömningsgrunder är att 

betygssystemet på den tiden var relativt.84 Läraren kunde då utifrån elevernas provresultat 

rangordna poängen och därefter sätta betygen utifrån en relativ bedömning. 

   I alla kursplanerna förekommer text som är skriven som en uppmaning till läraren och 

skolan. Uppmaningen i Lgr80 och Lpo94 är av strängare karaktär där ordet ”skall” används 

för att beskriva lärarens/skolans uppgifter. I Lgr11 är framtoningen mjukare. Ordet ”skall” 

förekommer t.ex. inte alls. 

   Av de matematiska områdena som behandlas saknas i särklass flest begrepp och moment i 

Lpo94. Positionssystemet, symmetri, likformighet, potens, sträcka, förstoring, förminskning, 

skala, medelvärde, frekvens, andragradsekvationer, negativa tal, kvadratrötter och 

kvadreringsreglerna är exempel på begrepp och moment som saknas helt i Lpo94. En 

anledning kan vara att fokus flyttades från vad läraren skulle förmedla, till vad eleven skulle 

uppnå.85 I Lgr80 och Lgr11 nämns desto fler begrepp och moment, men även där saknas en 

del. För Lgr80 rör det sig om t.ex. positionssystemet, mönster, talföljder, och 

lägesbestämningar. För Lgr11 handlar det istället om frekvens, andragradsekvationer, 

negativa tal, kvadratrötter och kvadreringsreglerna. En tendens tycks vara att matematik på 

högre nivå (frekvens, andragradsekvationer osv.) har ersatts av matematik på lägre nivå 

(positionsystemet, mönster osv.) Om ett förändrat synsätt på innehållet i matematik ligger 

bakom dessa växlingar eller ej är oklart, men klart är i alla fall att Lgr80 och Lgr11 har mest 

likheter i detta avseende. Huruvida olika matematiska områdens utrymme i kursplanerna har 

ändrats är svårt att avgöra, men geometri har t.ex. fått störst utrymme i Lgr80 medan tal och 

tals användningar har fått mest utrymme i Lgr11. Problemlösning tycks möjligen ha fått 

minskat utrymme sedan Lgr80 då det blev ett huvudmoment inom matematiken.86 Som 

framgår i resultatdelen, är problemlösning också är ett separat moment i Lgr11, om än mer 

blygsamt. 

   Den slutgiltiga bedömningen som kan göras utifrån textanalyserna är att Lgr80 och Lgr11 

har ett mer läsvänligt upplägg och är mer lättlästa, inte minst för att de är konkretare och 

överlag har kortare meningar. Mål och innehåll tydliggörs också bättre genom ett mer 

detaljerat upplägg. Lgr80 och Lgr11 riktar sig dessutom mer till läraren, vilket faktiskt borde 

göra läraren mer medveten om sitt ansvar för undervisingen. Detta sammantaget gör att det 

finns anledning att tro att kursplanen för Lgr80 faktiskt var bidragande till att elevernas 

matematikkunskaper ökade under 1980-talet. På samma sätt kan Lpo94 troligen ha varit en 

orsak till att matematikkunskaperna sjunkit. 

                                                 
84 Skolverket. Kursplanen – ett rättesnöre? Lärare om kursplanerna i svenska, samhällskunskap och 

kemi. Skolverket: 2008, s.7 
85 Göran Linde. Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Studentlitteratur, 2006, s.102 
86 Lennart Skoogh. Problemlösning – viktigaste momentet i Lgr80. I Nämnaren 2-3:1986, s.22-23 
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Diskussion 

Över huvud taget är det svårt att hitta konkreta förklaringar till varför svenska elevers 

matematikkunskaper tycks bli allt sämre. I denna undersökning har fokus riktats mot de tre 

senaste kursplanerna i matematik. Den senaste, Lgr11, är för ny för att möjliggöra ett 

uttalande om kopplingen till elevernas matematikkunskaper. Däremot är det intressant att se 

vari likheterna består från dess föregångare. Ett allt större ansvar har lagts på eleverna att i 

samspel med sin omgivning utveckla kunskap, vara kritiskt granskande, självständigt lösa 

problem och ta ansvar för sitt livslånga lärande.87 Det är möjligt att det sammanfaller med det 

faktum att Lpo94 har större tolkningsmöjligheter kring undervisning genom att en stor del av 

undervisningsmoment och utlärningssätt utelämnats. Tanken med Lpo94 kan ha varit att 

läraren genom sin profession skulle ansvara för elevernas kunskapsutveckling, utifrån deras 

egna behov, förutsättningar och intressen. Om så var fallet, indikerar Lgr11 att tanken inte 

fungerade i praktiken. Lgr11 är nämligen, likt Lgr80, mer detaljerad i innehåll och 

uttryckssätt. Frågan är hur stort ansvar som egentigen kan läggas på eleverna beträffande 

kunskapsutveckling och livslångt lärande? 

   Även om tolkningsmöjligheterna i matematikämnet är begränsade så visar både 

textanalyserna och tidigare erfarenhet på ett betydligt större tolkningsutrymme för Lpo94 än 

för de andra två.88 Utlärningssättet I Lpo94 har t.ex. hamnat i bakgrunden och många 

matematiska begrepp och moment saknas, trots att de säkert förväntades bli behandlade i 

undervisingen. Det är därför rimligt att tro att matematikundervisingen kunde skilja åt 

beträffande innehåll och upplägg, beroende på hur läraren tolkade kursplanen. T.o.m. ansvaret 

för matematikundervisingen skulle kunna vara en tolkningsfråga då det explicit framkommer 

att skolan har ansvaret, samtidigt som sunt förnuft säger att också läraren måste ha ett ansvar 

för sin undervisning. Det kan nära nog låta ironiskt att noggranna råd för tolkningen av Lpo94 

gavs för att garantera geografisk likvärdighet i utbildningen.89 Uppenbarligen var inte dessa 

råd till mycket hjälp för landets lärare. 

   De svenska elevernas försämrade resultat från FIMS/SIMS/TIMSS-undersökningarna och 

PISA-undersökningarna sammanfaller väl med läroplansskiftet från Lgr80 till Lpo94 i mitten 

av 1990-talet. Orsakerna kan som tidigare nämnts vara flera, men från det tidiga 1980-talet 

och fram till mitten av 1990-talet hade elevernas resultat i matematik tydligt förbättrats. 

                                                 
87 Ann-Christine Vallberg Roth. De yngre barnens läroplanshistoria. Studentlitteratur: Lund, 2011, s.160 

Göran Linde. Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Studentlitteratur, 2006, s.70-72 
88 Göran Linde. Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Studentlitteratur, 2006, s.10, s.13, 

s.48, s.50 & s.57 

Skolverket. Kursplanen – ett rättesnöre? Lärare om kursplanerna i svenska, samhällskunskap och kemi. 

Skolverket: 2008, s.25-29 
89 Göran Linde. Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Studentlitteratur, 2006, s.70-72 
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Möjligen låg en del av framgången i Lgr80, som enligt min undersökning visat sig vara både 

övergripande och detaljerad, tydlig och konkret samt med mycket fokus kring traditionell 

matematik. Med Lpo94 blev tolkningsutrymmet avsevärt större, vilket kan ha fått till följd att 

vissa matematiska moment och begrepp behandlades i för liten utsträckning eller rent av 

missades. Ett syfte med Lpo94 var att den skulle bli ”öppen” för alla, även för föräldrar och 

elever.90 Antagligen blev den så öppen att det helt enkelt var svårt att få grepp om vad som 

faktiskt skulle undervisas och hur det skulle gå till. Med den nya läroplanen, som är mer lik 

Lgr80, kommer det bli intressant att se om de svenska elevernas matematikkunskaper vänder 

och åter börjar pekat uppåt. Det skulle i så fall ge mer tyngd åt att läroplaner och kursplaner i 

slutändan kan ha betydelse för elevers kunskapsutveckling. 

   Forskningen kring hur språket spelar in i matematiken har egentligen ingen plats i någon av 

kursplanerna, även om det förekommer några rader om språket och matematiken i både Lgr80 

och Lgr11. Detta skulle kunna indikera att lärarna på 1980-talet var bättre på att kommunicera 

ut matematiken till eleverna. För att behärska matematiken krävs att man behärskar de 

multipla semiotiska systemen och det matematiska registret.91 Detta är inget som kommer av 

sig självt utan kräver ett aktivt arbete från lärarens sida genom att t.ex. gå igenom betydelsen 

av specifika matematiska ord, varva undervisingen med olika representationsmetoder såsom 

skrivuppgifter, muntliga diskussioner, symbolers betydelse, arbete med bilder och grafer.92 

Vidare är det viktigt att klaragöra att en matematisk uträkning inte handlar om att räkna med 

”saker” utan det är matematiska processer som utförs.93 Läraren utgör en viktig länk som 

brobyggare mellan elevernas vardagliga språk och det språk som matematiken kräver. De 

rader som ändå finns om språket och matematiken i Lgr11 kan förhoppningsvis ge löfte om en 

förbättrad kommunikation av det matematiska språket, lärare och elever emellan. 

   Problemlösning och vardagsanknytning av matematiken kan bidra till att utveckla elevernas 

matematikkunskaper.94 Både Lgr80 och Lgr11 innehåller problemlösning och 

vardagsanknytning i högre grad än Lpo94. Även detta skulle kunna vara en förklaring till att 

eleverna presterade bättre i matematik under perioden för Lgr80. Av någon anledning tycks 

både problemlösning och vardagsanknytning ha hamnat i bakgrunden vid utformingen av 

Lpo94. Det är möjligt att lärarna därmed gav mindre plats åt problemlösning och inte 

                                                 
90 Skolverket. Kursplanen – ett rättesnöre? Lärare om kursplanerna i svenska, samhällskunskap och 

kemi. Skolverket: 2008, s.14 
91 Mary J. Schleppegrell. The linguistic challanges of mathematics teaching and learning: A reasearch 

review. I Reading & Writing Quarterly 23: 2007, s.141-142 

   Eva Riesbeck. På tal om matematik. Matematiken, vardagen och den matematikdidaktiska diskursen. 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköping: 2008, s.31 
92 Mary J. Schleppegrell. The linguistic challanges of mathematics teaching and learning: A reasearch 

review. I Reading & Writing Quarterly 23: 2007, s.142 
93 Mary J. Schleppegrell. The linguistic challanges of mathematics teaching and learning: A reasearch 

review. I Reading & Writing Quarterly 23: 2007, s.145-146 
94 Joakim Samuelsson. Metoden påverkar elevens matematiska beredskap. I Nämnaren 1:2009, s.10-11 

Inger Wistedt. Vardagskunskaper och skolmatematik. I Nämnaren 1:1991, s.14-15 
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vardagsanknöt matematiken lika effektivt som på 1980-talet. Återigen blir det intressant att se 

om den nya kursplanen medför förändringar i matematikundervisingen. Än mer intressant blir 

det att se om och i så fall hur elevernas resultat i matematiken påverkas. Om lärolaner och 

kursplaner via lärares tolkningar påverkar utbildningen och därmed elevers 

kunskapsinlärning, så talar mycket för att Lgr11 kan komma att vända den nedåtgående trend 

i matematikkunskaper som vi det rapporterats så mycket om sedan millennieskiftet. 

Konklusion 

Det finns skillnader i de tre kursplanerna för matematik i grundskolan som är så stora att de i 

slutändan skulle kunna tänkas påverka elevers matematikprestationer. Mina textanalyser har 

visat att Lgr11 står närmare Lgr80 beträffande innehåll, utformning och uttryckssätt, än sin 

senaste föregångare, Lpo94. Även om det troligen finns flera orsaker till att de svenska 

elevernas matematikprestationer sjunkit de senaste 15 åren så är det tänkbart att Lpo94 har 

varit bidragande. En alltför övergripande kursplan där fokus på traditionell matematik hamnat 

i bakgrunden, där matematiska områden och moment finns utspridda i texten och där vissa 

mål är att sträva mot medan andra är att uppnå, har troligen lett till en stor tolkningsbredd 

bland Sveriges lärare. Matematikundervisingen under perioden för Lpo94 kan mycket väl ha 

blivit mer ostrukturerad än tidigare, vilket inneburit en försämrad kvalitet som fått till följd att 

elevernas matematikkunskaper minskat. Med den nya läroplanen, som inspirerats av Lgr80 

snarare än Lpo94, blir förhoppningsvis direktiven för matematikundervisingen (och alla annan 

undervisning) klarare, vilket kan leda till en snävare och mer homogen tolkningsbredd.  

   Det faktum att språk och matematik faktiskt fått några rader i Lgr11 kommer 

förhoppningsvis göra lärarna mer uppmärksamma på att matematik är mer än bara siffror.  

   Förhoppningsvis kommer den nya läroplanen och kursplanen ge lärarna möjligheter att 

bedriva en matematikundervisning av minst lika hög klass som det tycktes ha varit i Sverige 

på 1980-talet. Det är dock uppenbart att fler empiriska studier kring kopplingen kursplaner 

och undervisning behövs för att vidga förståelsen av kursplaners roll för elevers 

kunskapsinlärning i den svenska skolan. 
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