
  

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Examensarbete i 

utbildningsvetenskap 

inom allmänt 

utbildningsområde,  

15 hp 

Alla rätt på provet 
En studie i vilka ramfaktorer det är 

som styr resultatet 

Fredrik Landmark 

Handledare: Johan Prytz 

Examinator:  Qimh Xantcha 

Rapport nr: 2014ht01405 



 

2 
 

Sammanfattning 

Denna studie försöker få fram möjliga ramfaktorer som gör att skolor lyckas med 

matematikundervisningen i grundskolans yngre år. Detta görs genom en studie på en skola som 

ligger i topp i Uppsala Kommun när det gäller elevernas resultat på det nationella provet i årskurs 

tre i matematik. Genom att intervjua lärare på skolan får jag fram att elevbakgrund, lärares 

förhållningssätt gentemot matematik och lärares kunskaper om både läroplan och läromedel 

tillsammans spelar en möjlig roll för elevernas resultat på det nationella provet i årskurs tre. 

Denna studie har ett ramfaktoriskt perspektiv, det vill säga att den titta på de ramar som gäller för 

undervisningen. 

 

Nyckelord: Matematik, didaktik, intervju, lärare, ramfaktorer. 
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Inledning 

I diskussioner om den svenska skolan är det ofta två saker som kommer upp, att lärare har för 

mycket att göra samt att svenska elevers resultat är svaga i internationella studier. I tidningen 

Expressen har ett av miljöpartiets språkrör skrivit ett debattinlägg om lärarnas arbetsbörda. Att 

arbetsbördan för lärare är för stor för att hinna med att hjälpa eleverna så mycket som de bör 

(Expressen). Det andra som det diskuteras om i media är elevernas försämrade resultat i 

internationella studier, PISA-testen som mäter elever från olika länder mot varandra visar att 

svenska elever kan mindre nu än förr (skolvärlden). 

Under min utbildning till lärare har jag på Vfu praktiker iakttagit att en fokusering på vad 

eleverna gör bra alltid hjälper eleverna mer än om jag som lärare bara fokuserar på det negativa. 

Det tänkte jag ta fasta på i denna studie och undersöka en skola som har lyckats. Vad gör lärarna 

som leder till att eleverna får resultat som ligger i topp. Det är ju först när vi undersökt vad lärare 

gör som lyckas som vi kan få upp resultaten i skolan. Detta tänker jag undersöka genom att titta 

på en skola som har goda resultat på de nationella proven i årskurs tre. Genom intervjuer vill jag 

försöka få fram vad lärarna själva anser skapar en så bra undervisning som det gör på skolan som 

jag ska undersöka. 
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Bakgrund 

Det som kommer att tas upp i denna bakgrund är förutom PISA och TIMSS, det nationella 

provet som finns i Sverige och som alla elever deltar i, där jag kommer att fokusera på nationella 

provet i årskurs tre. Det kommer också ges en kort överblick över läroplanen i Sverige Lgr 11 

(2010). 

PISA  

OECD-projektet, Programme for International Student Assessment, eller som jag 

fortsättningsvis kommer förkorta det PISA är ett test av kunskaper för elever i det svenska 

skolsystemet som är femton år (Skolverket A). Testet genomförs var tredje år och det testar 

elevers kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskap (Skolverket A, s. 4). Det som 

framkommit i de senaste PISA undersökningarna är att de svenska elevers förmåga både överlag 

och i matematik har gått ner, mätningen som gjordes 2012 visar att elever i Sverige presterade 

sämre i alla delmoment jämfört med alla tidigare undersökningar (Skolverket B). Det är också 

första gången som Sverige är under genomsnittet i mätningen av kunskaper.  

TIMSS 

Ett annat internationellt mätinstrument för svenska elevers kunskaper är Trends in International 

Mathematics and Science Study, som jag fortsättningsvis kommer att benämna TIMSS, där det är 

kunskaperna för svenska elever i årskurs fyra och årskurs åtta som mäts inom ämnena matematik 

och naturvetenskap (TIMSS, 2012, s.3). Där har de svenska eleverna över tid legat kvar på samma 

nivå men är väl under genomsnittet för EU/OECD (TIMSS, 2012, s31).  

 

Nationella prov 

Nationella prov i svenska skolan förekommer i flera årskurser i en elevs studiegång. De första 

som eleverna möter är de i svenska, svenska som andra språk och matematik i årskurs tre, dessa 

tre prov infördes 2008 under den förra läroplanen Lpo 94 (2006) det är dessa som är intressanta 

för denna uppsats och således de enda som kommer att behandlas i denna överblick. Dessa prov 

infördes för att motverka en negativ utveckling i kunskapsresultat och att andelen behöriga elever 

till gymnasiet minskade (Skolverket, 2008, s.1) längre ner i texten under avsnittet till lärare står det 

”en avstämning mot mål att uppnå ger läraren kunskaper om vad i undervisningen som eventuellt 

behöver utvecklas och i vilken mån stödinsatser bör sättas in för att den enskilda eleven ska nå 

de fastställda målen” (Skolverket, 2008, s.2) alltså att proven skulle ha ett avstämmande 

perspektiv och att den skulle hjälpa läraren att individanpassa den fortsatta undervisningen.  
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I den information som utgår till föräldrar till elever i årskurs tre står det att läsa att nationella 

proven i årskurs tre har flera syften: 
Nationella prov ska stödja en likvärdig och rättvis bedömning av elevernas kunskaper. De 
nationella proven i årskurs 3 ska ge läraren stöd vid bedömning av elevens kunskaper 
enligt de kunskapskrav som finns i kursplanerna (Skolverket C). 

Genom den statistik som man då kan få fram kan forskare och andra då analysera resultaten och 

jämföra kommuner och enskilda skolor. Vidare står det om matematik att: 
Ämnesprovet i matematik består av olika delprov med skriftliga uppgifter som eleven 
löser individuellt och muntliga uppgifter som eleverna löser i mindre grupper. Både i de 
skriftliga och i de muntliga uppgifterna ges eleverna möjlighet visa att de kan förklara och 
argumentera för hur de tänker matematisk (Skolverket C). 

I den statistik som står att finna på Skolverkets hemsida är statistiken uppdelad i olika 

delområden samt att det finns en uppdelning i kön (se bilaga två). 

I Uppsala finns det stora skillnader i skolors framgångar i de nationella proven som finns, bara 

15 skolor får ett resultat där minst 90 procent av klassen klarar nationella provet med en godkänd 

nivå. I Uppsala kommun finns det kring 60 skolor som har årskurs tre. Därför blir det intressant 

att studera de faktorer som ligger bakom att vissa skolor får så bra resultat och se vad de gör 

annorlunda. 

Läroplaner 

I den svenska folkskolan kom den första läroplan 1962 innan den kom hade skolan styrts via 

normalplaner och undervisningsplaner i omkring hundra år. Det har varit skillnad i vilka exakta 

kunskaper som eleverna ska tillgodogöra sig i de olika läroplanerna. I denna uppsats kommer 

fokuset att ligga på den senaste läroplanen som implementerades vid terminsstart hösten 2011 

som heter Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, men som jag 

fortsättningsvis kommer förkorta till Lgr 11(2010).  

Lgr 11 

Lgr 11 (2010) är uppdelad i tre delar skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och 

riktlinjer samt kursplaner. Skolans värdegrund och uppdrag handlar om vilka värderingar som 

skolan vilar på och vilket uppdrag som skolan har, där står det bland annat att läsa att skolan har 

till uppdrag  
/…/att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, 
oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de 
nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på 
samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika./…/ Det finns också olika 
vägar att nå målet. (Lgr 11, 2010, s.8) 

Den andra delen i Lgr 11 (2010) heter övergripande mål och riktlinjer, där det står om vad all 

personal på skolan har för övergripande riktlinjer med sitt arbete (Lgr 11, 2010, s.13). Det står 

också om vilka övergripande kunskapsmål som varje elev ska ha tillgodogjort sig under sin 

skolgång (Lgr 11, 2010, s.13).  
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Den sista delen som Lgr 11 (2010) innehåller är kursplaner. Varje kursplan är uppdelad i tre 

underrubriker. Syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftesdelen innehåller syfte med att 

ämnet finns i skolan och de långsiktiga mål som finns i ämnet, dessa är skrivet svepande och inte 

så detaljstyrt (Lgr 11, 2010, s.62-63). Det centrala innehållet är det innehåll som undervisning ska 

innehålla, och det tillsammans med de långsiktiga målen bildar de kunskapskrav som finns i den 

avslutande delen i kursplanen.  I kunskapskraven finns det värdeord, alltså ord som beskriver 

vilken nivå som elevernas kunskap inom ett visst område i matematiken ligger på. En elev 

behöver i årskurs tre för att uppnå godtagbara kunskaper bara ha grundläggande kunskaper, 

och visa på i huvudsak fungerande (Lgr 11, 2010, s.67). I årskurs sex och nio finns det särskilda 

värdeord för de olika betygsstegen för betyg E, det lägsta godkända betyget finns det i 

huvudsak, enkla och till viss del, grundläggande (Lgr 11, 2010, s.68). För betyg C som ligger 

på mitten av betygskalan finns relativt väl, utvecklade, goda och ändamålsenliga bland annat 

(Lgr 11, 2010, s. 69). För det högsta betygssteget A krävs välutvecklade, mycket goda, 

ändamålsenlig och effektiv, för resonemanget framåt och fördjupar (Lgr 11, 2010, s.69).  

Koppling mellan klassrum och världen utanför 

Matematikämnet är ett bra ämne att studera när man vill veta vad som sker i klassrummet och 

vilka ramar som läraren får förhålla sig till. Lundgren (1972) tar i sin avhandling upp om eleverna 

hade stött på det de hade avhandlat i matematiken utanför klassrummet, det som där visas är att 

det sker en liten koppling till matematikämnet utanför klassrummet (Lundgren, 1972, s.199). 

Dock så säger dagens läroplan Lgr 11 (2010) i syftet med matematikämnet att undervisningen ska 

lära eleverna att använda matematiken i vardagen (s.62).  

 

Läroplan kontra kursplan 

I detta arbete kommer jag att använda mig av begreppet läroplan i motsats till begreppet 

kursplan. Under utbildningen har vi alltid pratat och diskuterat med begreppet läroplan även när 

korrekt benämning möjligtvis hade varit kursplan.  
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Forskningsöversikt 

När man ska studera ämnet matematik i Sverige vare sig det är från ett lärarperspektiv eller ett 

elevperspektiv kan man som forskare inte komma ifrån matematikbokens roll i undervisningen. 

Den är central i undervisningen så till vida att matematikämnet är ett ämne som i de flesta fall 

utgår ifrån ett läromedel. Den nya generationen läromedel är formade efter Lgr 11 (2010) 

kunskapskrav på matematikundervisningen, det gör att denna uppsats som inte har sin 

huvudfokus på matematikbokens inverkan i undervisningen ändå måste förhålla sig till den och 

visa upp forskning kring den. 

Tanken med denna uppsats är att försöka belysa hur lärarnas arbete och de ramar som finns 

för det arbetet ser ut. Därför tas det också upp studier som visar hur framgångsrika lärare kan 

arbeta för att få sina elever att ta till sig kunskaper.  

Den näst sista delen i forskningsöversikten är ett område där jag inte har hittat forskning och 

det är där som denna uppsats hittar sin plats i forskningen. Det är relationen mellan enskilda 

lärare och arbetslag. Att en lärare är ensam i klassrummet i undervisningssituationen är uppenbart 

men varje lärare är också medlem i något större, ett arbetslag.  

Sist i forskningsöversikten kommer en forskningsrapport från skolverket där forskare har 

försökt att förklara vad det är som påverkar resultaten i den svenska skolan, de gör det på ett 

övergripande plan, på ett sorts helikopterperspektiv, där de går igenom forskningen som har 

bedrivits i Sverige.  

Tidigare forskning på Lgr 11  

En svårighet som har framkommit i arbetet med denna uppsats har varit att den tidigare högre 

forskning, alltså forskning från doktorandnivå och högre inte har hunnits med än, Lgr 11 (2010) 

är så pass ny att det inte har hunnits med längre forskning på den än. Detta gör att den forskning 

som presenteras i denna forskningsöversikt har en tyngd i de tidigare läroplanerna så som Lpo 94 

(2006)som fanns implementerade innan Lgr 11 (2010) blev verksam. 

Matematikbokens roll 

I Madeleine Löwings avhandling Matematikundervisningens konkreta gestaltning från 2004, som är en 

studie i hur kommunikationen under matematiklektioner går till, kommunikationen mellan lärare 

och elever. Författarens avsikt med avhandling är att studera hur lärare kommunicerar ett 

matematikinnehåll med sina elever (Löwing, 2004, s.51). Vidare beskriver författaren hur den 

undervisning som hon sett som forskare och blivit instruerad i på lärarutbildningen har sett ut. 

Lektionerna börjar med en genomgång som inte får vara för lång, sedan jobbar eleverna på egen 

hand enskilt om det krävs så kontrolleras också läxan under lektionens gång (Löwing, 2004, s.24). 
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Löwing (2004) menar vidare att mycket av den forskning som har bedrivits om 

undervisningsprocessen har skett under regisserade lektioner som inte säger vad som händer 

under vanliga lektioner (Löwing, 2004, s. 50). Författaren slår också fast att den tidigare forskning 

som finns i området inte kommer fram till ett givet koncept som automatisk leder till framgång i 

undervisningen utan att det handlar om hur undervisningen integreras med en rad andra faktorer 

(Löwing, 2004, s.50). Författarens forskning är fokuserad på hur lärare omsätter didaktiska idéer i 

sin undervisning. (Löwing, 2004, s.135). Hon antar också att alla lärare vill ge god undervisning, 

hennes urval av lärare skedd genom att skolledningen på skolor hon ville besöka fick välja ut 

lärare som var relativt duktiga (Löwing, 2004, s.139). I hennes resultat kommer hon bland annat 

fram till att matematikboken står för målen och inte vad eleverna ska lära sig, författaren fann att 

målet med lektioner kunde vara jobba med visst antal sidor eller stenciler, att matematikboken 

styrde arbetet (Löwing, 2004, s.185). 

Niklas Bremler har skrivit en licentiatuppsats med titeln “Matteboken som redskap och aktör” 

(2003). I den licentiatuppsatsen tar han upp hur derivata pressenteras i matematikböcker under 

tidsperioden 1967-2002. Författaren tar också upp hur matematikboken har används i 

matematikundervisningen och dess inflytande över matematikundervisningen (Bremler, 2003, s.7-

11). Detta gör att Bremlers (2003) forskning blir intressant för min studie, då det visar att 

matematikboken har över tid varit ett inofficiellt styrmedel för lärare i sin undervisning inte bara i 

Sverige utan också internationellt (Bremler, 2003, s.10). Bremler (2003) tar i sin avslutande 

diskussion upp att matematikboken kan vara trygghetsskapande ”för elever, lärare och föräldrar 

eftersom den gör det möjligt att överblicka det som varit och det som kommer” (s. 109).  

Författaren tar också upp valet av matematikbok och hur det skapar förutsättningar för ett 

lärande (Bremler, 2003, s.109). Bremler (2003) beskriver lärarens och matematikbokens 

verksamhet i klassrummet, att verksamheten handlar om att för eleverna förklara olika saker, 

lösningsstrategier, begrepp, definitioner med mera (Bremler, 2003, s.33). Det gör att 

matematikbokens roll blir viktig då en lärare måste välja en matematikbok som passar för den 

undervisning som läraren anser att den ska bedriva för att kunna uppnå de kunskapskrav som 

finns i den svenska skolan genom Lgr 11(2010).    

Monica Johansson tar i sitt kapitel ”Om läroböcker och matematikundervisning” i 

”Matematikdidaktiska frågor – resultat från en forskarskola” (2009), upp matematikboken som ett 

viktigt verktyg i undervisningen. Vidare skriver författaren att matematikboken  

/…/på sätt och vis definierar den skolmatematiken: de delar som av matematiken som 
finns med i boken är sannolikt det eleverna får möta i skolan och de delar som inte finns 
med blir troligen inte presenterad för eleverna (Johansson, 2009, s. 57) 

Dock menar författaren att den bara får inflytande över undervisningen om elever och lärare gör 

den till en viktig del av undervisningen (Johansson, 2009, s.57).  

I ett internationellt perspektiv har Megan Westwood Taylor skrivit artikeln ”Replacing the 

‘teacher-proof’ curriculum with the ‘curriculum-proof’ teacher: Toward more effective 
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interactions with mathematics textbooks” (2013) i tidskriften Journal of Curriculum Studies. Där tar 

hon upp en studie som hon har gjort om hur lärare i västra USA använde läromedel och hur de 

planerade sin undervisning under en termin. Lärarna i studien genomgick en kurs i vad som kallas 

Mathematics Curriculum Assessment and Adaptation, som handlar om hur lärare ska lära sig att 

använda de mallar och styrdokument som finns tillgängliga för dem och om nödvändigt anpassa 

dem för att bättre kunna hjälpa sina elever. Resultatet visade att ju mer en lärare hade kunskap 

om mallar och styrdokument, ju mer kunde läraren anpassa materialet till sina elever (Westwood 

Taylor, 2013, s.312). Därigenom skapades förutsättningar för ett bättre resultat i olika typer av 

tester av elevernas förmåga.   

Det som tas upp i dessa olika rapporter och avhandlingar är att matematikboken har en 

särskild ställning i matematikämnet, den är med och formar den undervisning som bedrivs i 

matematik av enskilda lärare och arbetslag. Matematikboken får inflytande över undervisningen 

säger Johansson (2009) om lärare låter den få det, och Bremler (2003) säger att den är ett 

inofficiellt styrmedel.  

 

Framgångsrika lärare 

Att definiera en typ av lärare som är en framgångsrik lärare går inte, på samma sätt som eleverna i 

skolan är en blandning av många olika typer av personligheter. På samma sätt är lärarkåren 

bestående av lärare som i olika klasser lyckas olika bra. Det finns dock forskning som beskriver 

hur en lärare har större chans att lyckas med sin undervisning. Joakim Samuelsson skriver i sin 

rapport, Den skicklige matematikläraren (2003), om sju olika mönster hos den lärare som har 

undersökts och på vilket sätt dessa mönster kan hjälpa eleverna att uppnå positiva resultat. 

Studien i rapporten är gjord på en lärare som författaren väljer att kalla Leif, författaren har 

observerat Leifs lektioner för att försöka komma till rätta med vad det är som Leif gör bättre än 

andra lärare.  

I början av sitt resultat försöker författaren fånga in det som möjligtvis är kärnan i vad som 

betecknar en bra lärare 
 
Många är vi som spelat fotboll men vi är väldigt få som har fått vara med och spela på 
den högsta nivån. Ändå vet vi hur man springer, skjuter och passar etc. Det som 
förmodligen skiljer oss från de bästa är att vi gör samma saker men vi gör det med en helt 
annan kvalitet. /…/ De gör saker som de flesta av oss som undervisar i matematik gör 
men de gör det också vid rätt tidpunkt. När till exempel något inträffar i klassen så känner 
de igen sig och kan fånga upp en tanke om ett matematiskt problem och föra samtalet 
vidare på ett för eleven fruktbart sätt. (Samuelsson, 2003, s.41) 

Det som författaren sedan kommer fram till att Leif gör bättre, det som gör Leif till en 

framgångsrik matematiklärare är hans arbete på åtta olika arenor som Samuelsson har identifierat 

(Samuelsson, 2003, s. 42-47). Det som gör Leif bättre enligt Samuelsson (2003) är vad Leif gör på 

arenorna, hur han kommunicerar matematikinnehållet till sina elever, hur läraren ständigt 

diskuterar matematikinnehållet med eleverna (Samuelsson, 2003, s.47).  
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En internationell forskare som har studerat vad som gör en lärare till en bra lärare är, David C. 

Berliner, i sitt kapitel, Learning about and learning from expert teachers i tidskriften International Journal 

of Educational Research (2001). Där författaren diskuterar problemen med att definiera vilka 

objektiva kriterier som ska gälla för framgångrika lärare (Berliner, 2001, s.464). Vidare diskuterar 

Berliner (2001) problemet med att definiera vad en bra lärare är i utifrån ett kulturellt perspektiv, 

det som definierar en bra lärare i en kultur kan i en annan kultur betyda att läraren bedöms som 

dålig (s. 467). Ett sätt som författaren nämner att vi kan jämföra lärare är genom deras elevers 

resultat på standardiserade testerna (Berliner, 2001, s.468). TIMSS och PISA är internationella 

tester, men som det inte går att undersöka enskilda klasser i, då de bara visar på nationellt plan 

hur det gick för eleverna. I Sverige kan man istället använda de nationella proven för att jämföra 

enskilda lärares förmågor genom elevernas resultat då de testernas resultat går att utläsa ner till 

klassnivå. 

Genom forskning kom Berliner (2001) fram till sju olika kännetecken för en lärare med expert 

kunskaper:  

- Är expert enbart inom sitt ämne och i den speciella kontext där han verkar  
- utvecklar ett automatiskt beteende för det de handlingar som återkommer ofta i 
verksamheten  
- är flexiblare och utnyttjar uppkomna situationer i undervisningen  
- är socialt medveten i problemlösningssituationer  
- beskriver och uppfattar problem på ett kvalitativt annorlunda sätt  
- är snabbare och mer korrekt känner igen kritiska situationer  
- använder längre tid i början av en problemlösning och har en rikare uppsättning verktyg 
för att lösa problemen (Berliner, 2001, s.472. Översättning av Samuelsson, 2003, s.33-34). 

Alltså att läraren ifråga är en lärare som när tillfället visar sig i undervisningen kan ta många av de 

problem som uppkommer i klassrummet och har bra automatiska beteenden för handlingar som 

ofta uppkommer. Alla lärare handlar nog i sitt klassrum vid uppkomna händelser men det är de 

lärare som kan använda sin expert kunskap i de sammanhangen som får ett bättre utfall. Alltså en 

lärare som är medveten om sin egen praktik och har ett nära samband mellan praktik och teori.  

Det som är intressant i Berliners (2001) slutsatser är att det inte i något av de sju kännetecknen 

förekommer någon förmåga av samarbete med andra lärare, Berliners (2001) forskning är gjord i 

USA där det troligtvis ser annorlunda ut i skolorna än i svenska skolor gällande lärarsamarbete.  

Resultatet i svenska skolor, varför? 

I skolverkets beställda forskningsöversikt ”Vad påverkar resultatet i svensk grundskola” (Skolverket, 

2009), så har forskare kommit fram till vad det är som påverkar resultatet negativt i svenska 

skolan. De har valt att i fyra perspektiv beskriva förändringarna, segregering, decentralisering, 

differentiering och individualisering (Skolverket, 2009, s. 17). 

Det första perspektivet som forskarna tar upp är hur segregeringen förändrade skolan. Med 

segregering menas att det är en uppdelning mellan olika typer av människor utifrån till exempel 

klass, etnicitet. Skolan i Sverige öppnade upp för att olika huvudmän hade möjlighet att starta 
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skolor och därigenom bedriva utbildning. Forskarna beskriver att skillnaden i ett internationellt 

perspektiv är relativt liten i Sverige även om den har ökat (Skolverket, 2009, s. 18) 

Det andra perspektivet som forskarna tar upp är hur decentraliseringen såg ut i Sverige på 90-

talet. Där de tar upp hur Sverige gick från ett centraliserat system till ett system där de enskilda 

kommunerna tog över ansvaret för den svenska skolan, som i sin tur delegerade ansvaret ner till 

skolledning och rektorerna samtidigt vid denna tid kom också Lpo 94 (2006), där lärarna var mer 

fria att tolka kunskapsmål än i den tidigare läroplanen (Skolverket, 2009, s.14). Det har också 

blivit skillnad i det svenska skolväsendet i till exempel resursfördelning och i lärartäthet även 

inom kommuner (Skolverket, 2009, s.20-21) 

Tredje perspektivet som forskarna tar upp är differentiering. Med differentiering menas att det 

sker en uppdelning av till exempel elever. Inom det svenska skolväsendet sker det en sen 

differentiering, alltså att skolan är menad att vara likvärdig i början för att sen bli uppdelad mot 

till exempel elevers intressen. Forskarna har sett att det finns en skillnad i elevresultat mellan olika 

elevgrupper fast den svenska skolan är menad att vara likvärdig (Skolverket, 2009, s. 23) 

Det fjärde och sista perspektivet som forskarna tittade på var individualisering. Införandet av 

Lpo 94 (2006), gav lärarna mer utrymme för hur de skulle undervisa sina elever, detta gjordes för 

att undervisningen lättare skulle individanpassas och därigenom höja kvalitén (Skolverket, 2009G, 

s.27) Vidare tas problemet med reformer upp, det är inte säkert att reformer får det önskade 

genomslag som de som genomför reformen önskar (Skolverket, 2009, s.17) det som kan vara 

orsaker till att reformen inte får önskat genomslag kan vara  

Orsaker till sådana oönskade effekter kan vara brister i implementeringen, att reformerna 
inte har tillräckligt starkt stöd hos berörda grupper, det kan handla om bristande resurser i 
genomförandet eller att reformerna inte är tillräckligt starka i relation till tidigare 
traditioner (Skolverket, 2009, s. 17) 

Alltså att vissa kommuner eller ända ner på skolnivå brister i sin implementering av 

reformerna som gör att resultaten inte blir de förväntade.  

Sammanfattning och studiens koppling till tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag att beskriva hur denna studie kopplar samman med den tidigare 

forskningen som har tagits upp i forskningsöversikten. Detta då den tidigare forskningen bildar 

den grund på vilken denna studie står på.  

Löwing (2004) tittar i sin forskning på vad skolledningen på enskilda skolor anser vara duktiga 

lärare, enskilda rektorer har fått tycka till om vilka lärare som de anser passar för studien, det 

finns i Löwings (2004) urval av lärare någon gemensam faktor. Det bör vara skillnad mellan 

skolor och mellan rektorers bedömning av lärare, den lärare som en rektor tycker är en duktig 

lärare kanske skulle på en annan skola vara en medelduktig lärare. I min studie har jag valt skola 

efter deras resultat på de nationella prov som ges i årskurs tre, det ger mig ett urval av lärare som i 

en nationell jämförelse har lyckas bra med sin undervisning och inte vad en rektor på en skola 

anser vara en duktig lärare.  
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Löwing (2004) har valt att fokusera på det negativa i dessa lärares undervisning. I min studie 

kommer jag att fokusera på vad det är som gör lärarna framgångsrika, Löwing (2004) har 

undersökt duktiga lärare och fokuserat på vad som får en negativ inverkan på undervisning. Min 

studie är inriktad på vad lärare i skolor med bevisad goda elevkunskaper gör, som har en positiv 

inverkan på undervisning. Löwing (2004) skriver också i sitt kapitel om framtida forskning att  
Det finns lärare som lyckas bättre än andra. Genom att studera dessa lärare, och reflektera 
över vad som gör att de lyckas, skulle vi i en framtid kunna ge de lärarstuderande sådana 
exempel på bra undervisning som de idag saknar (Löwing, 2004, s. 263) 

I Bremlers (2003), Johanssons (2009) samt Westwood Taylors (2013) olika rapporter och 

avhandlingar tas det upp att matematikboken har en särskild ställning i matematikämnet, den är 

med och formar den undervisning som bedrivs i matematik av enskilda lärare. Matematikboken 

får inflytande över undervisningen, säger Johansson (2009). Men bara om lärare låter 

matematikboken få det och Bremler (2003) säger att den är ett inofficiellt styrmedel. Westwood 

Taylor (2013) menar att ju mer kunskap om styrdokumenten en lärare har ju bättre anpassad kan 

man göra den för sina elever. Därför blir det intressant att se hur lärare som bevisat når bra 

resultat med sina elever hur de förhåller sig till läromedel och styrdokument, Westwood Taylors 

(2013) forskning är gjord på amerikanska lärare och det är således intressant att se om svenska 

framgångsrika lärare har en god kunskap av styrdokumenten.  

Det som blivit uppenbart för mig när jag har letat efter forskning inom matematik och lärares 

arbetsförhållande inom matematikämnet är att de flesta forskare har undersökt varje lärare som 

en individ och inte som en del av ett arbetslag. Samuelsson (2003), pratar om en specifik lärare i 

sin rapport. Westwood Taylor (2013), har i sin studie med flera lärare men varje lärare är där en 

enskild invid. Den skola som min studie genomförs på har i alla klasser två lärare som delar på 

ansvaret i klassen, uppdelning beror på vilka behörigheter de olika lärarna har men, det är ett 

delat ansvar inom skolan. Det gör att samarbetet mellan lärare och samtal inom lärarkåren blir en 

naturlig del av vardagen, då lärare möjligtvis behöver avhandla saker om klassen mellan lektioner 

och lämna över vissa saker som inte har hunnits med, klassråd och så vidare. Det skapar en 

naturlig ingång till att om möjlig diskutera elevernas förmågor och söka hjälp i lärarlaget.   

I forskningsöversikten ”Vad påverkar resultatet i svensk grundskola” (Skolverket, 2009) så ser 

forskarna att implementeringen av reformer inte har slagit väl ut. De har också sett att till 

exempel decentraliseringen har skapat olikheter mellan skolors resurser och därigenom resultaten, 

segergering har också lett till att öka skillnaderna i elevsammansättningar på skolor. Det blir 

intressant att se om lärarlaget i denna studie uppmärksammar dessa problem som just problem 

eller som faktorer som möjliggör bättre undervisning på den enskilda skolan.  

 



 

15 
 

Ramfaktorteori eller de ramar som styr skolan 

Ulf P. Lundgren skriver om ramfaktorer i sin bok ”Frame Factors and the Teaching Process” från 

1972. Där tar han upp hur ramfaktorer fungerar och hur de gestaltar sig i skolan. Med 

ramfaktorer menar författaren de olika styrmedel som finns i skolan till exempel 

klassrumsbegränsningar, klassammansättning, administrativa ramar, textböcker, rekommenderade 

metoder, läroplaner (Lundgren, 1972, s. 40-42). Eller som Lundgren (1972) beskriver det  

This is a question of limits – the frame factors limit the possible interrelations between 
process variables (Lundgren, 1972, s.40). 

Löwing (2004) beskriver samma ramar genom att ge dem benämningen fasta ramar, de faktorer 

som en lärare inte kan påverka till exempel styrdokument och rörliga ramar, läromedel, 

undervisningsformen, gruppering av elever (s.71). Vidare skriver Löwing (2004) 

Lärarens möjlighet att bedriva en god undervisning beror i hög grad av hur dessa ramar 
möjliggör eller förhindrar undervisningen (Löwing, 2004, s.71). 

Det som Lundgren (1972) också tar upp i sin avhandling och gjort en simplifierad skiss av är 

hur lärare blir influerade av till exempel läroböcker i sin undervisning (s. 95). Frame Factors and 

the Teaching Process (1972) tar också upp lärarens val av innehåll i undervisningen, hur 

läromedlet ibland definierar vad läraren ska göra och hur mycket tid som ska läggas på varje 

delmoment genom att läromedlet har olika stora delar av olika ämnesområden (Lundgren, 1972, 

s.177). 

I sin bok Att organisera omvärlden (1989), som är en introduktion i läroplansteori, tar Lundgren 

upp tre olika ramar, konstitutionella ramar, organisatoriska ramar och fysiska ramar. De 

konstitutionella ramarna är de ramar som inkluderar skollagar och så vidare, de organisatoriska 

ramarna inkluderar klasstorlek och tidsaspekten de sista ramarna som författaren tar upp är de 

fysiska ramarna de handlar om utrustning, läromedlet och så vidare (Lundgren, 1989, s. 233-234).  

Det som begreppet ramfaktor fortsättningsvis kommer att betyda i denna uppsats är, de ramar 

som lärare upplever att de inte kan påverka eller ha full kontroll över själv.  Alltså de ramar som 

möjliggör såväl som hindrar verksamheten. Detta är min egen tolkning av Lundgrens (1972, 

1989) definition av begreppet ramfaktor. 

De olika ramfaktorerna i denna uppsats 

I denna uppsats skulle det vara svårt att försöka undersöka alla möjliga sorters ramfaktorer då 

denna uppsats är på grundnivå, inte är en doktorsavhandling eller forskning som bedrivs i ett 

forskarlag. Även om det i uppsatsen inte från början var klart vad lärarna som intervjuades 

uppfattar som ramfaktorer så har jag försökt att nedan uppmärksamma olika ramfaktorer som 
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möjliggör för mig att analysera de svar som jag får från lärarna. De ramfaktorer som jag har valt 

att titta lite närmare på är tid, läromedel, organisation och ledning, styrdokument, lärarnas 

uppfattning av ämnet matematik och nationella provet i tredje årskurs.  

Tid är en ramfaktor som har olika delar, dels tiden att planera undervisning, att genomföra 

undervisning men också tiden som spenderas med enskilda elever. I Löwings (2004) sätt att se på 

ramfaktorer skulle tiden i detta fall falla under dels en fast ram, då det finns timplaner som 

beskriver hur mycket undervisning som ska bedrivas inom de olika ämnena i den svenska skolan 

och dels att lärarna bara har en viss arbetstid att fördela på sitt planerande i alla de ämnen som 

den läraren bedriver (s. 71).  

Läromedlet som ramfaktor i matematikämnet är som beskrivet i forskningsöversikten, det är 

något som lärare måste förhålla sig till på något sätt. Olika läromedel har olika långa kapitel, och 

de olika läromedlen har också olika mängd uppgifter. Läromedel är också olika i formen, hur de 

förklarar olika matematiska begrepp till exempel. Det ger en inverkan på undervisningen och 

lärarens upplägg av det. 

Organisation och ledning handlar i denna uppsats om de beslut som tas på skolan i 

ledningsgruppen, att det ska vara olika sorters fokus på skolan, vilket stöd och hjälp som lärarna 

får av ledningen. Det handlar också om hur undervisningen är upplagd, finns det möjlighet till 

halvklass, finns det specialpedagog knuten till undervisningen i matematik? Alla dessa ramar som 

ledningen och organisationen sätter för läraren skapar den ram som läraren ska bedriva 

undervisningen i.  

Styrdokument är en ramfaktor som de enskilda lärarna verkar under, det är i denna uppsats ett 

fokus på läroplanen, alltså Lgr 11 (2010). Styrdokumenten handlar om det stoff som lärare ska 

lära ut till eleverna och de kunskapsmål och kunskapskrav som finns på undervisningen. Det är 

också en ramfaktor som har förändras relativt nyligen genom införandet av Lgr 11 (2010). 

Jag har i denna uppsats valt att ta med ämnet matematik som en ramfaktor då det är ett 

speciellt ämne som Lundgren (1972) också tar upp i sin bok. Detta då också lärarnas 

förhållningssätt till själva ämnet är viktigt för hur det förmedlas till eleverna och det i sin tur 

skapar grunden för hur eleverna tar till sig undervisningen i ämnet. 

Den sista ramfaktorn som jag har valt att försöka få en inblick i är det nationella provet i tredje 

årskursen. Då skolan som jag ska undersöka enbart har förskoleklass till årskurs fem och den 

enda nationella bedömning som sker inom dessa årskurser är nationella provet i årskurs tre blir 

det och en ramfaktor som jag tror att ledningen på skolan och lärarna förhåller sig till. Då det är 

den enda grunden för jämförelse nationellt i skolresultat för denna skola. PISA och TIMSS går 

inte ner på skolnivå utan har en högre nivå i sina resultatredovisningar. Det är också på nationella 

provet i trean som jag har som mått för skolframgång, men i och med att jag har det som mått på 

skolframgång och det är det enda måttet nationellt som går ner på skolnivå så anser jag att det 

också blir en ramfaktor för lärarna att förhålla sig till då resultaten troligtvis uppmärksammas 

utanför skolans väggar.    
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Ramfaktorteori framväxt 

För att enkelt förstå ramfaktorteorins framväxt i Sverige och hur den kom att förändra 

klassrumsforskning är Donald Broadys (1999) artikel ”Det svenska hos ramfaktorteorin” en bra 

artikel. Där författaren ger läsaren förståelse för hur det såg ut i början för ramfaktorteorin. Det 

handlar om att tolka Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgrens arbete 1967-1976. Lundgren använde 

ramfaktorer som ”ett antal faktorer utanför lärarens kontroll som begränsar 

undervisningssituationen” (Broady, 1999, s.3). Vidare diskuterar Broady om ordet ram och vilken 

betydelse som läggs i ordet, Dahllöf och Lundgren använde det på ett annat sätt än vad de som 

läste texterna gjorde menar författaren. Vidare menar Broady (1999) att Lundgren använde ordet 

ram på ett strukturellt plan och inte ”ramar som ogenomträngligt staket” (Broady, 1999, s.6). 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet är att identifiera möjliga ramfaktorer som ligger till grund för framgångsrik 

matematikundervisning. Detta görs genom intervjuer av en grupp lärare som är verksamma på en 

skola som lyckas bättre än riksgenomsnittet på nationella provet i matematik i årskurs tre. 

Mina frågeställningar är: 

1. Vad i lärarnas berättelse framstår som ramfaktorer för matematikundervisningen? 
2. Hur arbetar lärarna med läromedel, och deras användning av läromedel? 
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Metod  

Metoden som jag har valt för detta arbete är intervjuer, detta då jag vill få fram vilka faktorer som 

ligger bakom framgången för en skola i de nationella proven i årskurs tre. Esaiasson, Gilijam, 

Oscarsson och Wängnerud skriver i sin bok Metodpraktikan (2007) att en enkät har svårt att 

innehålla alla de olika svarsalternativen som krävs för att personen som gör enkäten ska hitta ett 

precist svarsalternativ (s. 283). Med en samtalsintervju får personerna själva ge sina svar utan 

mallar, det passar bra för mitt syfte som är att undersöka vilka ramfaktorer som ligger till grund 

för arbetet på en skola, som visat sig lyckas bättre än riksgenomsnittet på de nationella proven i 

årskurs tre. Författarna tar också upp fördelen med att det finns en möjlighet till följdfrågor och 

fördjupningar till de svar som intervjuobjekten ger (Esaiasson et al., 2007, s.283). 

Intervju  

Det område som är intressant för denna forskning är det område som de kallar ”När vi vill veta 

hur människor själva uppfattar sin värld” (Esaiasson et al., 2007, s.285), alltså hur lärarna ser på 

sin egen undervisning. Det passar bra ihop med syftet för denna uppsats, då målet med 

intervjuerna blir att få fram vilka ramfaktorer som de intervjuade finner har hjälpt skolan att nå 

sådana resultat i sin undervisning, alltså lärarnas uppfattade bild av undervisningen.  

Tillvägagångssätt 

Jag började med att ta kontakt med de lärare som arbetade med matematik på den utvalda skolan, 

det var fem stycken. Då en var ny för denna termin kändes inte personen intressant för denna 

studie detta på grund av att det handlade om att se hur deras arbete kunde ge så bra resultat på 

nationella provet i årskurs tre och den nya läraren hade en årskurs femma.  

Till dessa, nu fyra lärare skickade jag ett mail där jag förklarade att jag skulle vilja intervjua dem 

då deras matematikundervisning gav så bra resultat på nationella provet i årskurs tre. Av dessa 

lärare kunde alla tänka sig att ställa upp på en intervju kring matematikundervisningen. 

Fyra lärare tackade således ja till att bli intervjuade och de fick bestämma tid och plats för 

intervjun. Intervjuerna skedde i stängda rum där vi kunde tala ostört. Dock kunde intervjun med 

den fjärde läraren, lärare D inte bandas då vi bara hade möjlighet att göra intervjun på en sådan 

plats att det fanns möjlighet att elever kunde blivit upptagna på bandet, men då intervjuguiden är 

väldigt utförlig (se bilaga ett) så ansåg jag att det gick bra. Intervjuerna tog runt 35-40 minuter var 

och de har transkriberats.  

Vid transkribering valde jag att bara skriva ut orden som sades och om det på något ställe var 

en lite längre paus, 2 – 4 sekunder, markerades detta med några punkter. Det som jag valde att 

inte ta med på transkriberingen var olika uttryck så som, äähh, mmmhh och så vidare. 
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Intervjuguide 

Den intervjuguide som ligger till grund för denna uppsats finns som bilaga ett. Det är en semi-

strukturerad intervju, alltså en intervju med teman och frågor men som också har utrymme för 

följdfrågor när det passar, som skall genomföras (Esaiasson et al., s.298-299). Det finns både rena 

faktafrågor samt att det också finns utrymme för längre, mer utvecklande svar från 

informanterna. Denna intervju kommer ha det som Esaiasson et al. (2007) kallar för en 

informantkaraktär, informanterna kommer att beskriva sina egna upplevelser av undervisningen 

på den utvalda skolan (s. 296). Intervjun kommer också att bestå av självuppskattningar där 

läraren själv väljer vart krysset ska sitta på strecket till exempel 

I vilken grad styr nationella prov din undervisning i matematik? Vet ej  

Hög------------------------- -------------------X------ ------------------------- ---------------------Låg 

   Lärare Y 

Lärare X är en exempel lärare som då har självskattat sig till att lite mer mot hög men väldigt nära 

mitten. I intervju lärarnas fall följs varje självskattning av ett argument varför just där. Skulle 

lärarna ha svårt att svara på frågan finns det möjlighet att svara, vet ej.  

Esaiasson et al (2007) menar att när realibilitet är hög i en forskning, så är den fri från många 

systematiska och slumpmässiga fel (s.70). Då intervjuguiden (se bilaga ett) dels har kryssrutor, 

linjer att skriva ner vad informanten säger och att den kommer att spelas in, så kommer det bli 

enkelt att redan på ett tidigt stadie minimera de systematiska fel som kan uppstå då det finns 

kontroll från flera olika håll. Det gör att denna uppsats kommer att kunna ha god realibilitet då 

det är samma intervjuguide för alla lärare och de följdfrågor som uppkommer kommer också att 

skrivas ner på ett enskilt papper. 

Urval av skola och informanter 

Jag har valt att intervjua de lärare som har haft en årskurs tre i matematik under den nya 

läroplanen Lgr 11 (2010). Det är något som passar bra ihop med syftet för denna uppsats. Det 

medför också att forskningen får ”centralt placerade källor” (Esaiasson et al., 2007, s.291), alltså 

att jag intervjuar primärkällor och inte några sekundärkällor. De intervjuer som genomförs blir 

med de lärare som har uppnått över genomsnittsliga resultat. Då Lgr 11 (2010) bara har varit 

implementerad i det svenska skolväsendet under en några fåtal års tid ser jag inget problem med 

att få det som Esaiasson et al. (2007) kallar för källkritisk trovärdighet, alltså att de intervjuer som 

ingår i forskningen täcker och belägger den undervisning som har bedrivits på denna skola, då 

lärarnas undervisning ligger nära i tiden. Att dessa lärare har uppnått de resultat finns det belägg 

för i skolverkets samlade statstik av resultaten för nationella proven i matematik för årskurs tre 

(bilaga två).  

I denna uppsats har det varit av vikt att snabbt komma igång med intervjuerna då det bara 

finns en viss tid tillgänglig till att färdigställa denna uppsats. Då jag ville titta på framgångsrika 
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skolor så var jag tvungen att välja en skola med gott resultat på nationella provet i årskurs tre. Det 

gav mig som forskare ett urval på ungefär 15 skolor inom kommunen, det jag upptäckte då var 

att flera av skolorna som jag har gjort min Vfu på har uppnått över genomsnittsliga resultat på 

nationella provet. Därför blev det naturligt att ta kontakt med en av dessa skolor för denna 

studie. Jag har gjort en av mina Vfuperioder på den skolan som är tilltänkt för studien. Detta är 

inget som medför att jag skulle ha en relation till de lärare som försvårar för mig som forskare. 

Under tiden som jag har haft Vfu har min relation till de övriga lärare sträckt sig till att sitta med 

på arbetslagsträffar och dela på rastvärdsuppdraget vissa raster. Esaiasson et al. (2007) tar upp att 

det kan vara svårt att känna de personer som man ska intervjua och att det från informantens sida 

är enklare att öppna upp sig för en som man inte vidare ska ha kontakt med efter intervjun (s. 

292). Dock ser jag bara vår ytliga relation som positiv då de vet att jag är intresserad av deras 

arbetssätt, och ska fråga om undervisningens framgångsfaktorer samt att de har ett ansikte på den 

som ska intervjua dem, kan också öka deras trygghet vid intervjutillfället. Så att jag intervjuar 

personer som vet vad min studie går ut på och vet att jag går under utbildning till att bli lärare ser 

jag som positivt.  

Presentation av informanterna och skolan 

Alla informanter arbetar på samma skola, detta då det jag vill undersöka i denna uppsats är vilka 

möjliga ramfaktorer som ligger till grund för matematikundervisningen på en skola, som visat sig 

lyckas bättre än riksgenomsnittet på de nationella proven i matematik i årskurs tre. 

Skolan 

Skolan som de fyra informanterna jobbar på är en liten skola i utkanten av Uppsala, skolan har ett 

elevantal på cirka 170 elever. Skolan har elever från förskoleklass upp till årskurs fem, inga 

parallella klasser, alltså en klass per årskurs. Skolan har en starkt homogen grupp elever, som 

kommer från etniskt svenska hem. Eleverna kommer till absolut största delen också från 

kapitalstarka hem. Det finns totalt 19 stycken anställda på skolan med allt ifrån rektor till 

elevassistenter. Det är en liten omsättning på personal på skolan, de flesta lärare har jobbat länge 

på skolan. På denna skola har de två lärare knutna till varje klass, alltså två så kallade 

klassföreståndare. Enligt deras hemsida har de i dagsläget inriktning kultur och rörelse på skolan. 

De jobbar med rörelse, massage, dans samt äventyrspedagogik som fördjupningar på skolan. På 

rektors sida på internet skriver hon att pedagogerna ska arbeta varierat och omväxlande för att 

utmana och stimulera eleverna. Vidare skriver rektor att eleverna ska lämna skolan med goda 

ämneskunskaper.  

Lärare A 

Lärare A har jobbat på skolan nästan hela sin karriär som lärare. Hon har jobbat som lärare i 

tretton år och har jobbat på skolan i 10 år. Hon har detta läsår en årskurs fyra som hon delar med 
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en annan lärare. Hon är ansvarig för matematikundervisningen i årskurs fyra och är med som 

extra resurs under en lektion i veckan i årskurs fem. Hon gick på byggprogrammet i gymnasiet, 

men läste efter gymnasiet ett basår på universitetet med inriktning NO. Hon har ingen övrig 

matematikutbildning, har inte gått något lärarlyft eller liknande.   

Lärare B 

Lärare B har även hon jobbat på skolan nästan hela sin karriär som lärare. Hon började på en 

annan skola 1997 och jobbade under några år där men har sedan dess jobbat på skolan. Hon har 

detta läsår en årskurs etta med 31 elever i. Klassen hon jobbade med före denna klass följde 

denna lärare från årskurs ett till fem, alltså hade samma klass under hela sin tid på skolan samma 

lärare. Lärare nummer två gick på Naturprogrammet i gymnasiet och läste där alla kurser i 

matematik som gick att läsa under hennes gymnasietid. Hon har ingen övrig matematikutbildning 

efter gymnasiet.   

Lärare C 

Lärare C har jobbat på en skola innan hon började på skolan. Hon har varit lärare sedan 2002 och 

studerade lärarprogrammet mellan 1997 och 2002. Innan gymnasiet valde hon mellan att plugga 

matematik och estetisks program, där hon till slut valde estetiskt program med inriktning mot 

musik. Hon tog ett uppehåll på ett år innan hon började på lärarprogrammet, mellan gymnasiet 

och universitet Hon har haft årskurs två och tre i matematik på skolan. Hon har gått lärarlyftet 

med inriktning mot matematik det var en 15 hp stor kurs på universitetet. Innan det hade hon 

bara 10 hp, enligt det gamla poängsystemet i matematik. Hon har också följt klasser uppåt i 

årskurserna men har haft föräldraledigheter som har kommit mellan för att hon ska ha haft en 

klass från årskurs ett till fem.  

Lärare D 

Lärare D gick ett tvåårigt vårdprogram på gymnasiet. Hon har därefter läst upp till D-nivå i 

gymnasiematematiken. Hon gick lärarprogrammet mellan 1995 och 2002 och har därefter jobbat 

som lärare i elva år. Hon har haft alla årskurs i matematik som finns på skolan. Hon har följt en 

klass hela vägen från årskurs ett till fem på skolan men har också börjat i andra årskurser med 

andra klasser. Lärare D har just nu en årskurs två i matematik men slutar vid årsskiftet.  

Lärare D jobbar bara sjuttio procent som lärare och jobbar de resterande 30 procenten som 

biträdande rektor, det är något som jag får ta i bejaktande när jag ställer mina frågor till lärare D, 

att hon är en del av den ledning som jag frågar frågor om och vara uppmärksam på hur hon 

svarar där. Att välja lärare D som intervju person kan möjligtvis vara lite problematiskt men 

eftersom jag ställer huvudparten av mina frågor kring matematikämnet och vet om när jag 

analyserar Lärare D svar att hon är biträdande rektor så anser jag att det är möjligt att ta med 

henne bland intervjupersonerna.  
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Etiska principer   

Den första regeln som gäller för forskning enligt Vetenskapsrådet är regeln om information 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte”(Vetenskapsrådet, 2012, s.7). De berörda parter som jag kommer att komma i kontakt med i 

min studie blir de lärare som kommer att intervjuas. De har alltså rätt att få veta syftet med 

studien och vad de förväntas göra i den. Det ska också framgå att det är frivilligt och att de 

självklart har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst även om avböjandet att deltagandet 

kommer efter intervjun är genomförd (Esaiasson et al., 2007, s.290). 

Den andra regeln som vetenskapsrådet tar upp är den om medgivandekrav, det så kallade 

samtyckeskravet. Det handlar om att måste visa sitt samtycke till att vara med i studien. Det 

kommer att gå ut information till berörda lärare innan så de kan ta ställning för om de vill ingå i 

studien. Samtycket uttrycktes genom att de läst informationen om min studie och att de sedan 

valde att medverka i intervjun (Vetenskapsrådet, 2012, s. 9). 

Regel nummer tre handlar om att personer alltid har rätt att avbryta sin medverkan utan att det 

medför negativa följder (Vetenskapsrådet, 2012, s.10). Detta är också något som kommer i 

informationen till de berörda lärarna. 

Den fjärde regeln tar upp att jag inte får utöva påtryckning på deltagaren för att fortsätta och 

att det inte får finnas ett beroendeförhållande mellan mig och de personer som är med i 

intervjun(Vetenskapsrådet, 2012, s.10). Det kommer inte att utgå någon belöning för att ingå i 

denna forskning utan allas deltagande kommer att bygga på frivillighet.   

Konfidentialitetskravet är ett krav som handlar om anonymitet i forskningen. Detta är något 

som inte kommer att vara något problem för mig då jag inte är intresserad av vilken lärare som 

säger vad utan bara att jag kan särskilja dem genom att koda om deras namn till lärare A, lärare B 

och så vidare.  

Vetenskapsrådet tar också upp hur materialet som jag samlar in får användas. Att det inte får i 

andra syften än rent vetenskapliga samt att de inte får användas mot den enskilda 

deltagaren(vetenskapsrådet, 2012 s.14). Att uppgifter kan användas mot en enskild ser jag som 

icke möjligt då jag icke frågar efter namn någon gång i intervjuerna. 
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Analys 

Den analys som jag tänker göra i denna uppsats är gjord utefter de ramfaktorer som jag nämnde i 

teoriavsnittet. Den kommer att bestå av inklippta citat från själva intervjun men också lärarnas 

egna självskattningar som de gjorde under intervjun (se bilaga ett). 

På de ställen där lärarna har använt ett namn på skolan, en annan lärare eller att det har varit 

otydligt vad de har sagt, har jag tagit bort det och ersatt med ett eget ord innanför två klamrar, till 

exempel [special lärare]. Detta för att kunna hålla på konfidentialitetskravet i de forskningsetiska 

principerna som gäller för denna uppsats. 

Tid 

 I den första delen av analysen kommer jag att analysera ramfaktorer relaterade till tid. Tid som i 

planeringstid för lärarna, tid för att skapa matematikundervisning, tid till varje elev. 

Vid frågan hur mycket tid som lärarna la ner vid planering av lektioner, svarade lärare A att 

hon grovplanerade hela kapitlet under en - två timmar och att hon sen bara förbereder 

lektionerna på några minuter. Då lärare A har tre pass i veckan och ett kapitel håller på som 

längst sex veckor ger det ett genomsnitts tidsåtgång till varje lektionsplanering på cirka åtta 

minuter. Det var ett liknande upplägg för lärare D som ansåg att hon la i genomsnitt en timme på 

planering per område i läromedlet. Lärare B och C svarade båda att de hade en tidsåtgång på runt 

en kvart till varje lektion dock så använde lärare C sig av en liknande modell som lärare A och D. 

Oj vad svårt, jag tror inte att det blir så lång tid egentligen kanske en kvart, nu blir det 
bara en gissning, kanske tio till femton. Det klumpar ihop sig ibland lägger man mycket 
tid. Men med efter arbete och rättning lägger jag ner mer tid per lektion. (Lärare B) 

På frågan om lärarna känner att de kan skapa den mattematikundervisning som de vill svarar 

alla att det kan de. Lärare B tycker också det men skulle vilja göra ett eget läromedel till årskurs 

ett  
Ja men det tycker jag. Sen tycker jag när ettans mattebok är lite som den är så känner jag 
tänk om man kunde göra den själv. Men det känns helt ogörligt att jobba utan läromedel, 
då skulle man vara tvungen att producera så mycket grejer och kopiera, så det känns som 
det bästa alternativet men att fylla på med annat. (Lärare B).  

Lärare A tycker de har tur som kan halvklass i alla årskurser  

Ja, jo, det tycker jag vi har ju en oerhörd tur som kan ha så mycket halvklass, ända upp i 
fyran femman, som vi då har vilket ger möjlighet. Kan jobba på ett annat sätt, kan få med 
sig lite svagare kanske, eller lyfta de som är lite starka. Sen finns det alltid bitar som man 
skulle vilja göra lite mer också så klart, problemlösning eller. (Lärare A).  

Lärare C pratar om att hon kan skapa den matematikundervisning som hon vill inom ramen, de 

har på skolan som lärare C säger ”alltid stora klasser” men tycker att hon kan skapa 

undervisningen som hon vill ”Ja men inom ramen, framför allt hade jag spec. lärare kopplat till 
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mig för några specifika elever det underlättande ju väldigt mycket, sen planeringsmässigt kan man 

alltid ha ännu mer för att bli ännu bättre.” (Lärare C). Lärare D tycker att hon ”absolut” kan 

skapa den undervisning som hon vill och tar upp att hon och den andra läraren som hon delar 

klassen med har helklass då kan lärare D ”ta ut elever och ge extra stöd eller utmana starka elever, 

sen byter vi så hon kan göra samma i svenska” (Lärare D).  

De kände också att de kunde bedriva den undervisningen som de ville detta då halvklasser och 

speciallärare fanns kopplat till klasserna. Lärare B som ville skapa ett eget läromedel för årskurs 

ett fann ändå att det inte skulle vara möjligt som klasslärare, hon säger ju också vidare att de 

jobbar efter det ”bästa alternativet” (lärare B). 

Organisation och ledning 

Detta kapitel handlar om lärarnas syn på ledningen och organisationen på skolan. Hur de 

upplever att organisationen och ledningen möjliggör för så bra matematikundervisning som 

möjligt.  

De tre lärarna har alla stora klasser när de jobbar, Lärare A hade 25 elever i klassrummet och 

”några elever som går till [special läraren]” (Lärare A). Lärare B som jobbar i en etta och jobbar 

med ett snitt av 15-16 elever i matematik. Lärare C hade först ”en liten klass själv för många år 

sen, sen delade jag och då hade jag 26-30 elever” (Lärare C) detsamma gäller för lärare D som 

också har svarat att hon har 26-30 elever. Även om det är stora klasser för lärarna A, C och D så 

jobbar de ibland under en vanlig vecka med halvklass. Lärare D har två pass halvklass och ett 

pass helklass i veckan. Där lärare C säger ”Innan jag började på [skolan] hade jag alltid helklass i 

matematik. På [skolan] har vi delat, ja det låg inlagt på schemat. Hon fortsätter med att säga. Jag 

hade mer helklass än vad jag hade halvklass men jag hade halvklass”. 

I frågan om stöd från ledning i matematikundervisningen så svarar lärare B att hon aldrig har 

behövt söka speciellt stöd för undervisningen i matematik men att det generellt ”finns stöd för 

halvklasser” Lärare B. Lärare C kom tillbaka från en föräldraledighet och fick då reda på att hon 

skulle ha matematikundervisning men då kände hon stöd  

så får jag reda på att jag ska ha matte, jag som har haft mest svenska och SO 
liksom och de säger att då får vi fixa så du får stöttning av den, prata med dom 
andra, att den får gå in och stötta. De har varit så stöttande som jag kan kräva. 

(Lärare C)  

Det lärare D säger om stödet från ledningen är att det ”samarbetar på skolan mycket kring olika 

ämnen” (lärare D). Här ser man tydligt att ledningen har gått in och möjliggjort för lärare B att ha 

halvklass på varje matematikpass och att de andra lärarna har halvklasser under en normal vecka. 

Detta har då medfört att organisationen på skolan har hjälpt lärarna på skolan och gett stöd där 

det har behövts stöd för att ha möjlighet att uppnå höga resultat på undervisningen.     

Eftersom denna skola har haft väldigt bra resultat i både svenska och 

matematikundervisningen var det intressant att se hur ledningen uppmärksammar de resultaten. 
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Lärare C säger att ”de får alltid veta hur det går” och att det lyfts om det har varit sämre och 

varför. Både Lärare A och B känner att det inte uppmärksammas. Lärare A menar  

Det är så det är, det är normen. När dippen kommer inom något område, då får man titta 
på, vad beror den dippen på. Annars tas den som norm. Jag vet för många år sedan då var 
det nationella prov i årskurs fem. Det var innan de kom i trean, så var det liksom att alla 
elever ska ha 100 procent på de nationella proven. Vi har ju ändå de målen att alla elever 
ska gå ur skolan med godkända kunskaper, så det var ju inget konstigt med det./…/ 
Förväntan är ju hög. Förväntan är ju höga resultat. (Lärare A). 

 Lärare D tycker att de uppmärksammas både på arbetslagsmöten och att områdeschefen 

kommer till skolan och pratar om resultaten. Här finns en skillnad i lärarnas berättelser, Lärare A 

och B har denna termin elever i ämnet matematik och de känner att det inte uppmärksammas att 

de får så goda resultat utan bara när resultaten sjunker. Lärare C som säger att de 

uppmärksammas säger att de får veta hur det gått. 

När jag frågade lärarna om de kände att det fanns en förväntan på dem att nå högre, att 

eleverna ska vara lite bättre? Svarade lärare B  

Det finns och det har vi diskuterat mycket själva, eftersom vi får ett bra elevunderlag att 
jobba med /…/då är ju godkänd nivån ganska lätt för våra elever. Undervisningen kan 
inte bara vara på den nivån. Att de bara ska klara det. När man har svaga elever kan man 
ibland känna ”stackarna” som går här i den här skolan och i den här klassen. /…/ Då 
kände man, hade hon gått i en mer vanlig klass hade inte hon stuckit ut lika mycket, 
samtidigt fick hon ju mycket mer stöd här än vad hon säkert skulle ha fått i en annan 
skola, där skulle det funnits många andra som hade behövt behov också, så i det stora 
hela var det säkert bra för henne, och hennes kunskapsutveckling. Vi är medvetna om att 
vi inte kan sumpa vårt grundmaterial (Lärare B).  

Lärare C är inne på samma linje att det inte bara är ledningen som har dessa mål på eleverna utan 

alla på skolan,  

Vi har höga förväntningar på eleverna, de ska fixa mycket, vi vill det. Ja det tycker ja. Det 
vill man väl alltid att eleverna ska kunna så mycket som möjligt, tycker man att man har 
ett elevunderlag som är ganska tacksamma att arbeta med, som kan ganska mycket så vill 
man alltid mer. Rektor pratar om att vi ska ha höga förväntningar, alla undersökningar 
visar att vi ska ha höga förväntningar för att lyckas. De förväntningar som vi sätter på 
eleverna sätter också lite hur långt som eleverna når. Har vi låga förväntningar då fixar de 
inte lika mycket. Men på ett positivt sätt inte negativt, inte så att det blir ett krav utan, vi 
har förutsättningar och vi kan och vi vill, vi har lite den viljan. (Lärare C).  

Lärare D tycker också att rektor har höga förväntningar på eleverna och lärarna men att det också 

gäller för lärarna, hon säger att de alltid strävar efter att ” gå in med max, 100 procent” (lärare D). 

Här pratar inte bara rektor om att eleverna ska både möta och ta tillgodogöra sig undervisning på 

en högre nivå utan också från lärarhåll så kommer de förväntningarna på lärarna att lyckas med 

”grundmaterialet” som lärare B uttrycker det. 

Ämnet matematik 

Känslan som dessa lärare har för ämnet matematik är positivt, lärare A pratar om matematik som 

spännande, utmanande, roligt medan lärare B förklarar sin känsla kring matematik som ”men 
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som lärare på den här nivån, tycker jag att det är jättekul och jag känner att jag har utvecklas jag 

har ju blivit mycket säkrare på matte själv sen jag börjat undervisa i det. (Lärare B). Lärare C 

förklarade sin känsla så här ”jag tycker att matematik är väldigt roligt, det är ett spännande ämne, 

för att ja problemlösning och sånt. Så jag personligen är väldigt positiv till det, till ämnet 

matematik” (Lärare C). Lärare D har en liknande känsla och säger vidare att hon var ”glad efter 

varje matematiklektion även om jag gick dit nedstämd” (lärare D).  

Vi frågan om det fanns något speciellt fokus på skolan på matematikundervisningen fick jag 

lite olika svar. Lärare A svarade nej men när hon motiverar svaret säger hon  
”Nej, det vi har är att vi har mer matte än vad som står i timplanen och över alla 
år. Alla årskurser har vi mer än vad som står och vi har väl, vi har inget uttalat så, 
matematiksatsning eller att vi har nån inriktning men vi har den ändå som i fokus” 

(Lärare A). 

Både lärare D och B tycker att de har en matematikfokus på skolan men lärare B tycker att det 

just nu har en paus ”Ja just nu känns det som den är vilande den mest aktiva fasen, vi har liksom 

samma tänk och vi har liksom koll, och skulle vi ha ett möte ett a-lag skulle vi veta vad vi kunde 

fortsätta med” (Lärare B). Lärare C svarar nej men med motiveringen ”Nej, inte just nu men vi 

har haft ett väldigt stort fokus. Jag som har haft mer svenska mest känner att vi har haft ett 

väldigt stort fokus på matte men nu har vi haft annat på IT och svenska” (Lärare C). Det har 

funnit en stor fokus på matematikundervisning på skolan, även om det är paus i den nu så har det 

funnits.  

Nationella proven 

I vilken grad styr nationella prov din undervisning i matematik? 

Hög------------------------- ------------------------- X--------------------X---X-- ----------X--------Låg 

   Lärare B  Lärare A Lärare C Lärare D 

I denna tabell ser man att ingen av lärarna uppfattar nationella provet som styrande i 

undervisningen, lärare D pratar också om diamanttesten, Uppsala kommuns egna tester, som hon 

tycker att hon utgår ifrån mer. Medan lärare A säger 

Dom finns ju där i bakgrund bakhuvet att man ska göra dom i trean, det är klart att man 
går lite på erfarenhet eller på hör med dom som gjort proven innan om det är något 
speciellt, kanske som vårt läromedel inte riktigt tar upp, att man ger eleverna samma 
chans. Annars är det mer att läroplanens mål som styr, än läromedlet. Men det är klart att 
man har. Man vill ju så klart att alla elever ska klara största delen av nationella provet, så 
det är klart att man har ju lite det i åtanke. /…/ de brukar få prova på det finns på 
skolverket exempel uppgifter som man kan ladda hem, sånt har jag gjort. För att de ska se 
vilken typ, ungefär hur det kan se ut. Det finns annat som är mer styrande (Lärare A). 

Medan lärare B svarade  

Ja till viss del inte så jag tänker på det redan nu men när jag hade en trea sist då tittade jag 
igenom gamla nationella prov som de kan öva på, sen gjorde vi några såna, då blev det 
tydlig med vissa brister som har missats i läromedlet. Saker som man då har lagt för lite. 
Så jag tror att jag den här gången har det i bakhuvudet. Inte så jag tänker att de nationella 
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som styr. Fast jag vet ju vad som kom fram när vi gjorde övningsprovet förra gången. Så 
det har jag gjort mer med den här ettan (Lärare B). 

Lärare C svarade på liknade sätt  

Tittar man på mig så vet ju inte jag vad de nationella proven ska innehålla, men jag tror 
snarare att man ska titta på målen de styr ju. Men det är ju klart att de finns ju med hela 
tiden. Nu hade jag dem inte hela vägen. Då hade jag nog påverkats mer av det. Ja jag 
påverkas av de delar som jag arbetade med just då. Men jag plockade inte ut vissa 
specifika områden. Men hade jag haft dem hade jag gjort det. Det är som i svenska jag vet 
ju vad vi ska träna på. Men inte börjar jag intensiv träna på det nu. Visa skriftligt hur du 
tänker jobbade vi ganska mycket med (Lärare C). 

Nationella provet som ramfaktor kan kännas lite svår att greppa men när man lyssnar på lärarnas 

berättelser så ser man att till viss grad så styr provet undervisningen i matematik. Lärare B har till 

exempel styrt om sin undervisning i årskurs ett då hon insåg vilka brister som det fanns i 

läromedlet och då också i sin undervisning. Även om andra ramfaktorer uppfattas av lärarna som 

mer styrande av undervisningen, så finns nationella provet ändå med som ramfaktor. 

Styrdokument, Lgr 11 

I detta kapitel behandlas hur lärarna tycker att det är att arbeta under Lgr 11 (2010), hur de tycker 

att de har kunskap om läroplanen och om de har fått någon fortbildning i den.  

I vilken utsträckning känner du att du har bra kunskap i Lgr11? 

Hög---X---------------------- -----X-------------------- ------------------------- ------------------Låg 

Lärare A, B och D Lärare C 

 

Lärare B förklarar sin självuppskattning med ”den känns som ett levande dokument eller vad 

man ska säga. Att till skillnad från Lpo 94, där jag inte förstod vad tanken var” (Lärare B). Alla 

lärare har fått utbildning i Lgr 11 (2010), lärare D har till och med varit ledare för fortbildningar i 

Lgr 11 (2010) för Uppsala kommun, Lärare C som var föräldraledig när alla lärare fick en allmän 

utbildning i Lgr 11 (2010). Lärare A förklarar det som ”när den kom så var det ganska mycket 

jobb, den skulle implementeras, egentligen ganska litet hur man skulle tolka å olika delar hur man 

skulle använda det kunskapskraven och centrala innehållet och syftet och även då del ett, med 

normer och värden. Så det jobbade vi ganska mycket på skolan” (Lärare A). Lärare B och C har 

fått ämnesspecifik utbildning i Lgr 11 (2010), dock har ingen av dem fått det i matematik. Så att 

alla tre lärarna tittade i Lgr 11 (2010) inför varje nytt område och gjorde planeringen efter den var 

självklart för dem. Lärare B utvecklar sitt resonemang för hur de på skolan tänker kring 

matematik i de lägre årskurserna i och med införandet av den nya läroplanen Lgr 11 (2010).  

Med nya läroplanen har det snäppts upp, jag känner att senaste fem sex åren kanske lite 
mer har vi ju utvecklat matteundervisningen, har mycket bättre matteundervisning blivit 
proffsigare liksom, mer målstyrd så än vad man har haft innan speciellt i de lägre. I ettan 
liksom ”lite plus lite minus”. Visst har man försökt varit proffsig förut naturligtvis, men 
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jag tycker att det har hänt mycket med matteämnet. Både på den här skolan och hoppas 
jag i stort, det har ju skett mycket satsningar i Uppsala och i Sverige (Lärare B). 

Alla lärare svarade med att Lgr 11 (2010) finns i deras planering och i deras medvetande i 

tankarna kring ämnet matematik. Lärare B säger att det ”hänt mycket” med ämnet matematik och 

att den har blivit ”proffsigare”.  

Alla fyra lärare berättar sen vidare att de har diskuterat mycket kring bedömning både på 

mötestider och även i fikarum och arbetsrum. Lärare C som inte var med från start säger att hon 

har fått mycket stöd och hjälp av kollegor och därmed diskuterat mest utanför mötestid. På 

skolan finns det också speciella matematikmöten där de bara diskuterar 

matematikundervisningen. Där Lärare A svarade att de på ett möte inför terminsstarten satt och 

tolkade kunskapskraven för att de i år skulle börja sätta mer än godtagbara kunskaper i 

matematik. Det visar att på denna skola är de förväntade resultat för eleverna inte bara godkända 

kunskaper. Utan att lärarna diskuterar hur de ska sätta högre nivå, mer än godtagbara resultat i 

matematik visar att förväntningarna är högre från lärarhåll och från ledning då de tillåter en sådan 

diskussion istället för en om gränsdragningen vid godtagbara kunskaper.   

Alla lärare tycker att arbetet under den nuvarande läroplanen har förändras gentemot den 

tidigare läroplanen. Alla lärare pratade om att det är tydligare nu, gentemot eleverna, tydligare 

kunskapskrav och mål även om lärare D tyckte att den kunde vara otydlig i vissa formuleringar 

ändå. Lärare A förklarar det som har förändras  

Dels har ju målen, centrala innehållet i ämnet, är ju betydligt lättare, att tyda/tolka i Lgr 
11 än vad det var i Lpo 94./…/ Lgr 11 är tydligare samt att man har mer erfarenhet själv 
också, men jag tycker att kunskapskrav och mål ja det är tydligare i Lgr 11. Planering 
lättare att göra, mer flyt i allt från att lägga upp en pedagogisk planering i stora drag för 
hela kapitlet, jag har lättare att få en röd tråd i vad jag då vill göra. /…/Bedömningen har 
blivit lättare, vad är det eleverna ska å, här är till årskurs tre, här är till år sex det känns 
liksom lättare att bedöma (Lärare A). 

En annan sak som lärare B säger om arbetssättet under den nuvarande läroplanen är  

Matematikundervisningen kanske inte, men mer generellt så känner nog vi att 
spontanare grejer, lite [otydlig på upptagning] att hinna med centrala innehållet. 
Förut var det mera teman och så där, det har vi slutat med för det finns det inte 
tid till (Lärare B).  

Alla lärare är överens om att det blir tydligare för både lärare och elever vad som ska uppnås 

för godkända resultat men det blir samtidigt mindre tid till teman ”finns inte tid med” (lärare B). 

Planering, att lägga upp planer för hela kapitel och att ”skapa röd tråd” som lärare A pratar om är 

lättare idag, Så även om det blir mindre tid över till teman så tycker lärarna att Lgr 11 (2010) 

möjliggör för undervisning som leder till bättre resultat. 
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Läromedlet 

Läromedlet som skolan använder heter Pixel, det är ett läromedel som de har haft ungefär i sju, 

åtta år. De har alltså haft samma läromedel under hela tiden under den nuvarande läroplanen, Lgr 

11 (2010). Det var i samband med införandet av nya läroplanen som de ville byta då de ville ha 

ett läromedel som ”passade bra med nya läroplanen” (lärare A).  

Vad tycker du om det nuvarande läromedlet? 

Bra--X----------------------X- -----------X------------X ------------------------- ------------------Dåligt 

          Lärare A  Lärare C Lärare D Lärare B 

Lärare B som tycker minst om matematikboken säger så varför hon tycker som hon gör 

Vi kom ju fram till och tycker ju att det är bättre än det vi hade, den är på en högre nivå, 
svårare läromedel, vilket vi tycker passar bättre på den här skolan, ettan kanske jag inte 
tycker att den är så himla bra. Det kräver verkligen genomgångar och det kräver att man 
kollat igenom och ser vart svårigheterna är (Lärare B). 

Lärare D tycker att det finns felaktigheter i läromedlet och att läromedlet ibland förenklar lite 

mycket. Lärare C tycker att det finns en tydlig skillnad i deras läromedel jämfört med andra 

läromedel att det i det läromedel som de arbetar med nu har ett upplägg som gynnar eleverna, då 

delarna i matematikläromedlet inte kommer en gång och då arbetar man med det ”jättemycket 

sen återkommer det om ett och ett halvt år” (lärare C). Utan att delarna återkommer och 

”befästs” och att det är ”positivt” med boken (lärare C). 

Vid frågan om vilken matematikbok som skolan använde och hur de valde den gav Lärare A 

detta till svar 
Vi gjorde, när jag började här för typ tio år sedan hade vi matteboken Rockströms bok 
och var väl inte helt nöjda, då hade de jobbat med den väldigt länge här å efter ett par år 
började vi titta på andra läromedel, å gjorde ett väldigt ordentligt arbete där vi tog hem 
provexemplar av mängder av olika läromedel, då var Pixel helt nytt i Sverige å vi fastnade 
litegrann. Jag och kollega var på den föreläsningen också med författaren och fastnade lite 
för den i å med de undersökningar man gjort i Norge, det finns ju alltid svaga elever å de 
är svaga även med Pixel men det är inte så att man får fler svaga elever bara för att man 
har Pixel som håller en hög nivå. Det finns fortfarande svaga elever men merparten klarar 
(Lärare A).    

Lärare D beskrev det på ett liknade sätt, men utvecklade och sa ”den har så klart brister, 

kanske inte skulle göra samma val idag det vet jag inte. Det känns som det bästa är att kunna 

läromedlet, sen kompensera med annat” (Lärare D). Lärare B svarade att det inte var ett beslut 

som kom ovanifrån utan ett beslut som kom från lärarlaget ”Ja en grupp, det var ju inte ett sånt 

beslut, utan det var ett arbete, gick på förläsningar och så” (Lärare B). Alla lärare på skolan har 

matematikboken som elevernas huvudsakliga syssla under matematiklektionen utom lärare D 

tyckte att lektionerna var tredelade och matematikboken var en tredjedel bara. Men för de andra 

lärarna var matematikboken inte kanske den del som var det som i minuter räknat var den största 
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delen av lektionen men det var den som eleverna gjorde sin matematikträning i, i huvudsak. De 

vill också hinna påbörja varje del och har som mål att vara klara med årskursens matematikbok 

innan nästa läsår. Som en av lärarna säger ”Visst får man hålla ett visst tempo, men det tror jag är 

bra för att hålla en viss nivå på undervisningen. Kan vara en bra piska, se till att man har kvalité 

på lektionerna, kommer vidare, inte bara rullar på med samma samma” (Lärare B). Lärare C 

förklarar vidare hur hon ser på att vara klar med varje del av matematikboken men att man 

hoppas sidor i den, det var något som alla lärare gjorde.  

Det berodde på det kunde jag anpassa mer. Eftersom de böckerna är så att de bygger på 
varandra, det återkommer hela tiden det är det som är positivt med Pixel, har man gjort 
en del, så kan man släppa vissa delar. Det kommer ju tillbaka sen. Hoppar vissa delar men 
inte ett helt kapitel (Lärare C). 

Alltså utifrån lärarnas berättelse kan man se att de har arbetat fram vilken bok de skulle använda 

och det är ett jobb som har gjorts av lärarna för lärarna, det är inget som har kommit ovanifrån. 

Det gör att matematikboken är något som möjliggör bättre matematikundervisning då det är den 

bästa boken som de själva ser det och även om boken har brister så vet om dessa och kan 

”kompensera” som lärare D säger.  

I vilken utsträckning tar du hjälp av lärarhandledningen i utformningen av lektioner? 

Alltid -----------X---------X----- ----------------------- ----------------------- ------X-------XAldrig 

 Lärare A Lärare C   Lärare B Lärare D 

När jag gör grovplaneringen för kapitlet då läser jag lärarhandledningen, använder mig av 
tips och tankar och så därifrån, så ja, det är väldigt nära alltid (Lärare A). 

Det är en stor skillnad i hur lärarna svarar i självskattningen av användandet av 

lärarhandledningen i utformningen av lektioner. Den som skiljer sig mest är lärare B som arbetar 

mot årskurs ett och inte var helt nöjd med läromedlet för årskurs ett, hon ville bland annat skapa 

ett eget om det inte hade varit ”omedgörligt” (Lärare B) Lärare D har en årskurs tvåa känner att 

det ”går på rutin” (lärare D) .  

I vilken utsträckning tar du hjälp av lärarhandledning vid planering av genomgångar? 

Alltid ----------------------- -----X---------------X----- ----------------------- -----X-------X-Aldrig 

  Lärare A   Lärare C  Lärare B Lärare D 

Alla lärare en genomgång i början av lektioner det är aldrig ”bara räkna vidare i matteboken, alltid 

nåt litet” som lärare B säger.  På samma sätt menar Lärare C att genomgång var olika lång men 

”alltid något”. Även här skiljer lärarna B och D ut sig från de övriga, även om lärare B säger att 

hon tar hjälp i ”ibland kollar man för det finns vissa spel och idéer så det kollar man, att jag tittar 
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i den en gång inför varje nytt område” (Lärare B).  Här tänker alla lärare på ett liknande sätt fast 

de har skattat lite olika förutom lärare D som inte tittar i det alls, lärare A svarar 

Ja men princip. Den ligger väl där då, lite mindre än alltid, ja men det finns ju många 
frågor som man kan ställa inför eleverna i genomgångar till exempel. Eller hur man ska se 
på en uppgift. Det är klart man tittar på det, men nu har vi använt läromedlet under ett 
par år så man börjar lära sig de frågorna utantill. Hur det är uppbyggt utan att man 
behöver titta. Man använder lärarhandledningen ändå för man gör som det är tänkt, fast 
man inte tittar inför varje tillfälle (Lärare A).  

Det som det ändå visar i deras svar är att de använder hela läromedlet i sin undervisning, 

matematikboken och lärarhandledning och kopieringsunderlag, det finns ingen del som dessa 

lärare väljer bort. 

När det gäller konkret material och tillverkning av konkret material så är det inget som dessa 

lärare gör i någon stor utsträckning, Lärare A säger ”mindre nu än tidigare. Att en del saker har vi 

redan, så man känner att man inte behöver skapa det. Å sen ibland känns det som det är mer 

jobb för lite verkstad. Då funkar det vi har istället för att man ska sitta å hitta på nytt” medan 

lärare B mest använder det som finns i kopieringsunderlag och att ”jag slöjdar inte”. Lärare C var 

inne på samma linje som Lärare A då hon menar att hon skapade eget både ur kopieringsmaterial 

och slöjdade, men tycker nu att det finns bra material på skolan. Lärare D sa att hon mest 

laminerade och försökte hålla det konkreta materialet tråkigt, så det inte blev lek av det bara. Det 

man kan tolka ut ur deras svar om det konkreta materialet som finns på skolan är att alla lärare 

tycker att det finns en bra bank uppbyggd med konkret material som de kan använda i sin 

undervisning.  
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Diskussion 

Diskussionen är uppbyggd kring de frågeställningar som finns i denna uppsats. Diskussionen är 

således kopplad till de olika frågeställningarna men med koppling från de olika delarna i analysen 

och den tidigare forskningen. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka möjliga ramfaktorer 

som ligger till grund för matematikundervisningen på en skola, som visat sig lyckas bättre än 

riksgenomsnittet på de nationella proven i matematik i årskurs tre.  

Den första delen i diskussionen handlar om vad i lärarnas berättelser som framstår som 

ramfaktorer, alltså vad lärarna själva upplever att de inte kan påverka eller ha full kontroll över 

själva. Där jag också kommer att argumentera för vilka av ramfaktorerna som möjligen leder till 

framgång och vilka som möjligtvis inte gör det. Jag kommer också att diskutera förutsättningarna 

för styrningen av matematikundervisningen. Resultaten kommer också att kopplas till den tidigare 

forskningen och vad som överstämmer med den men också vad som har kommit fram i denna 

studie som inte har kommit fram i tidigare forskning.  

Jag har i denna uppsats valt att ge begreppet ramfaktor definitionen, de ramar som lärare 

upplever att de inte kan påverka eller ha full kontroll över själv. Alltså att lärarna inte har någon 

kontroll över dem som till exempel Lgr 11 (2010). Men också det som de kan kontrollera till viss 

grad men inte fullt ut till exempel hur mycket tid som läggs på matematikundervisningen. 

Denna uppsats är ingen jämförande studie då jag enbart har fokuserat på en skola som är 

framgångsrik på nationella provet i årskurs tre. Detta gör att inget vet om hur det ser ut på skolor 

med mindre bra resultat på nationella provet. Alla resultat som kommer fram blir alltså möjliga 

resultat för en framgångsrik undervisning.  

Förutsättningar för styrning 

I detta kapitel tar jag upp vilka ramfaktorer som möjliggör en framgångsrik undervisning samt om 

lärarnas bakgrund har betydelse för resultaten i matematik.  

Ledningen har i samråd med lärarna lyckats fått till att varje klass har två klasslärare, de har fått 

göra avkall på vissa saker, som till exempel att de alltid har stora klasser på skolan, för att få till 

det men de har väl ansett att det är det bästa för denna skola. Att dela klassen på två gör att de får 

mer tid till individuell undervisning då de kan ha halvklass hela vägen upp i alla årskurserna i de 

ämnen som lärarna anser att det behövs bäst. Att skolan har halvklass hela vägen upp i årskurs 

fem är något som lärare B inte sett på sin tidigare skola. Det gör också att varje elev kan få mer 

hjälp, då det i halvklass bara blir hälften av eleverna att hjälpa. Lärare D som också beskriver att 

hon har möjlighet att ha riktat stöd till elever och att det är något som hon och sin klasskollega 

har löst mellan sig. Det gör att det blir en möjlig ramfaktor som leder till bättre undervisning då 

halvklass tillsammans med en stor förståelse av styrdokumenten kan möjligöra bättre 

undervisning ner på individnivå precis som det framkommer i Westwood Taylors (2004), samt i 
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Berliner (2001) forskning. En stor ramfaktor som lärarna eller ledningen på skolan inte kan 

förändra är den om elevsammansättningen. Det är en väldigt homogen, etniskt och 

kapitalmässigt, elevgrupp som skolan har, som presenterats i metodkapitlet. Lärarna kommer till 

det flera gånger under intervjuerna att de har bra grundmaterial och att de inte får sabba det, det 

visar i detta fall på att segreringen i den svenska skolan, har skapat förutsättningar till ett bättre 

resultat redan från innan lärarna börjar undervisningen. Detta kan möjligtvis vara den enskilt 

största ramfaktor för varför det blir så pass framgångsrik undervisning på denna skola.  På skolan 

finns det flera ramfaktorer som möjliggör för att skapa bra matematikundervisning. 

Organisationens med två lärare i varje klass som möjliggör för mer halvklass lektioner skapar 

förutsättningar, det tillsammans med ett bättre grundmaterial som lärarna uttrycker sig är 

ramfaktorer som ger lärarna goda undervisningens möjligheter.  

Även om lärarna hade avsatt mycket tid till att förklara och ha genomgångar så hade de utökad 

matematik tid än vad som krävs av tidsplanen. Det skapar möjlighet för lärarna att förklara för 

eleverna på flera sätt och samtidigt ha tid över till övning för eleverna, det möjliggör för bättre 

undervisning.  

När det gäller lärarnas bakgrund så är den olika för varje lärare, de har alla gått olika program 

på gymnasiet och på grund av det har alla inte samma matematiska bakgrund. Det som dock blir 

tydligt är att ingen av dessa lärare har bara grundläggande kunskaper i matematik, de har gått 

extra lärarlyft, de har studerat basår och de har läst på en hög nivå i gymnasiet. Det borde 

medföra att de har en rikare uppsättning verktyg och att de är experter inom sitt område, det var 

ju också det Berliner (2001) kom fram till i sin forskning (s.472). I Berliners (2001) kännetecken 

för en bra lärare handlar det sista kännetecknet om att lärare tar sig tid i början av ett 

problemlösningstillfälle och har en större mängd verktyg (s.472). Dessa lärare som alla uttryckte 

att de hade en genomgång i början av varje lektionen och som tyckte att det var av vikt, tar sig tid 

till att förklara en gång till eller ta några exempel framme på tavlan ger eleverna större förståelse 

av verktygen och då en större användning för dem. Det som också står i kännetecken för 

framgångsrika lärare, är att framgångsrika lärare förklarar på ett bättre sätt (Berliner, 2001, s.472). 

Det medför att eleverna förhoppningsvis får en ökad förståelse för matematik ämnet.  

Det har också visat sig i deras känsla för matematikämnet där alla lärare pratar om att de har 

en positiv inställning till det och det i sin tur skapar en känsla av att gå på 100 procent i 

matematikundervisningen som en av lärarna uttrycker det. Därför anser jag att lärarnas 

bakgrunder inte spelar lika stor roll som elevernas men att lärarnas bakgrund är av betydelse. 

Deras känsla för ämnet spelar också roll för undervisningen, att de tycker det är positivt med 

matematik och att de ser matematik som något roligt.  

I sin självskattning skattade alla lärare att de var positivt inställda till både läroplan och 

läromedel. Läroplanen kan därför ses som en ramfaktor som lärarna måste förhålla sig till. Där 

pratar de flesta av lärarna att de tycker att det har blivit tydligare mål och tydligare vad eleverna 

ska kunna. I Skolverkets forskningsöversikt står det att implementeringar av reformer inte 
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behöver få önskad effekt på undervisningen. (Skolverket, 2009, s.17). Det som ledningen på 

skolan har gjort är att alla lärare har fått utbildning i den nya läroplanen samt att det läromedel 

som de använder är kopplat till Lgr 11 (2010). Det tillsammans med att lärarna gjorde ett 

grundligt arbete med att ta fram den lärobok som de ansåg passade bäst till de nya målen vid 

införandet av den nya läroplanen gör att alla lärare känner att de kan både för sina elever koppla 

innehållet i läromedlet och förklara vad det är som förväntas av eleverna kunskapsmässigt. 

På hemsidan skriver rektor att elever ska lämna skolan med goda ämneskunskaper, det är en 

högre nivå utifrån hur Lgr 11 (2010) är uppbyggd, där det i kunskapskraven för årskurs tre står att 

eleverna ska ha grundläggande kunskaper och i huvudsak fungerande sätt (s. 67). Tittar man 

på kunskapskraven för årskurs sex i de olika betygsstegen så finns på det lägsta godkända nivån, 

betyg E värdeord så som, i huvudsak, enkla, grundläggande (Lgr 11, 2010, s.68) värdeord som 

goda kommer på nivå C, som ligger i mitten på betygskalan. Där ser man redan där att skolan 

och rektor har en förväntan om att lärarna ska ge så pass god undervisning att eleverna når inte 

bara når en godkändnivå utan en högre nivå.  

 Det gör att ramfaktorn styrdokument och läromedel inte försvårar lärarnas 

undervisningssituation eller att läromedlet styr deras undervisning på ett negativt sätt utan att det 

istället är ramfaktorer som är möjliggörande av bättre undervisning för eleverna. 

Det finns flera ramfaktorer som har stor inverkan på styrningen av matematikundervisningen, 

elevernas bakgrunder tillsammans med lärarnas känsla för ämnet möjliggör tillsammans med 

lärarnas kunskaper om både läroplan och matematikböcker för en så bra undervisning som 

möjligt. De ramfaktorer som jag anser har mest betydelse för resultatet i nationella proven är 

elevernas bakgrund samt lärarnas kunskaper i Lgr 11(2010) och läromedel.  

Planering och genomförande  

I detta kapitel kommer jag att diskutera vad det är som styr planering och genomförande av 

lektionerna som dessa lärare håller i, är det styrdokument, läromedel, nationella provet. 

Även om en lärare inte ansåg att de gjorde huvuddelen av sin matematikträning i 

matematikboken så är läromedlet ändå en betydande ramfaktor för läraren och dess 

matematikundervisning. Det som dessa lärare gör i skillnad mot det framkommer i Johanssons 

(2009) rapport som är att det är innehållet i matematikboken som eleverna får möta i sin 

undervisning så har dessa lärare gjort ett stort arbete i att utvärdera och undersöka 

matematikboken så de vet vad matematikboken saknar. För att kunna också erbjuda eleverna det 

som matematikboken saknar i innehåll. Löwings (2004) avhandling handlar om hur lärarna 

kommunicerar ett matematiksinnehåll till eleverna, det gör dessa lärare inte enbart med en 

matematikbok utan på flera sätt. Alla lärare använder sig av konkret material i sin undervisning, 

men mest till den grad att det finns tillgängligt för eleverna att använda. En av lärarna pratade om 

att tänka konkret snarare än att använda konkret material.  
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Undervisningen är till stor del knuten till matematikboken, även för dessa lärare, precis som 

Bremler (2003) påvisar i sin licentiatuppsats för svenska och internationella lärare i stort (s.10). 

De flesta lärarna pratade också i intervjuerna om att de tar hjälp av lärarhandledningar i någon 

utsträckning i planeringen av matematiklektioner, där kom det även fram att lärare känner att de 

kan läromedlet, att de vet hur frågorna ska ställas i genomgångar.  

Alla lärare ansåg att nationella provet i årskurs tre styrde undervisningen i någon grad. Även 

om lärarna i sin självskattning satte krysset mot väldigt låg, så sa till exempel lärare B att hon hade 

styrt om undervisningen i årskurs ett. Det finns en medvetandegrad av att nationella provet 

kommer och att rektor och lärarlaget förväntar sig goda resultat på det. Så även om det inte är ett 

officiellt styrdokument så blir det i någon grad ett inofficiellt styrdokumet för dessa lärare. 

Alla lärare har fått fortbildning i Lgr 11 (2010), en lärare har till och med hållit i fortbildningar. 

Det gör att lärarna känner att de har bra kunskaper i Lgr 11 (2010) och de använder också 

styrmedlet i planeringen av undervisningen, alla lärare upplevde att det är ett levande dokument 

för dem. Precis som Westwood Taylor (2013) visar i sin forskning, att lärarnas kunskaper om 

styrdokumet och hur stor den kunskapen är hjälper dem att anpassa materialet, alltså till exempel 

vad som behövs förutom matematikboken i övningsuppgifter, till sina elever för att få 

framgångsrik undervisning (Westwood Taylor, 2013, s.312). 

Samuelsson (2013) pratar om att den lärare som han studerat, är en bra lärare för att han 

diskuterar matematikinnehållet med eleverna, att det är det som gör honom bättre. Alla lärare tog 

sig tid till att starta undervisningen med genomgångar, en lärare uttryckte till och med att hon 

försökte få eleverna att tänka konkret.  

Alla lärare som undervisar i matematik har fått hjälp att utveckla sin matematikundervisning 

till det bättre. Att skolan också har utökat matematikundervisningen från timplanens fastlagda 

ramar borde möjliggör att undervisningen ska leda till bättre resultat.   

Även om läroplanen är en stor ramfaktor i planeringen och genomförandet så anser jag att den 

största ramfaktor är matematikboken, när lärarna har gjort ett så stort arbete med 

matematikboken och valde den för de ansåg att den överensstämmer bra med Lgr 11 (2010). Det 

tillsammans med att tre av fyra lärare ansåg att de gjorde sin mesta matematikträning i 

matematikboken gör att det blir den största ramfaktorn. När lärarna har så pass bra kunskaper i 

styrmedlet så möjliggör matematikboken tillsammans med lärarnas kunskaper i Lgr 11 (2010) för 

goda resultat i nationella provet i årskurs tre.  

Samarbetet i lärarlaget  

I detta kapitel tar jag upp hur om alls det finns ett samarbete i lärarlaget och om det samarbetet 

får en positiv inverkan på matematikundervisningen.  

Det som blir tydligt om man gör en enkel textanalys av lärarnas svar i intervjun är att de oftast 

pratar i en vi form när de pratar om deras undervisning. Bilden av att lärare är själva i 

klassrummet är även på denna skola sann men de har ett öppet klimat för samtal och de sitter till 
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och med i arbetsrum på sådana platser att de ska kunna samtala och hjälpa varandra. Det är som 

en lärare säger, som också är en del av ledning på skolan, en medveten strategi.  

Att skolan också har halvklass hela vägen upp i årskurs fem är något som lärare B inte sett på 

sin tidigare skola. Det gör också att varje elev kan få mer hjälp då det i halvklass bara blir hälften 

av eleverna att hjälpa. Lärare D som också beskriver att hon har möjlighet att ha riktat stöd till 

elever och att det är något som hon och sin klasskollega har löst mellan sig. Ett resultat av att de 

har ett så pass utbrett och fungerande samarbete gör att alla lärare upplever att de kan skapa den 

undervisning som de vill göra det gör ju att eleverna får vad dessa lärare är den bästa utbildning 

som de kan ge eleverna. Det är en möjlig orsak till att resultaten är så bra i nationella provet, att 

lärarna hela tiden har någon att diskutera matematik och elever på en daglig basis bör göra att 

lärarnas förmåga till bättre undervisningen ökar. Att det också finns uppgörelser mellan lärarna 

som gör att elever kan få undervisning både enskilt och i mindre grupper och inte bara för att 

hjälpa de svaga utan som läraren uttryckte det för att hjälpa alla elever framåt, även de starka.  

Slutsats 

Det blir svårt att dra generella slutsatser för vad som gör matematikundervisning lyckad. Detta är 

ingen jämförande studie och inte heller en så pass stor studie så den täcker in flera olika skolor. 

Det som ändå kan sägas är vad jag anser att denna skola gör för att lyckas så pass bra som de gör. 

Om skolor som inte lyckas bra också till exempel har goda kunskaper i Lgr 11 (2010) är inget 

som jag har kunskap om. Så jag kan bara få fram möjliga slutsatser i denna uppsats.  

Det som har visats sig i denna studie är att lärarnas kunskap om dels läroplanen och om 

läromedlet som de använder kan vara två ramfaktorer som får matematikundervisningen att vara 

så pass framgångsrik, att ha gjort ett sådant gediget arbete med att ta fram den matematikbok 

som de tycker passar undervisningen bäst bör göra undervisningen bättre. Att alla lärare också 

känner att de har goda kunskaper om läroplanen gör att lärarna vet vad eleverna ska kunna inför 

nationella provet i årskurs tre. Att lärarna har en positiv inställning till matematik ämnet ser jag 

också som positivt då de samtidigt troligtvis förmedlar den känslan till eleverna.  

Det är svårt att bortse från elevgruppen som ramfaktor, de är en vetgirig grupp som en av 

lärarna uttryckte det. Dessa elever har alla möjligheter att vara framgångsrika elever om man tittar 

på elevernas bakgrund. Det skapar möjligtvis en stark grund för lärarna att bygga vidare på, när 

det gäller elevernas kunskaper.    

Att lärarna har ett samarbete som kring matematiken och kring eleverna gör att de inte står 

ensamma i planering och att det går att få hjälp för lärare. Att varje lärare tar sig tid att starta varje 

lektion med en genomgång och eller något spel för att eleverna, som en av lärarna uttryckte sig, 

gör att eleverna vid starten av lektionen kommer igång på en gång.  

Det finns mycket som jag anser att denna skola gör rätt, i Berliners (2001) forskningen så 

handlar mycket om att lärarna är experter, det anser jag att dessa lärare är med sina goda 

kunskaper i styrdokument och läromedel. Att matematikboken är en stor del även för dessa 
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elevers undervisning ser jag inte som något negativt när kunskapen om vad matematikboken 

behöver kompletteras med finns i lärarlaget.  

Framtida forskning 

Jag tror att det pågår forskning på Lgr 11 (2010) påverkan på den svenska skolan, det är något 

som det behövs mer forskning på då det inte finns forskning på någon högre nivå. Jag tycker 

också att en jämförande studie mot skolor som inte lyckas så bra i de nationella proven, hade 

varit intressant att göra då det skulle kunna dra mer långtgående slutsatser än dessa som i denna 

uppsats enbart är möjliga. Det hade också varit intressant att se på fler skolor som lyckas bra i de 

nationella proven för att se om det går att dra några mer generella slutsatser än vad jag med ett 

begränsat urval, en skola, har kunnat göra.  
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Bilagor 

Bilaga ett. Intervjuguide  

Bakgrund och egen känsla av matematikämnet 

Hur länge har du jobbat som lärare? ___________år 

Vilket gymnasieprogram gick du? _______________ 

När gick du lärarutbildningen? ____________år 

Har du någon övrig matematikutbildning? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Vilka årskurser har du i matematik? Årskurs:_____________ 

Har du jobbat med fler läroplaner än Lgr 11? Ja  Nej  

Har du jobbat med fler läroplaner än Lpo 94 och Lgr 11? Ja  Nej  

Har du bytt skola inom de senaste tre åren? Ja  Nej  

Delar ni på elevgruppen under någon matematiklektion under en vanlig vecka?  Ja     Nej  

Hur stort elevantal jobbar du med i matematik, om flera klasser ta ut ett genomsnitt. (Antal elever) 

-9  10-15  16-20  21-25  26-30  31-35  35+  

Hur mycket tid har du i genomsnitt för att planera varje lektion i matematik? (Min) 

-5  5-10 10-15 15-20 20+ 

Hur är din egen känsla för ämnet matematik? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Övriga frågor: 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Tema Läromedel 

Arbetar du med matematikboken i din undervisning? Ja  Nej  

Är matematikboken dina elevers huvudsakliga 

sysselsättning under matematiklektionerna? 
Ja  Nej  

Har du som mål att ha påbörjat varje del av 

matematikboken innan läsåret är slut? 
Ja  Nej  

Har du som mål att vara klar med varje del av 

matematikboken innan läsåret är slut? 
Ja  Nej  

I vilken utsträckning tar du hjälp av lärarhandledningen i utformningen av lektioner? Vet ej  

Alltid ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------Aldrig 

I vilken utsträckning har du genomgång vid varje matematiklektion? Vet ej  

Alltid ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------Aldrig 

I vilken utsträckning tar du hjälp av lärarhandledning vid planering av genomgångar? Vet ej  

Alltid ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------Aldrig 

Har du bara genomgång vid start av nya 

ämnesområden? 

Ja  Nej  

Jobbar du med matematikboken ”pärm till pärm”? Ja  Nej  

Hoppar du i matematikboken från del till del? Ja  Nej  

Vad tycker du om den nuvarande matematikboken? 

Bra------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------Dåligt 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Vilken matematikbok jobbar skolan med just nu? __________________________________________ 

I vilken grad styr nationella prov din undervisning i matematik? Vet ej  

Hög------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------Låg 

Vilka bestämmer vilken matematikbok som ska användas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Finns det en speciell matematikgrupp i lärarlaget? Ja Nej 

Finns det konkret material redan tillgängligt? Ja Nej 

Finns det ett speciellt matematikförråd, eller liknande? Ja Nej 

Skapar du eget konkret material till undervisningen? Ja Nej 

Övriga frågor: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Tema Bedömning av elever och styrdokument 

Gör eleverna de diagnoser som finns i matematikböckerna? Ja  Nej  

Gör du egna diagnoser? Ja  Nej  

Gör du något annat för att testa elevers kunskaper inom ett specifikt område?     Ja                    Nej  

Skapar du egna bedömningsmallar inom specifika områden i 

matematik med utgångspunkt i Lgr 11? 

Ja  Nej  

I vilken grad tittar du i Lgr 11 inför varje nytt område i matematiken? Vet ej  
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Hög------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------Låg 

I vilken utsträckning känner du att du har bra kunskap i Lgr11? Vet ej  

Hög------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------Låg 

Har du fått någon fortbildning eller liknande i Lgr11, allmänt? Ja  Nej  

Har du fått någon fortbildning eller liknande i Lgr11, ämnesspecifikt? Ja  Nej  

Har du fått någon fortbildning eller liknande i Lgr11, matematikspecifikt?            Ja                   Nej  

Har du diskuterat bedömningen med hänsyn av Lgr11 i möten (bokat 

möte eller arbetslagsträff) med kollegor? 

Ja  Nej  

Har du diskuterat bedömningen med hänsyn av Lgr11 utanför 

mötestid med kollega? 

Ja  Nej  

Vilken av dessa två står för majoriteten av din diskussion av  

Lgr 11? 

  

Mötestid 

 

Utanför 

mötestid 

 

Lika 

mycket 

 

 

Har ni på skolan något speciellt fokus på matematikundervisningen? Ja Nej  

Har ni på skolan matematikmöten, där ni bara diskuterar matematik? Ja Nej  

Känner du att du har tid att skapa den matematikundervisning som du vill?  

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Får du bra stöd av ledning i arbetet med matematikundervisningen? 
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__________________________________________________________________________________ 

 

Övriga frågor: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Lpo 94 vs. Lgr 11 och organisation och ledning 

  

Har arbetet förändras under den nuvarande läroplanen?  Ja Nej Vet ej 

Om ja, på vilket sätt? 

Planering  

Genomgång  

Bedömning  

Arbetssätt  

Annat_________ 

Annat_________ 

Annat_________ 

Om ja, på vilka sätt har det förändras: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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I vilken utsträckning arbetar du med konkret material i din undervisning? Vet ej  

Hög------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------Låg 

Har ditt användande av konkret material förändras under Lgr 11 

jämfört med Lpo 94? 

Ja   Nej  

Om ja, på vilka sätt har det förändras: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

Har det blivit större fokus på exakta kunskaper i Lgr 11? Ja  Nej  

Har din roll som matematiklärare förändras genom införandet av Lgr 11? Vet ej  

Mycket------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------Inte alls 

 

Hur, om alls, har matematikbokens roll i arbetet nu (Lgr 11)  

jämfört med förut (Lpo 94) förändras?  
Vet ej  

Stor------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------Ingen 

Tar ledningen på skolan resultaten i matematik förgivet, eller uppmärksammar de dem? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Finns det diskussioner kring klasstorlekar när det gäller matematikundervisningen? Ja            Nej 

Är ledningen lyhörd när det gäller dina önskemål på matematikundervisningen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Övriga frågor: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Totalt riket

Antal Andel (%) Andel (%)

elever som nått som nått

kravnivån kravnivån

av samtl. av samtl.

Ämne Delprov elever elever

Matematik Muntlig kommunikation 30 96,7 93,8

Matematik Överslagsräkning, huvudräkning 30 93,3 88

Matematik

Mönster i talföljder, geometriska 

mönster 30 96,7 94,1

Matematik Positionssystemet, enkla problem 30 93,3 93,1

Matematik Mätning längd, proportionella samband 30 80 71,6

Matematik Symmetri, skriftliga räknemetoder 30 86,7 82

Matematik

Huvudräkning, förståelse för 

räknesätten 30 96,7 91

Totalt i urvalet

 

Bilaga två. Elevresultat på undersökt skola  

Elevresultat från siris.skolverket.se 

Läsåret 2013/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läsåret 2012/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läsåret 2011/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt riket

Antal Andel (%) Andel (%)

elever som nått som nått

kravnivån kravnivån

av samtl. av samtl.

Ämne Delprov elever elever

Matematik Muntlig kommunikation 27 96,3 94,5

Matematik Skriftliga räknemetoder, statistik 27 96,3 77,9

Matematik Bråk, uppdelning av tal 27 96,3 95,1

Matematik Geometriska begrepp 27 96,3 88,1

Matematik Taluppfattning, huvudräkning 27 96,3 92,5

Matematik Problemlösning 27 96,3 80,7

Matematik Mätning 27 96,3 92,2

Totalt i urvalet

Totalt riket

Antal Andel (%) Andel (%)

elever som nått som nått

kravnivån kravnivån

av samtl. av samtl.

Ämne Delprov elever elever

Matematik Mätning, geometriska begrepp 29 93,1 89,2

Matematik Matematiska likheter, huvudräkning 29 96,6 89,7

Matematik Räknesättens egenskaper 29 96,6 91,5

Matematik Mönster, huvudräkning 29 96,6 88,3

Matematik Skriftliga räknemetoder 29 96,6 83,3

Matematik Bråk och huvudräkning 29 93,1 86,3

Matematik Kommunikation och begrepp 29 93,1 92,4

Totalt i urvalet
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Läsåret 2010/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt riket

Antal Andel (%) Andel (%)

elever som nått som nått

kravnivån kravnivån

av samtl. av samtl.

Ämne Delprov elever elever

Matematik Mönster och linjal 25 100 93

Matematik Massa och tid 25 96 83,8

Matematik Taluppfattning 25 96 91,4

Matematik Räkna i huvudet 25 96 87,9

Matematik Matematiska problem 25 96 90

Matematik Skriftliga räknemetoder 25 100 81,6

Matematik Kommunikation och begrepp 25 100 91,4

Totalt i urvalet


