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Stephanos Tecle & Thomas Hägg  

Sammanfattning 

Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att vi vill öka förståelsen för relationen mellan ett 
ämnes nationella kursplan med utformningen på lokal nivå. För att belysa detta har vi granskat 
Sollentuna kommuns kursplan i matematik samt även klassrumsundervisningen på en skola i 
samma kommun.  

Vi har utfört undersökningen i tre arenor; formulerings-, transformerings- och 
realiseringsarenan. Genom textanalys har vi sökt svara på bakomliggande pedagogiska faktorer 
som spelat in på formuleringsarenan där vi främst utgått från Lev Vygotskijs proximala 
utvecklingszon. På transformeringsarenan har vi tolkat två strävansmål från den nationella 
kursplanen i matematik och utformat indikatorer till dessa. Vi har med dessa indikatorer sedan 
jämfört med den lokala kursplanen och, slutligen på realiseringsarenan genom observation, 
undervisningen i två olika klasser i samma skola.  

Vi har kunnat konstatera att principen om strävansmål i den nationella kursplanen går att 
jämföra med Vygotskijs proximala utvecklingszon, samt att våra valda strävansmål inte har 
förankring nog på kommunal nivå men en viss förankring i klassundervisningen.  

Nyckelord  

Strävansmål, uppnåendemål, indikator, kursplan, matematik, decentralisering
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1. Inledning  

Sedan vi påbörjat våra studier på före detta Lärarhögskolan i Stockholm har vi genom 
föreläsningar, litteratur och seminarier, återkommande diskuterat läro- och kursplanernas för- 
och nackdelar. Detta har väckt ett genuint intresse inom oss att dels ta reda på hur våra läro- och 
kursplaner kommit till, dels hur dessa efterlevs både på kommunal nivå och i klassrum. Vår 
utbildning är i huvudsak inriktad mot grundskolans tidigare år och vi kommer därför att utgå 
ifrån läro- och kursplaner gällande grundskolan.1  

I diskussioner kring läro- och kursplan har det utkristalliserats frågor för oss kring vilken 
politisk styrning som ligger till grund för läroplanen, då vi ofta fått höra att skolan blivit mer 
decentraliserad och gått från regelstyrning till målstyrning. 

Ett annat område som fångat oss båda är kurser och litteratur som behandlat 
utbildningsfilosofiska teorier. Vi har ofta fått höra att exempelvis kulturpsykologen Lev 
Vygotskij har påverkat vår läroplans utformning och vi vill därför skaffa oss en överblick över 
hur vissa utbildningsfilosofiska teorier har påverkat utformningen av dagens läro- och 
kursplaner. 

Vi har båda läst kursen Matematik med inriktning mot yngre åldrar.2 Vi förundrades under 
kursens verksamhetsförlagda utbildning av hur pass olika undervisningen kan se ut i 
klassrummet; allt från läroboks- till laborativ undervisning. Denna förundran har lett till att vi 
även vill studera kursplanen i matematik för grundskolan samt att se om och hur den kan yttras i 
klassrumsundervisningen. 

Sammanfattningsvis vill vi i vår uppsats studera faktorer som ligger bakom dagens läro- och 
kursplan, samt förankringen i utbildningsfilosofiska perspektiv. Vidare vill vi se hur läro- och 
kursplanen yttrar sig på kommunal nivå och i klassrum. Vi vill även ge en överblick över den 
politiska styrning som ligger bakom dagens skola.   

                                                     

 

1 Grundskolans tidiga åldrar är från förskoleklass till år tre. 

2 Kursen är på 15 hp. 
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2. Bakgrund 

Lärare med olika ideologier, arbetslag med olika arbetssätt, skolor med olika verksamhetsplaner 
och kommuner med olika måldokument ska alla få plats och agera i den svenska skolan idag. 
Detta får som effekt att skolan och skolverksamheten ser olika ut i olika områden, och kan även 
skilja sig mellan klassrum i samma skola. En grundtanke med läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, det vi hädanefter kommer att kalla Lpo94, är att skolverksamheten ska vara så 
likvärdig som möjligt. Med likvärdighet i detta fall menas att staten utformar nationella mål och 
riktlinjer samt att varje kommun och skola själva tolkar dessa och utformar sin skolverksamhet 
efter lokala behov. Denna fördelning mellan stat och kommun tyder på en ökad decentralisering 
inom skolväsendet i förhållande till tidigare år.  

Decentraliseringsprocessen inleddes under 70-talet där tanken var att ge större utrymme för 
lokala behov.3 Det vill säga att kommunerna på sikt delgavs ett större ansvar för 
skolverksamheten.4 År 1990 annonserade den dåvarande skolministern Göran Persson att två 
nya myndigheter, Statens skolverk och Statens institut för handikappfrågor i skolan, skulle 
etableras.5 Detta innebar att Skolöverstyrelsen, en myndighet med 72 år bakom sig, skulle 
läggas ned. Beslutet markerade en genomgripande förändring av statens roll.6 I propositionen 
”Om ansvaret för skolan” sägs följande: 

En mål- och resultatorienterad styrning av skolan enligt det förslag som jag tidigare har 

presenterat kräver en annan statlig skoladministration än dagens. Organisationen är uppbyggd 

för och anpassad till en detaljstyrd och hårt reglerad skolverksamhet. En stor del av de 

uppgifter som åvilar Skolöverstyrelsen försvinner om mina förslag antas.  

        Statens uppgifter när det gäller skolväsendet rör i huvudsak två områden, utveckling av 

skolan samt uppföljning, utvärdering och tillsyn av skolans verksamhet. För dessa uppgifter 

upprättas ett nytt ämbetsverk, skolverket, samtidigt som den regionala organisationen 

förändras och anpassas till de nya förutsättningarna för skolans styrning.7  

Som tidigare beskrivet ligger ett större ansvar på kommunerna att tolka nationella mål vilket 
torde innebära en tolkningsparameter i frågan. Detta i sin tur leder till att det kan skilja i 
skolplaner kommuner emellan.  

                                                     

 

3 Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf P.(2000). Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: 

HLS förlag, s. 93f  

4 Skolverket. (1997). Ansvaret för skolan-  en kommunal utmaning. Stockholm: Liber, s. 9-15 

5 Skolministerns annonserande kallas i Utbildningsreformer och politisk styrning för 

ansvarspropositionen. s. 101f 

6 Ibid. s. 100ff 

7 Ibid. s. 101 
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Vi vill i denna uppsats undersöka huruvida de lokala målen är förankrade i de nationellt 
fastställda målen i kursplanen i matematik, samt om klassrumsundervisningen är förankrad i 
nationella kursplanen. Vi kommer i vår studie att studera en kommuns lokala måldokument 
gällande matematik för att sedan studera två klasser i samma skola i berörd kommun. I vår 
studie utgår vi endast från grundskolans styrdokument. Vi har valt två strävansmål i matematik, 
eftersom vi anser att fler mål hade lett till en för omfattande studie, vilka vi kommer att utgå 
ifrån: 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

– utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan 

att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer, 

– utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt 

tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen,8  

Hädanefter när termen nationell kursplan används i vår uppsats syftar vi till dessa två 
strävansmål. 

Vår undersökning behöver inte vara specifik för ämnet matematik, utan anser vi även är 
applicerbar på andra ämnen, då det främst är en läroplansteoretisk studie och inte primärt en 
matematikstudie. Som tidigare nämnt i inledningsavsnittet har dock matematikämnet intresserat 
oss och därför har vi valt att utgå ifrån kursplanen i matematik.              

                                                     

 

8 Skolverket. (2000).  Kursplanen i matematik. 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&skolform=11&id=387

3&extraId=2087  [2008-05-23] 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&skolform=11&id=387
3&extraId=2087
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3. Litteraturöversikt 

Begreppet läroplansteori är mångfasetterat. Inom ramen för den läroplansteori vilken vi tagit del 
av, delas denna upp i och agerar på tre arenor; formulerings-, transformerings- och 
realiseringsarenan. Pedagogen Göran Linde och statsvetaren Bo Lindensjö och pedagogen Ulf 
P. Lundgren har olika angreppspunkter gällande dessa arenor. 9 Linde har en mer pedagogisk 
inriktning, medan Lindensjö och Lundgren är mer fokuserade mot den politiska styrningen av 
skolan.  Vi kommer nedan att bearbeta litteratur som behandlar ämnet läroplansteori på 
ovannämnda arenor, vilket innebär mer specifikt att vi beskriver litteraturen på den arena som vi 
tycker den passar in i. Vi vill påpeka att nämnda arenor inte är faktiska arenor i verkligheten, 
utan är läroplansteoretiska begrepp konstruerade för att underlätta förståelsen för 
läroplansteoretiskt arbete. 

På formuleringsarenan är Lindes huvudfråga hur kunskap organiseras. Han har kategoriserat 
olika läroplansprinciper som han väljer att kalla läroplanskoder.10 De läroplanskoder som nämns 
är de klassiska, moraliska, rationella, aristokratiska och de demokratiska. Linde belyser extra 
den rationella läroplanskoden, som även kallas nyttokoden. Huvuddragen i denna princip är att 
skolan ska förbereda för praktiska uppgifter där en parallell dras till det progressivistiska 
tänkandet i pedagogen John Deweys anda.11 Med det menas att det inte bara är på förhand 
fastställda kunskaper som ska vidarebefordras, utan elevens aktiva kunskapssökande och 
behärskande av metoder för att söka ny kunskap bör prägla undervisningen. Linde understryker 
att progressivismen har varit officiell skolideologi i Sverige och introducerades som sådan med 
1946 års skolkommission.  

Lindesjö och Lundgren har en något mer politisk aspekt på formuleringsarenan.12 De menar, 
utan att specifikt peka ut aktörer, att fler och fler intresseorganisationer vill vara med och 
påverka skolans utseende. Utöver Lindes pedagogiska perspektiv, menar dock författarna att 
juridiska och ekonomiska faktorer också påverkar utformningen av skolan och dess läroplan.  

Vidare på formuleringsarenan kan man ta del av rapporten Bildning och kunskap, som är ett 
särtryck ur bakgrunds- och motivtexterna bakom läroplanerna, där en av avsikterna är att 
organisera ett stoffurval för läroplanerna. 13 Skolverket fick i uppgift att förklara olika 

                                                     

 

9 Linde, Göran. (2000). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur; 

Utbildningsreformer och politisk styrning 

10 Det ska ni veta!. s. 34ff 

11 Ibid. s. 37f 

12 Utbildningsreformer och politisk styrning. s. 173ff 

13 Skolverket. (1992). Bildning och kunskap -  SÄRTRYCK UR LÄROPLANSKOMMITTÉNS 

BETÄNKANDE SKOLA FÖR BILDNING (SOU 1992:94) . http://libris.kb.se/bib/7771283 [2008-05-

23], s.38  

http://libris.kb.se/bib/7771283
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kunskapssyner och presentera forskning bakom dessa. I rapporten ville man klargöra vilken 
kunskapssyn som ligger bakom dagens läroplaner. Pedagogen Ingrid Carlgren presenterar i 
avsnittet Kunskap och lärande tre starka synsätt på utveckling och inlärning, men vi väljer att 
endast koncentrera oss på den tradition som enligt Carlgren haft starkast fäste i den pedagogiska 
debatten från och med slutet av 80-talet. 14 Traditionen omfattar ett antagande om att inlärning 
kan påverka utveckling och har sina rötter främst hos Vygotskij och den ryska 
kulturpsykologiska forskningen. Enligt Vygotskij kan barnet imitera handlingar som går utanför 
deras egen potential och kan genom imitation nå längre än med sin egen förståelse. Denna idé 
om att barn kan handla utanför sin egen potential kräver att det finns en mer kompetent person 
som hjälper barnet.15  Carlgren betonar även i denna tradition att den kognitiva utvecklingen är 
knuten till det kulturella, språkliga och praktiska sammanhanget vilket innebär att kunskap för 
individen konstrueras i samspel med omgivningen.  

På transformeringsarenan gör Linde ett försök att ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv förklara 
hur urvalet av kunskapsstoff blir till.16 Han presenterar två historiskt dominerande mönster, 
ändamålsförklaring och kausalitetsförklaring, och han menar att läroplansteoretisk forskning har 
dominerats av ett slags svagt kausalistiska förklaringar. Med kausalitet menas att man försöker 
hitta en orsak bakom ett rådande fenomen. Alltså genom att studera den sociala 
sammansättningen i närområdet, kan det konstateras att ett visst urval av kunskapsstoff 
uppkommer som följd av denna.  

Lindensjö och Lundgren menar att det inte går att förklara relationen mellan formuleringsarenan 
och realiseringsarenan annat som en transformerad relation.17 De utvecklar dock inte vidare 
vilka aktörer som agerar på transformeringsarenan. 

På realiseringsarenan menar Linde att själva verkställandet av undervisningen behandlas. I 
centrum av arenan står kommunikation och aktivitet i klassrummet.18 I pedagogernas Inger 
Erikssons, Auli Arvola Orlanders och Marie Jedemarks text beskrivs ett flertal aktiviteter om 
hur undervisning kan gestalta sig.19 I denna text används i stället för termen aktiviteter, termen 
undervisningspraktiker. Eriksson, Arvola Orlander och Jedemark kategoriserar 
undervisningspraktikerna i sex grupper: 

 

Den självreglerande undervisningspraktiken 

 

Den redovisningsorienterade undervisningspraktiken 

 

Den sammanhangsskapande undervisningspraktiken 

 

Den läroboksstyrda undervisningspraktiken 

 

Den baskunskapstränande undervisningspraktiken 

                                                     

 

14 Ibid. s. 36ff 

15 Kallas också för den proximala utvecklingszonen (Vår anm.) 

16  Det ska ni veta!, s. 58ff 

17  Utbildningsreformer och politisk styrning, s. 175 

18 Det ska ni veta!, s. 65 

19 Eriksson, Inger., Orlander Arvola, Auli & Jedemark, Marie. (2005) Varierande 

undervisningspraktiker i timplanelösa skolor – likvärdiga förutsättningar för elevers lärande?. 

Stockholm: HLS förlag 
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Den demokratifostrande undervisningspraktiken  

Vi har presenterat vår litteratur på tre arenor vilka är; formulerings-, transformerings- samt 
realiseringsarenor. Vi kommer hädanefter att förhålla oss mer till den pedagogiska aspekten av 
läroplansteori. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att vi vill öka förståelsen för relationen mellan ett 
ämnes nationella kursplan med utformningen på lokal nivå. Relationen kan tolkas utifrån olika 
perspektiv såsom exempelvis ett; politiskt, ekonomiskt, juridiskt och pedagogiskt. Det 
perspektiv vi kommer att utgå ifrån är ett pedagogiskt vilket även det, kan förgrenas i ytterligare 
aspekter. 

Den relation vi vill studera inom det pedagogiska perspektivet är om lokala mål och riktlinjer 
har stöd i den nationella kursplanen.    

För att belysa detta kommer vi granska Sollentuna kommuns kursplan i matematik samt även 
klassrumsundervisningen på en skola i samma kommun. För att uppnå vårt syfte kommer vi att 
undersöka strävansmålens och uppnåendemålens roll i läro- och kursplan, samt bakomliggande 
pedagogiska idéer kring kunskap och lärande i dagens läro- och kursplan.   



 

9

 
5. Metod: uppläggning och 
genomförande 

Vi kommer att dela upp detta metodavsnitt i två delar. Den ena delen kommer att rikta in sig på 
vilka praktiska tillvägagångssätt vi använder oss av i insamlandet av data. Den andra delen i sin 
tur är en teoretisk del, vilken kommer att handla om arbetets metodologiska ramar. 

5.1 Tillvägagångssätt 

I vår litteraturgenomgång har vi behandlat litteraturen i tre arenor; formulerings-, 
transformerings- och realiseringsarenan. Vi kommer även i vår undersökningsdel utgå ifrån 
dessa arenor då det är på dessa undersökningen genomförs. Vår undersökningsmetod är av 
kvalitativ art. Vi kommer i vår undersökning att rikta in oss på textanalys i insamlandet av data 
på formulerings- och transformeringsarenan, medan vi på realiseringsarenan kommer att 
använda oss av observationer. 

På formuleringsarenan kommer vi att studera Lpo94 för att klargöra strävans- och 
uppnåendemålens roll. Vidare kommer vi att studera litteratur angående vilka/vilken pedagogisk 
teori gällande kunskap och lärande, som påverkat Lpo94: s utformning och dess kursplaner.  

På nästa arena, det vill säga transformeringsarenan, har vi arbetat fram en modell med vilken vi 
kommer att bryta ned strävansmålens innehåll i mindre och tydligare beståndsdelar för att 
klargöra dess innebörd. Till dessa beståndsdelar kommer vi att utforma indikatorer, med vilka vi 
sedan kommer att tolka och analysera Sollentuna kommuns kursplan i matematik.20 Med 
indikatorer menar vi är tecken som visar att man är på väg att utveckla specifika beståndsdelar. 
Avslutningsvis vill vi på denna arena jämföra den nationella kursplanen med den lokala 
kursplanen. Valet av Sollentuna kommun beror av att en av oss har haft sin verksamhetsförlagda 
utbildning i denna kommun och tagit del av den lokala skolverksamheten. Vi kommer i 
fortsättningen att kalla Sollentunas lokala kursplan för den lokala kursplanen. 

På realiseringsarenan kommer vi att observera två klassers matematikundervisning i år tre, i 
samma skola. Att vi valt att utgå från en skola grundar sig i att vi anser att trots liknande 
förutsättningar, exempelvis att man utgår från samma budget, kan klassrumsundervisningen 
skilja sig. Antropologen Ann Grodzins Gold beskriver olika observationsroller man kan inta 
gällande deltagande observation vilka är; den totala deltagaren, deltagare som observatör, 
observatör som deltagare samt den totala observatören.21  Vi kommer att inta rollen observatör 
                                                     

 

20 Vi kommer att observera två klasser i år tre vilket leder till att även vi studerar målen för 

motsvarande år gällande den lokala kursplanen.  

21 Kullberg, Birgitta. (2004). Etnografi i klassrummet . 2:a omarbetade upplagan. Lund: 

Studentlitteratur, s. 95 
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som deltagare eftersom vi kommer att fråga berörd person om det vi inte förstår medan vi 
observerar. Det vi observerar kommer att nedtecknas under lektionernas gång för att sedan en 
kort tid efter lektionens slut diskuteras. Vidare analys av observationerna kommer att äga rum 
där data från de olika klasserna jämförs med den nationella kursplanen. Vi utgår ifrån att vi 
kommer att observera minst tre lektionstillfällen per klass. Vi har valt att inte genomföra några 
formella intervjuer då vi anser att de eventuella data vi skulle få, skulle ha en svag validitet då vi 
tror att lärarens svar om sin egen undervisning skulle vara av alltför subjektiv karaktär. 

5.2 Teoretiskt perspektiv 

I vår teoretiska och metodologiska ram har vi valt att utgå ifrån ett diskursanalytiskt perspektiv. 
Marianne Winter Jörgensen och Louise Phillips definierar diskurs som ”ett bestämt sätt att tala 
om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”.22 Med detta menas att hela vårt förhållande 
till verkligheten uttrycks genom diskurser. Det diskursanalytiska perspektivet utgår ifrån att vår 
kontakt till verkligheten går genom språket, vilket innebär att språket skapar representationer av 
verkligheten. Dessa representationer är inte enbart avspeglingar av den befintliga verkligheten, 
utan är även med och skapar den. Med detta menas inte att verkligheten inte finns, men det är 
genom diskurser verkligheten får betydelse.23 

För vår undersökning får det diskursanalytiska perspektivet betydelse då vi tvingas ta hänsyn till 
de diskurser som påverkar det undersökningsområde vi valt. Vi kan inte bortse från att diskurser 
direkt och indirekt påverkar vår, lärarens och kursplanemakares syn på vad som är relevant för 
oss eller dem. Detta tvingar oss till ett tolkningsutrymme, att det vi som lärarstudenter tycker är 
relevant inte behöver vara tongivande för exempelvis den lokale kursplanemakaren. Vidare så 
kommer vi att tillämpa diskursanalysen mer precist när vi studerar relationen mellan den 
nationella och lokala kursplanen. Relationen vi kommer att analysera är hur Sollentuna 
kommuns kursplanemakare i matematik har tolkat begrepp från den nationella kursplanen i 
matematik och hur tolkningen har påverkat utformningen av den lokala kursplanen.   

5.3 Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning har vi tagit hänsyn till de dessa, som är uppdelade i fyra krav: 

1. Informationskravet – Vi har tydligt talat om för berörda personer om syftet med vår 
studie. 

2. Samtyckeskravet – När vi kommer att observera undervisningen har vi gjort det i 
samtycke med lärarna. 

                                                                                                                                                           

  

22 Winter Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise. (2000). Diskursanalys som teori och metod. 

Svensk utgåva. Lund: Studentlitteratur, s. 7 

23 Ibid. s. 15 
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3. Konfidentialitetskravet – Vårt forskningsmaterial är ej tillgänglig för allmänheten och 

visas endast för i vår studie berörda personer.  

4. Nyttjandekravet – Vi kommer endast i vår studie nyttja material på det vis vi informerat 
om.24 

5.4 Reflektioner över metod 

I vår studie har vi främst använt oss av textanalys och observation. Det vi upplevde som 
problematiskt var att vi inte kunde bedöma vissa indikatorer vi hade i vårt strävansmål. Till 
exempel gick en av dessa ut på att eleven skulle behärska matematiken i vardagen, detta kunde 
vi inte kontrollera mer än under en rast eller dylikt. Vi betänkte inte detta i förhand, utan 
överraskades av dess frånvaro väl på plats. Vi valde därmed att ha med indikatorn eftersom det 
ingick i strävansmålet, men utan att finna den.  

Vi vill betona att våra observationer i klassrummet endast kan visa på en förankring i nationella 
kursplanen i förhållande till just de lektioner vi observerat, vilket motsvarar en period om tre 
veckor. Vi vill härmed göra klart att undervisningen som sker på resterande lektioner under året 
kan ha en högre respektive lägre förankring, men det är ingenting vi kan påvisa.           

                                                     

 

24 Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-  samhällsvetenskaplig 

forskning. 

http://www.vr.se/huvudmeny/etikforforskare/reglerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a8800063.h

tml [2008-05-23] 

http://www.vr.se/huvudmeny/etikforforskare/reglerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a8800063.h
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6. Redovisning och analys av 
data 

Då vi genomfört vår undersökning på de olika arenorna kommer vi nedan presentera vår 
redovisning och analys areanavis. 

6.1 Formuleringsarena 

Den svenska skolan är som tidigare nämnt en mål- och resultatorienterad skola. I Lpo94 finns 
det att läsa att: 

Mål att sträva mot anger inriktningen på skolans arbete. De anger därmed en önskad 

kvalitetsutveckling i skolan. 

Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar skolan. Det är 

skolans och skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjlighet att uppnå dessa mål.25 

Av citatet går det att utläsa att vi har två typer av mål vi utgår ifrån i svensk skola; strävans- och 
uppnåendemål. Som målen är formulerade är tanken att strävansmålen skall ange en önskad 
kvalitetsutveckling i skolan medan uppnåendemålen uttrycker vad eleven minst ska ha uppnått 
när de lämnar skolan.  

Vi vill tydliggöra att vi anser att strävansmålet inte ska tolkas som ett uppnåendemål att sträva 
efter, det vill säga ett extra svårt uppnåendemål. Det ska snarare ange riktlinjerna för 
undervisningen och om man utgår från strävansmålen så är tanken att uppnåendemålen per 
automatik kommer att uppnås i arbetet mot strävansmålen. 

Ingrid Carlgren beskriver i avsnittet Kunskap och lärande att Lev Vygotskij och hans proximala 
utvecklingszon har påverkat läroplanens syn på kunskap och inlärning.26 Vi har i vår 
undersökning analyserat hur den proximala utvecklingszonen har påverkat synen på inlärning. 
Vi har tolkat den proximala utvecklingszonen som att det finns två utvecklingsnivåer hos en 
individ; den existerande utvecklingsnivån och den potentiella utvecklingsnivån.27 Avståndet 
mellan den existerande utvecklingsnivån och den potentiella kallas den närmaste 
utvecklingszonen, och det är i förhållande till denna zon Vygotskij vill att undervisning skall 
planeras. Den existerande utvecklingsnivån är den nivå individen i fråga befinner sig i medan 
den potentiella utvecklingsnivån är den nivå dit man strävar i sin utveckling.    

                                                     

 

25 Skolverket. (1994). Lpo94. http://www.skolverket.se/sb/d/468 [2008-05-23] 

26 Bildning och kunskap, s. 38 

27 Lindqvist, Gunilla (Red). (1999). Vygotskij och skolan. Texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk 

psykologi kommenterade som historia och aktualitet. Lund: Studentlitteratur, s. 277- 282 

http://www.skolverket.se/sb/d/468
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Vidare i vår analys tycker vi att det finns en likhet mellan Vygotskijs proximala utvecklingszon 
och läroplanens strävansmål. Om man betänker att läroplanens strävansmål anger inriktningen 
på skolans arbete, kan man se likheter med den potentiella utvecklingsnivån då denna anger 
inriktningen för individens utveckling.  

6.2 Transformeringsarena 

På denna arena har vi analyserat och utvärderat om den lokala kursplanen i Sollentuna är 
förankrad i våra valda strävansmål. Vi har utgått ifrån målen: 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

– utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan 

att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer, 

– utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt 

tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga 

problemsituationen,28 

Nedan följer vår analysmodell med strävansmål, beståndsdelar, indikatorer och förklaringar till 
indikatorerna.  

Strävansmål ett; att eleven Beståndsdelar Indikatorer 

- utvecklar intresse för 
matematik 

Att spontant diskutera 
matematik. 

Uppskattar matematik.  

- visar tilltro till det egna 
tänkandet och egna förmågan 
att lära sig matematik 

Visar upp en självsäkerhet 
och självständighet i 
matematik. 

Våga göra fel. 

”utvecklar intresse för 
matematik samt tilltro till det 
egna tänkandet och den egna 
förmågan att lära sig 
matematik och att använda 
matematik i olika 
situationer,”29 

- använder matematik i olika 
situationer 

Att använda sig av matematik 
i vardagen, inte bara på 
matematiklektionerna. 

 

Att spontant diskutera matematik innebär att man som elev visar vilja till och ges möjlighet att 
samtala kring matematik i olika situationer. Att eleven uppskattar matematik innebär att 
uppgifter ska göras lustfyllda så att det främjar intresset. 

                                                     

 

28 Skolverket. (2000).  Kursplanen i matematik. 

29 Ibid. 
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Med att visa upp en självsäkerhet och självständighet i matematik innebär att eleven ges 
möjlighet att bygga upp en tro på sin egen matematikkapacitet. Att våga göra fel är tätt 
förknippat med det tidigare nämnda, då vi tror för att eleven ska tro på sin kapacitet måste denne 
tillåtas göra fel samt upptäcka och korrigera sina fel. 

Att använda sig av matematik i vardagen handlar om att lyfta ur matematiken ur sitt formella 
sammanhang och kunna applicera matematiska uttryck i en vardaglig kontext.  

Att använda sig av olika matematiska begrepp innebär att eleven ges möjlighet att utveckla en 
säkerhet i vilka räknesätt och matematiska tecken som bör användas vid specifika uppgifter 
samt situationer. Att visa prov på rimligt och logiskt tänkande anser vi är att eleven utvecklar en 
förmåga i att logiskt formulera ett problem eller en idé. 

Användandet av ett matematiskt språk innebär att eleven utvecklar en förmåga att använda 
rimliga matematiska begrepp, som kan yttras i olika typer av gestaltningar.  

Med adekvat användande av matematiken där lösningen är både rimlig och logisk menas att 
eleven ges en möjlighet till att utveckla förståelse i att uträkning och lösning är rimlig i 
förhållande till den ursprungliga problemsituationen. 

                                                     

 

30 Ibid. 

Strävansmål två; att eleven Beståndsdelar Indikatorer 

- utvecklar sin förmåga att 
formulera problem med hjälp 
av matematik 

Att använda sig av olika 
matematiska begrepp. Såsom 
exempelvis de olika 
räknesätten samt 
likamedtecken vid 
formulering av problem.                                                             

              Visar prov på att använda 
rimligt och logiskt tänkande i 
formulerandet av problem. 

- utvecklar sin förmåga att 
gestalta problem med hjälp av 
matematik 

Användandet av ett 
matematikspråk, såväl 
verbalt; skriftligt och bildligt 
i gestaltandet av problem. 

- utvecklar sin förmåga att 
lösa problem med hjälp av 
matematik 

Ett adekvat användande av 
matematiken där lösningen är 
både rimlig och logisk. 

”utvecklar sin förmåga att 
formulera, gestalta och lösa 
problem med hjälp av 
matematik, samt tolka, 
jämföra och värdera 
lösningarna i förhållande till 
den ursprungliga 
problemsituationen,”30 

- tolka, jämföra och värdera 
lösningarna i förhållande till 
den ursprungliga 
problemsituationen  

Att diskutera, reflektera och 
förstå olika synsätt och 
lösningar på samma problem. 

 

Att argumentera för ett 
synsätt och en lösning. 



 

15

 
Att diskutera, reflektera och förstå olika synsätt på samma problem innebär att eleven utvecklar 
en förståelse i att det kan finnas flera lösningar på samma problem. Att eleven kan argumentera 
för ett synsätt handlar om en förtrogenhet för sin lösning till den ursprungliga 
problemsituationen.  

Ur dessa strävansmål har vi alltså funnit indikatorer som vi kommer att använda oss av i 
studerandet av den lokala kursplanen samt även klassrumsverksamheten.  

Redovisning och analys av Sollentunas lokala kursplan 

Sollentunas lokala kursplan är uppdelad i olika matematiska områden vilka är taluppfattning, 
numerisk räkning, geometri/mätning och statistik.31 Inom varje område finns uppnående- och 
strävansmål samt exempel på arbetsuppgifter. 

Vi har i den lokala kursplanen svårigheter med att tolka vilka mål som gäller för vilka åldrar. Vi 
tyckte oss inte ha några problem att tolka denna kursplan vid första anblicken. Det visade sig 
dock ju mer vi granskade denna, att vilka mål som gäller för vilken ålder är betydligt mer svårt 
att utläsa än vad vi tidigare ansett. I lokala kursplanen har det utformats uppnående- och 
strävansmål för år två, men strävansmålen för år två blir även gällande som uppnåendemål i år 
fyra. En fråga vi ställer oss är efter vilka mål år tre skall arbeta efter. Utgår man från målen som 
skall uppnås i år fyra även i år tre? Om detta är fallet, vilken roll får då dessa mål för år tre; 
rollen som strävansmål eller uppnåendemål? Om man väljer att följa logiken att strävansmål blir 
uppnåendemål för ett senare år, borde även uppnåendemålen för år fem bli strävansmålen för år 
fyra och så är inte fallet.32 Vi anser att strävansmålen har en tendens att bli ”ett svårare 
uppnåendemål” i denna kursplan. Då vi inte vet exakt vilket/vilka mål som gäller för år tre har 
vi tittat på uppnående- och strävansmålen i år två eftersom dessa sträcker sig upp till år fyra. 

I vår analys av huruvida den lokala kursplanen har förankring i den nationella kursplanen har vi 
delat upp den nationella kursplanen i indikatorer som presenterats ovan. Med dessa indikatorer 
har vi sedan gått igenom mål för mål i den lokala kursplanen, för att finna kopplingar 
kursplanerna emellan. I analysen har vi undersökt varje matematiskt område, i den lokala 
kursplanen, för sig.         

                                                     

 

31 Se bilaga 1. 

32 I varken bilaga 1 eller 2 framgår det inte att målen för uppnåendemålen i år fem är 

strävansmålen för år fyra. 
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I bilaga 1.1 har vi upptäckt följande indikatorer: 

 
Att använda sig av matematik i vardagen, inte bara på matematiklektionerna.  

Denna indikator tycker vi har visats genom att det står att elever skall kunna hantera 
situationer och lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle.   

 
Ett adekvat användande av matematiken där lösningen är både rimlig och logisk. 

Denna indikator tycker vi har visats genom att det står att eleven ska föreslå lösningar samt 
bedöma dess rimlighet. 

 

Att diskutera, reflektera och förstå olika synsätt och lösningar på samma problem 

Denna indikator tycker vi till viss del visats då det står att eleven skall reflektera sina 
resultat och lösningar. Det nämns dock inte att eleven skall diskutera olika lösningar.     

I bilaga 1.3 har vi upptäckt följande indikatorer: 

 

Visar upp en självsäkerhet och självständighet i matematik. 

Denna indikator tycker vi har visats i viss mån eftersom man använder sig av ordet ”kunna” 
vilket vi anser är ett tecken på att man självständigt kan arbeta med matematikuppgifter. 

 

Användandet av ett matematikspråk, såväl verbalt, bildligt och skriftligt i gestaltandet 
av ett problem. 

Denna indikator tycker vi har visats i samband med uppgiften ”Du har 9 knappar. Dela upp 
dessa på 5 olika sätt”. I denna uppgift framgår det ej hur du ska gestalta problemet. Eleven 
har möjlighet att välja fritt. 

 

Att använda sig av matematik i vardagen, inte bara på matematiklektionerna 

Denna indikator tycker vi visats i och med att användandet av begrepp som hälften, dubbelt, 
fler och färre ska utvecklas och att detta är begrepp som man tillgodogör sig med i 
vardagliga situationer.  

I bilaga 1.4 har vi upptäckt följande indikatorer: 

 

Visar upp en självsäkerhet och självständighet i matematik. 

Denna indikator tycker vi har visats i viss mån eftersom man använder sig av ordet ”kunna” 
vilket vi anser är ett tecken på att man självständigt kan arbeta med matematikuppgifter. 

 

Använda sig av matematik i vardagen, inte bara på matematiklektionerna. 

Denna indikator tycker vi visas genom att ett uppnåendemål är just att ”kunna lösa enkla 
matematiska vardagsproblem”. 

 

Att använda sig av olika matematiska begrepp. Såsom exempelvis de olika räknesätten 
samt likamedtecken vid formulering av problem. 

Denna indikator tycker vi visas genom att eleven skall kunna göra enkla räknehändelser 
med de olika räknesätten. 
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Visar prov på att använda rimligt och logiskt tänkande i formulerandet av problem. 

Denna indikator tycker vi visas genom att eleven skall kunna göra enkla räknehändelser 
med de olika räknesätten. 

 
Användandet av ett matematikspråk, såväl verbalt, bildligt och skriftligt i gestaltandet 
av ett problem. 

Denna indikator tycker vi visas genom att eleven skall kunna göra enkla räknehändelser 
med de olika räknesätten. 

 

Ett adekvat användande av matematiken där lösningen är både rimlig och logisk. 

Denna indikator tycker vi visas genom att eleven ska kunna lösa uppgifter som till exempel: 
13=7+_.  

I bilaga 1.5 har vi upptäckt följande indikatorer: 

 

Visar upp en självsäkerhet och självständighet i matematik. 

Denna indikator tycker vi visas i viss mån genom att man som elev ges möjlighet att 
utveckla självsäkerhet och självständighet i grupparbeten då den förhoppningsvis deltar i 
diskussioner om berört ämne, i detta fall stapeldiagram. 

 

Våga göra fel. 

Denna indikator tycker vi visas eftersom grupparbeten syftar till att uppnå gemensamma 
resultat, vilket torde innebära att man som elev i en grupp kan komma med ett förslag som 
inte behöver vara det korrekta, och som i slutändan inte direkt speglas i gruppens resultat 
men ändå varit hjälp på vägen. 

 

Att använda sig av matematiken i vardagen, inte bara på matematiklektionerna. 

Denna indikator tycker vi visas i viss mån eftersom eleverna troligtvis ges möjligheten att 
undersöka valfritt ämne, vilket kan innebära att man väljer att undersöka något matematiskt 
i vardagen i statistikarbetet. 

 

Att använda sig av olika matematiska begrepp. Såsom exempelvis de olika räknesätten 
samt likamedtecken vid formulering av problem. 

Denna indikator tycker vi visas genom att ämnet statistik med automatik inkluderar olika 
räknesätt och andra matematiska begrepp. 

 

Visar prov på att använda rimligt och logiskt tänkande i formulerandet av problem. 

Denna indikator tycker vi visas då den undersökning som ska leda till statistik kan innehålla 
element som berör den ovan nämnda indikatorn. Exempelvis vad som är ett rimligt 
undersökningsområde.  

 

Användandet av ett matematikspråk, såväl verbalt, bildligt och skriftligt i gestaltandet 
av ett problem. 

Denna indikator tycker vi visas då vid framställandet av ett stapeldiagram ger 
eleven/eleverna möjlighet att använda ett matematikspråk, exempelvis genom att diskutera 
fram ett stapeldiagram och sedan rita upp det. 
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Ett adekvat användande av matematiken där lösningen är både rimlig och logisk.  

Denna indikator tycker vi visas genom att om ett stapeldiagram är rimligt i förhållande till 
frågeställningen, så har ett adekvat användande av matematiken genomförts.  

 
Att diskutera, reflektera och förstå olika synsätt och lösningar på samma problem. 

Denna indikator tycker vi visas genom att det är ett grupparbete, och syftet är att i grupp 
lösa ett problem vilket borde innebära att eleverna ges möjlighet att diskutera, reflektera och 
i grupp förstå olika synsätt och lösningar.  

 

Att argumentera för ett synsätt och en lösning. 

Denna indikator tycker vi visas då eleverna ges möjlighet att argumentera för sitt synsätt 
och sin lösning på problemet.  

Sammanställning av strävansmål ett 

Vi har sammanställt vilka indikatorer som representerats samt inte representerats i vår analys av 
Sollentunas lokala kursplan samt i vilken grad. Nedan följer vår sammanställning. 

Strävansmål ett med indikatorer, att eleven ”utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det 
egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika 
situationer” har visats följande antal gånger:33 

 

Att använda sig av matematik i vardagen, inte bara på matematiklektionerna. 

Denna indikator är den som representerats flest gånger vilket är fyra tillfällen. Vi anser att 
denna indikator har stöd i lokala kursplanen. 

 

Visar upp en självsäkerhet och självständighet i matematik. 

Denna indikator är representerad tre gånger i vår undersökning. Vi anser att denna indikator 
har stöd i den lokala kursplanen.  

 

Våga göra fel.  

Denna indikator är representerad en gång i vår undersökning. Vi anser att denna indikator 
inte har tillräckligt stöd i den lokala kursplanen. 

 

Att spontant diskutera matematik. 

Denna indikator är inte representerad vår undersökning. Vi anser att denna indikator inte har 
stöd i den lokala kursplanen. 

 

Uppskattar matematik.  

Denna indikator är inte representerad vår undersökning. Vi anser att denna indikator inte har 
stöd i den lokala kursplanen. 

Vi har i vår undersökning av den lokala kursplanen kunnat se att det första strävansmålet och 
dess fem indikatorer är representerade sammanlagt åtta gånger. Två av våra indikatorer i detta 
strävansmål blev inte alls representerade. Med tanke på dessa två indikatorer och att en 

                                                     

 

33 Kursplanen i matematik. (2000). 
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indikator blev representerad en gång, tycker vi att det första strävansmålet är svagt förankrat i 
den lokala kursplanen.  

Sammanställning av strävansmål två 

Strävansmål två med indikatorer, att eleven ”utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och 
lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande 
till den ursprungliga problemsituationen” har visats följande antal gånger:34 

 

Användandet av ett matematikspråk, såväl verbalt, bildligt och skriftligt i gestaltandet 
av ett problem. 

Denna indikator är representerad tre gånger i vår undersökning. Vi anser att denna indikator 
har stöd i den lokala kursplanen.  

 

Ett adekvat användande av matematiken där lösningen är både rimlig och logisk. 

Denna indikator är representerad tre gånger i vår undersökning. Vi anser att denna indikator 
har stöd i den lokala kursplanen.  

  

Att använda sig av olika matematiska begrepp. Såsom exempelvis de olika räknesätten 
samt likamedtecken vid formulering av problem.  

Denna indikator är representerad två gånger i vår undersökning. Vi anser att denna indikator 
i viss mån har stöd i den lokala kursplanen.  

 

Visar prov på att använda rimligt och logiskt tänkande i formulerandet av problem. 

Denna indikator är representerad två gånger i vår undersökning. Vi anser att denna indikator 
i viss mån har stöd i den lokala kursplanen. 

 

Att diskutera, reflektera och förstå olika synsätt och lösningar på samma problem. 

Denna indikator är representerad två gånger i vår undersökning. Vi anser att denna indikator 
i viss mån har stöd i den lokala kursplanen. 

 

Att argumentera för ett synsätt och en lösning. 

Denna indikator är representerad en gång i vår undersökning. Vi anser att denna indikator 
inte har tillräckligt stöd i den lokala kursplanen. 

Detta andra strävansmål med sina sex indikatorer representeras 13 gånger. Alla indikatorer är 
representerade dock inte maximalt mer än tre gånger. Detta strävansmål anser vi är förankrat i 
viss mån då vissa indikatorer är tillräckligt förankrade medan andra är förankrade i en något 
mindre grad. 

                                                     

 

34 Ibid. 
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6.3 Realiseringsarena 

Vi har på denna arena besökt en skola som ligger i Sollentuna kommun. Vi har observerat två 
klasser, varav den ena klassen jobbar uttalat mot en Montessoripedagogik, i samma skola. Vi 
har valt att kalla Montessoriklassen för klass A och den andra klassen för klass B. Enligt 
Montessoripedagogiken har läraren/pedagogen som en av sina främsta uppgifter att observera 
sina elever för att ge dem adekvat handledning i relation till deras mognad.35  I våra 
observationer har vi dokumenterat det iögonfallande för att jämföra med de indikatorer vi 
utformat. Vi har angivit om förankringen i kursplanen är i viss mån, tillfredställande eller i hög 
grad. Vi kommer slutligen även presentera de indikatorer som inte visades enligt oss i 
klassundervisningen. Nedan presenterar vi observationerna klassvis. 

Redovisning och analys av klass A 

I klassen arbetade eleverna individuellt, parvis och i mindre grupper. Eleverna arbetade med, av 
läraren rekommenderade, arbetsuppgifter som kunde se olika ut från elev till elev. Vi har 
upptäckt följande indikatorer: 

 

Att spontant diskutera matematik. 

Vi anser att vi sett denna indikator i hög grad med tanke på att eleverna vid flertalet 
tillfällen ställde frågor om matematik som ledde till vidare undersökningar. Exempel på 
detta var när eleverna tog varandra till hjälp för att diskutera eventuella klurigheter i sina 
uppgifter och den tillfrågade visade engagemang i frågan. 

 

Uppskattar matematik.  

Vi anser att vi sett denna indikator i hög grad med tanke på att eleverna visade en iver i att 
arbeta med och lösa de matematiska problem de stod inför. Exempelvis vid ett tillfälle fick 
en elev till uppgift att placera ut släpkärror efter att i text fått subtila ledtrådar om var de 
skulle stå i förhållande till varandra. Det engagerade tillslut flera elever i klassen som ville 
vara med och hjälpa till att lösa denna uppgift. 

 

Visar upp en självsäkerhet och självständighet i matematik. 

Vi anser att vi sett denna indikator i tillfredställande grad. Ett exempel var när några elever, 
med hjälp av speciellt Montessorimaterial, fick lösa några stora multiplikationstal som till 
exempel 6835*48. Eleverna arbetade fokuserat och självständigt med uppgifterna tills att 
dessa var lösta, och tillkallade läraren för att presentera sina svar. 

 

Våga göra fel.  

                                                     

 

35 Nationalencyklopedin 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=258636&i_word=montessoripedagogik [2008-05-

23]  

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=258636&i_word=montessoripedagogik
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Vi anser att vi sett denna indikator i tillfredställande grad då eleverna genomgående prövar 
sig fram för att hitta en rimlig lösning. Till exempel i ”släpkärreproblemet” så var eleven 
tvungen att pröva sig fram för att lösa uppgiften vilket i sin tur innebar att eleven tvangs till 
egna fel på vägen mot den slutgiltiga lösningen. Vi vill poängtera att det finns utrymme i 
klassen att göra fel, utan att läraren går in och korrigerar. 

 
Ett adekvat användande av matematiken där lösningen både är rimlig och logisk.. 

Vi anser att vi sett denna indikator i hög grad då uppgifter i sig inte behöver vara 
formulerade i ett traditionellt matematiskt språk, utan ger eleven möjlighet att själva 
formulera en matematisk uträkning i förhållande till problemet. Vi har sett att klassen 
arbetar med problembaserad matematik och att eleverna är skickliga på att använda adekvat 
matematik för att finna en rimlig och logisk lösning. Exempel på detta är spelet ”Logix” 
som går ut på att placera ut olika geometriska figurer efter olika förutsättningar från 
spelbricka till spelbricka. Det huvudsakliga syftet med detta spel är att utveckla sin förmåga 
att tänka logiskt.  

 

Att diskutera, reflektera och förstå olika synsätt och lösningar på samma problem. 

Vi anser att vi sett denna indikator i tillfredställande grad eftersom man arbetar delvis i 
grupper och parvis, vilket ger utrymme för olika syn på problem samt öppningar för 
diskussioner och samtal. 

 

Att argumentera för ett synsätt och en lösning. 

Vi anser att vi sett denna indikator i tillfredställande grad eftersom par- och grupparbeten är 
en del i klassens undervisning. Ett återkommande inslag i dialogen var att eleverna 
argumenterade för sitt synsätt i förhållande till den ursprungliga problemsituationen, då det i 
gruppen presenterades lösningar av olika slag.  

Följande indikatorer har vi inte upptäckt i klassen: 

 

Att använda sig av matematiken i vardagen och inte bara på matematiklektionerna. 

 

Att använda sig av olika matematiska begrepp. Såsom exempelvis de olika räknesätten 
samt likamedtecken vid formulering av problem. 

 

Visar prov på att använda rimligt och logiskt tänkande i formulerandet av problem. 

 

Användandet av ett matematikspråk, såväl verbalt, bildligt och skriftligt i gestaltandet 
av ett problem. 

Dessa indikatorer har vi inte i tillräcklig mån funnit för att påvisa att de finns representerade i 
undervisningen.  

Redovisning och analys av klass B 

Klass B arbetar främst i en matematikbok samt med diverse matematikspel. Läraren har för 
avsikt att ha en kortare genomgång i lektionens början gällande det kommande temat i boken. 
Eleverna får sedan arbeta i sin egen bok vid så kallade bänköar.36 Läraren går runt och hjälper 
till personligen vid handuppräckning. Vi har upptäckt följande indikatorer: 

                                                     

 

36 Med bänköar menar vi bänkar som står gruppvis om cirka fyra, fem stycken. 
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Uppskattar matematik.   

Vi anser att vi sett denna indikator i viss mån då vissa elever visat prov på en hög grad av 
uppskattning för matematiken. Dock visade inte alla samma uppskattning vilket tvingade 
oss att endast anse att indikatorn uppfylls i viss mån. 

 
Visar upp en självsäkerhet och självständighet i matematik. 

Vi anser att vi sett denna indikator i tillräcklig grad då eleverna visade prov på en god 
självständighet då de arbetade självständigt i matematikboken. I samband med 
genomgångarna tycker vi att vissa elever visade en självsäkerhet i matematiken, då de aktivt 
deltagit i genomgången.  

 

Våga göra fel. 

Vi anser att vi sett denna indikator i tillräcklig grad då eleverna vid genomgångarna gavs 
möjlighet att pröva sina hypoteser i ett tillåtande klimat. 

 

Att använda sig av olika matematiska begrepp. Såsom exempelvis de olika räknesätten 
samt likamedtecken vid formulering av problem. 

Vi anser att vi sett denna indikator i tillräcklig grad då eleverna under genomgångarna gavs 
möjligheter att formulera problem med hjälp av praktiskt material samt att eleverna fick 
formulera räknehändelser i matematikboken. 

 

Visar prov på att använda rimligt och logiskt tänkande i formulerandet av problem. 

Vi anser att vi sett denna indikator i viss mån eftersom eleverna gavs möjlighet att 
formulera problem men inte i tillräcklig utsträckning då varken matematikbokens eller 
genomgångarnas utmaningar inte var tillräckliga.  

 

Användandet av ett matematikspråk, såväl verbalt, bildligt och skriftligt i gestaltandet 
av ett problem. 

Vi anser att vi sett denna indikator i tillräcklig grad då eleverna gavs möjlighet att i 
genomgångar och i matematikboken formulera problem i tillräcklig grad vilket innebar att 
de fick gestalta problemet i någon form.  

 

Ett adekvat användande av matematiken där lösningen både är rimlig och logisk. 

Vi anser att vi sett denna indikator i viss mån då eleverna gavs möjlighet som en extra 
stimulans vid sidan av matematikboken lösa problembaserade uppgifter som till exempel 
Logix. 

 

Att diskutera, reflektera och förstå olika synsätt och lösningar på samma problem. 

Vi anser att vi sett denna indikator i viss mån då vi såg diskussioner under genomgångarna 
som gav möjlighet till reflektioner samt en vidare syn på samma problem. 

 

Att argumentera för ett synsätt och en lösning. 

Vi anser att vi sett denna indikator i viss mån då vissa elever gavs möjlighet att argumentera 
för sitt synsätt i förhållande till den ursprungliga problemsituationen.   
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Följande indikatorer har vi inte sett i klass B: 

 
Att spontant diskutera matematik. 

 
Att använda sig av matematiken i vardagen och inte bara på matematiklektionerna. 

Dessa indikatorer har vi inte i tillräcklig mån funnit för att påvisa att de finns representerade i 
undervisningen. 

Sammanställning av klass A och klass B 

Vi har sammanställt våra indikatorer och låtit graden av förankring motsvara antingen noll, ett, 
två eller tre poäng. Vi hade för avsikt att se i vilken mån undervisningen hade förankring i 
strävansmålen, och möjligen var man valt att lägga tonvikten.37 

Vi har kommit fram till att det första strävansmålet; att eleven ”utvecklar intresse för matematik 
samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda 
matematik i olika situationer,”38 har en förankring i klass A men inte i samma utsträckning i 
klass B.  

Det andra strävansmålet; att eleven ”utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa 
problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till 
den ursprungliga problemsituationen,”39 har inte samma bäring i vare sig klass A eller B. Dock 
ska tilläggas att klass B har en något högre förankring i detta strävansmål. 

I klass B är fler av våra indikatorer representerade än i klass A men en generell skillnad är att de 
indikatorer som representeras i klass A har visats i en starkare förankring.   

.      

                                                     

 

37 Se bilaga 3. 

38 Kursplanen i matematik 

39 Ibid. 
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7. Diskussion 

Vårt syfte med uppsatsen var att vi ville öka förståelsen för relationen mellan ett ämnes 
nationella kursplan med utformningen på lokal nivå genom att granska Sollentuna kommun och 
dess kursplan i matematik samt klassrumsundervisningen på en skola.  

Vi har nämnt begreppen uppnående- och strävansmål vid ett antal tillfällen. Skillnaden 
begreppen emellan är mer differentierad än man vid en första anblick kan tro. Som vi tidigare 
beskrivit menas i den nationella kursplanen att strävansmålen skall ange inriktningen på skolans 
arbete. Uppnåendemålen däremot är mål som förhoppningsvis per automatik uppnås av eleven 
vid arbete med strävansmålen. Strävansmålen ska rikta fokus mot skolan, medan 
uppnåendemålen riktas mot eleven. Den uppfattning Sollentunas lokala kursplan har, enligt vår 
undersökning, är att strävansmålen är mål som satts upp som en sorts strävan dit man vill att 
eleven skall nå om denne lyckas bra med sitt arbete. Det vill säga ett extra svårt uppnåendemål, 
vilket innebär att det även här riktar fokus på eleven. Då vi tidigare belyst språkets betydelse 
inom diskursanalysen, där det poängterats att språket skapar representationer av verkligheten, är 
det värt att notera hur de tolkat begreppet strävansmål. Vad man kan tyda är att de som varit 
inblandade i framställandet av den lokala kursplanen kan ha tolkat ordet strävan annorlunda mot 
vad de som utformat den nationella kursplanen. Det har i sin tur medfört effekter på hur den 
lokala kursplanen är i sin utformning, det vill säga att se det som ett extra svårt uppnåendemål.  

I Sollentuna kommuns kursplan i matematik finns det att läsa som introduktionstext till målen 
att: 

Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper och färdigheter i matematik som behövs för att 

kunna hantera och lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och som 

behövs som grund i fortsatt utbildning som förmågan att upptäcka mönster och samband, 

föreslå lösningar, göra överslags beräkningar, reflektera över och tolka sina resultat samt 

bedöma rimligheten.40 

Vi anser att denna introduktionstext kan vara problematisk då det i Sollentunas kursplan inte 
framgår vad som är skolans ansvar. Av texten att döma läggs ansvaret på eleven då denne skall 
kunna, förvärva och förstå. En något snäv tolkning av detta skulle innebära att om eleven inte 
uppnår de uppsatta målen, har denne endast sig själv att skylla. 

I vår analys av den lokala kursplanen har vi rangordnat de indikatorer som har representerats 
flest respektive minst antal tillfällen, vilka är: 

Flest antal tillfällen: 

 

Ett adekvat användande av matematiken där lösningen är både rimlig och logisk 

 

Användandet av ett matematikspråk, såväl verbalt, bildligt och skriftligt i gestaltandet 
av ett problem. 

                                                     

 

40 Se bilaga 1.1 
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Visar upp en självsäkerhet och självständighet i matematik  

 
Att använda sig av matematik i vardagen, inte bara på matematiklektionerna 

Minst antal tillfällen: 

 
Våga göra fel  

 
Uppskattar matematik  

 
Att spontant diskutera matematik 

Om man jämför innebörden i indikatorerna kan man se att de indikatorer som representeras mest 
frekvent är de som är något mer konkreta och möjligen lättare att se eleven uppnå. De 
indikatorer som däremot representeras vid minst antal tillfällen är de indikatorer som syftar till 
en god relation till matematiken, något som läggs som ansvar på läraren att frambringa hos 
eleven. Vad vi här tycker oss se är ett resultat av den tankegång, att eleven har ansvaret för sin 
utveckling, som genomsyrar hela utformandet av den lokala kursplanen.  

Någonting vi tycker är intressant är att om man jämför denna tankegång med Vygotskijs 
proximala utvecklingszon, där huvudtanken är att en mer kompetent person eller ett ting hjälper 
en individ att nå utanför sin egen potential.41 Om vi applicerar idén på skolan, blir skolan det 
kompetenta tinget och eleven blir individen. Skolan ska med andra ord ge eleven möjlighet att 
utvecklas utöver den nivå eleven själv förmår att nå. Dock har Sollentuna kommun formulerat 
sig som att skolan är en institution där eleven ska utveckla sig själv. Denna tankegång behöver 
självfallet inte ha bäring i praktiken, men hypotetiskt sett finns en uppenbar risk att det kan 
tolkas på detta vis.  

De klasser vi studerat arbetar efter relativt skilda undervisningspraktiker. Vi har valt att 
kategorisera in de två observationsklasserna utifrån Eriksson, Arvola Orlander och Jedemarks 
undervisningspraktiker för att underlätta förståelsen för våra observationer. 42 Klass A, det vill 
säga Montessoriklassen, arbetar efter en så kallad självreglerande undervisningspraktik medan 
klass B arbetar efter en läroboksstyrd undervisningspraktik. Den självreglerande 
undervisningspraktikens huvuddrag är att läraren planerar och skapar förutsättningar för 
elevstyrt lärande. Den läroboksstyrda undervisningen karaktäriseras av att läraren leder 
undervisningen utifrån läroboken, och har ibland lärarledda genomgångar för att förbereda för 
individuella uppgifter eller gruppuppgifter.  

Vi kan konstatera att i klass A, den klass där eleverna i större mån själva reglerar över sin 
undervisning, finns en större möjlighet att utveckla en god relation till matematiken och har 
därför en förankring i det första strävansmålet. Däremot är förankringen inte lika stark i det 
andra strävansmålet. Vilka faktorer som ligger bakom är svåra att urskilja, men att eleverna har 
möjlighet att arbeta i sin egen takt kan vara en framgångsfaktor. Vi vill belysa att fastän 
eleverna får arbeta i sin egen takt, så är läraren medverkande och hjälper vid behov.   

I klass B kan vi konstatera att de båda målen finns representerade men dessa skulle kunna vara 
mer förankrade för att konstatera att förankringen är stark. En faktor vi tror spelar in i det första 

                                                     

 

41 Bildning och kunskap, s. 38. 

42 Varierande undervisningspraktiker i timplanelösa skolor – likvärdiga förutsättningar för elevers 

lärande, s. 16, 19ff samt 44ff. 
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strävansmålet är att eleven har en begränsad möjlighet att styra över sin undervisningsgång. Att 
klass B har mer förankring i det andra strävansmålet kan ha att göra med att skolböckernas 
utformning är anpassade efter detta mål, dock är detta någonting vi inte undersökt och därmed 
kan påvisa något samband för.  

Slutligen tycker vi att tanken med en ökad decentralisering kan vara problematisk. I vårt 
bakgrundsavsnitt beskrev vi att en av idéerna bakom en ökad decentralisering var att öka 
likvärdigheten genom att anpassa skolan efter de lokala behoven. I rapporten Vad händer med 
likvärdigheten i svensk skola? beskrivs det hur kommunaliseringsprocessen, det vi har kallat en 
ökad decentralisering, kan försämra likvärdigheten. Det diskuteras om hur mycket variation och 
valfrihet ett skolsystem kan tåla om alla elever ska erbjudas samma möjligheter till att 
tillgodogöra sig utbildningsmålen.43 Vi har med vår studie visat att Sollentunas kursplan i 
matematik inte är tillräckligt förankrad i den nationella kursplanen. I fallet Sollentuna kommun 
kan det innebära att matematikutbildningen blir något missriktad vilket kan leda till att eleverna 
i denna kommun kan få svårare att tillgodogöra sig nationella utbildningsmål i matematik.                     

                                                     

 

43 Skolverket. (2006). Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? En kvantitativ analys av 

variation och likvärdighet över tid. http://www.skolverket.se/publikationer?id=1550 [2008-05-27],  

s. 46ff 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1550
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8. Konklusion 

Vårt mål var att undersöka kursplanen i matematik genom att dels studera den nationella men 
främst den lokala kursplanen i matematik i Sollentuna. För att vår undersökning skulle kunna 
genomföras ville vi skaffa oss en överblick över bakomliggande orsaker till varför vår kursplan 
ser ut som den gör idag. Vi ville även se om och hur våra valda strävansmål yttrade sig i 
klassrumsundervisningen.  

Vi kunde med vår studie se att den lokala kursplanen inte hade tillräcklig förankring i de 
strävansmål vi valt att studera. Eftersom Lpo94 trycker på att strävansmålen ska visa riktningen 
på skolans undervisning, och inte verka som ett extra svårt uppnåendemål för eleven, kunde vi 
dra paralleller till Vygotskijs proximala utvecklingszon. Vår tanke var att skolan här skulle 
verka som ett extra kompetent ting som ska hjälpa eleven att nå uppnåendemål genom att arbeta 
med strävansmålen. Detta kunde vi inte se genom vår analys av den lokala kursplanen.  

Att den lokala kursplanen misstolkat strävansmålens innebörds betydelse upplever vi som 
problematiskt då en av tankarna med Lpo94 och decentraliseringsprocessen är en ökad 
likvärdighet i utbildningen. Med denna tanke om likvärdighet vill man öka möjligheten att 
utforma passande mål och riktlinjer utefter rådande lokala behov. Vi är inte helt övertygade om 
att likvärdighet uppnås kommuner emellan då vår studie, som tidigare nämnt, visade prov på en 
misstolkning. Vi är inte ute efter att anklaga någon för vad vi anser är fel i den lokala 
kursplanen, men vi tycker det är beaktningsvärt då decentraliseringsidén fallerar något. Vad 
detta beror på kan vi endast spekulera i men det kan vara på grund av okunskap hos 
kursplansmakaren i kommunen, eller möjligen ett för stort tolkningsutrymme i de nationella 
målen. Kan det ha att göra med att verksamma på kommunal nivå och lärare idag brister i 
önskvärda kunskaper i Lpo94?  

Med detta sagt skulle vi i en framtida studie vilja jämföra fler kommuners kursplaner för att 
studera likvärdigheten och om tolkningsmisstag görs i fler kommuner. Vi skulle även kunna 
tänka oss att intervjua flertalet aktörer inom detta område angående deras syn på Lpo94.          
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Bilaga 3 

Poängskala:   I hög grad= Tre poäng 
I tillfredställande grad= Två poäng 
I viss mån= Ett poäng   

Strävansmål Förtydligande  Indikatorer Poäng klass A Poäng klass B 

Att spontant diskutera 
matematik.  

Tre poäng Noll poäng - utvecklar 
intresse för 
matematik 

Uppskattar matematik  Tre poäng Ett poäng 

Visar upp en 
självsäkerhet och 
självständighet i 
matematik 

Två poäng Två poäng - visar tilltro till 
det egna 
tänkandet och 
egna förmågan 
att lära sig 
matematik 

Våga göra fel  Två poäng Två poäng 

Noll poäng Noll poäng 

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

- använder 
matematik i 
olika situationer 

Att använda sig av 
matematik i vardagen, 
inte bara på 
matematiklektionerna.

 

Summa: 

Tio av 15 
poäng 

Summa: 

Fem av 15 
poäng 
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Poängskala:   I hög grad= Tre poäng 

I tillfredställande grad= Två poäng 
I viss mån= Ett poäng   

Strävansmål Förtydligande Indikatorer Poäng klass A Poäng klass B 

Att använda sig av olika 
matematiska begrepp. 
Såsom exempelvis de olika 
räknesätten samt 
likamedtecken vid 
formulering av problem.                                                             

Noll poäng Två poäng - utvecklar sin 
förmåga att 
formulera problem 
med hjälp av 
matematik 

Visar prov på att använda 
rimligt och logiskt tänkande 
i formulerandet av problem.   

Noll poäng    Ett poäng 

- utvecklar sin 
förmåga att 
gestalta problem 
med hjälp av 
matematik 

Användandet av ett 
matematikspråk, såväl 
verbalt; skriftligt och 
bildligt i gestaltandet av 
problem. 

Noll poäng     Två poäng 

- utvecklar sin 
förmåga att lösa 
problem med hjälp 
av matematik 

Ett adekvat användande av 
matematiken där lösningen 
är både rimlig och logisk 

Tre poäng Ett poäng 

Att diskutera, reflektera och 
förstå olika synsätt och 
lösningar på samma 
problem 

Två poäng Ett poäng 

Två poäng   Ett poäng 

utvecklar sin 
förmåga att 
formulera, gestalta 
och lösa problem 
med hjälp av 
matematik, samt 
tolka, jämföra och 
värdera lösningarna 
i förhållande till 
den ursprungliga 
problemsituationen.  

- tolka, jämföra 
och värdera 
lösningarna i 
förhållande till den 
ursprungliga 
problemsituationen

 

Att argumentera för ett 
synsätt och en lösning.   

Summa: 
Sju av 18 
poäng 

Summa: 
Åtta av 18 
poäng  
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