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Bakgrund: Sett till internationella undersökningar under de senaste 40 åren har de svenska 
elevernas resultat legat under genomsnittet förutom vid undersökningen 1995. Utifrån detta 
faktum kan det sägas vara relevant att titta på hur kursplanerna har utformats gällande ett 
specifikt matematiskt område, nämligen aritmetik. 
 
Syfte: Undersökningen avser att granska hur innehåll och metoder gällande 
divisionsalgoritmen, multiplikations- subtraktions och additionstabeller har beskrivits i 
kursplaner i matematik. I syftet ingår också att ta reda på en verksam lärares minnen av 
innehållet och metoderna under tiden då de olika läroplanerna varit rådande.   
 
Metod: Textanalys som redskap och då genom en komparativ undersökning är det 
arbetssätt som används i denna undersökning.  Kursplanerna som analyseras är: Lgr 62, Lgr 
69, Lgr 80 och Lpo 94.  I undersökningen ingår även en intervju med en lärare.  
 
Resultat: Denna undersökning av kursplanerna presenteras i kategorier såsom innehåll, 
metod, språk, likheter och skillnader. Lgr 62 och Lgr 69 är mycket detaljerade i sina 
beskrivningar av matematiskt innehållet och metoder generellt sett. Lpo 94 är sparsam med 
detaljbeskrivningar beträffande det valda matematiska området.  Lgr 69 skiljer sig markant 
från övriga kursplaner när det gäller matematiskt språk genom att metoden mängdläran 
genomsyrar hela kursplanen. Lgr 80 är i motsats till Lgr 69 mer praktisk och vardagsnära i 
sitt språk.  I Lgr 80 hävdas att de olika räknesätten bygger på varandra. Resultatet av en 
lärares minnen av innehåll och metod presenteras också här.
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Inledning 
 
Det finns ett stort intresse i Sverige idag angående frågor gällande matematik. Som blivande 
lärare i matematik är det viktigt att kritiskt granska och dra slutsatser kring matematiskt 
innehåll och metoder inom ämnet. Detta är speciellt intressant sett i ett historiskt perspektiv 
för att då om möjligt få syn på mönster. Det känns spännande att granska matematiskt 
innehåll och metoder samt styrdokument och spegla dessa mot resultat. Enligt 
pressmeddelande från Skolverket (2007) gällande undersökningen Programme for 
International Student Assessment (PISA) beskrivs medelmåttiga resultat i matematik för 
svenska 15-åringar. Generellt har inte resultaten blivit sämre än vid föregående undersökning 
men de högpresterande svenska eleverna har lyckats sämre denna gång. Bentley (2009) anser 
att en av orsakerna till svenska elevers brister gällande begrepp och beräkningsprocedurer är 
att läromedel styr undervisningen i hög grad. När Bentley analyserade TIMSS resultaten 
visade det sig att de deltagande eleverna i årskurs fyra hade svårigheter med taluppfattning 
och aritmetik. För eleverna i årskurs åtta var det geometri och algebra som skapade de största 
problemen. 
 
Att förstå och även kritiskt granska det innehåll som kommuniceras i kursplanerna är viktigt 
för att själv kunna välja adekvat matematiskt innehåll i sin undervisning.  När nu dessutom 
nya kursplaner och läroplaner är under utveckling kan det för oss vara intressant att ha djupare 
kunskap om de äldre kursplanerna. Detta för att kunna göra jämförelser och se skillnader och 
likheter. Att granska kursplaner är intressant sett från ett inomvetenskapligt perspektiv och är 
relevant eftersom Högskolan i Borås utbildar lärare som ska var professionella nog att förvalta 
barn och ungdomars skoltid på ett ultimat sätt och också kunna legitimera sina metoder då det 
gäller matematikundervisning.  
 
Det föreligger även ett utomvetenskapligt intresse då det ligger i samhällets intresse att det 
finns välutbildade matematikkunniga individer som kan bidra till samhällsutvecklingen och 
behålla Sveriges position som ett framtidsland. Tidigare undersökningar såsom Second 
International Mathematics Study (SIMS) har pekat på aritmetiken som en svag del vad det 
gäller resultat (Skolverket 2004). Med hänvisning till ovanstående och även Bentleys (2009) 
analys av TIMSS resultat finner vi det intressant att titta på hur just aritmetiken har beskrivits 
i kursplanerna. Detta eftersom att matematikkunskaperna påstås ha gått ner. Vi menar att det 
är viktigt att analysera utvecklingen gällande matematik och ta lärdom av dessa nya 
kunskaper. Genom att granska historiska skeenden inom matematik och kursplaner kan vi få 
syn på mönster. Mönster som påverkar undervisningen i matematik negativt är något som vi 
då kan undvika att upprepa och positiva mönster kan ses som värdefulla att uppmärksamma 
och inlemma vissa delar av i den nutida undervisningen. Detta menar vi skulle kunna gagna 
barns utveckling och lärande i matematik. 
 
Vår bakgrund består av att vi är två före detta elever i grundskola och gymnasium som fått 
kämpa för att klara skolans matematik. Då vi båda dessutom har egna barn som går i skolan 
hålls matematiken som skolämne aktuellt hela tiden. Matematiken över tid förändras och 
barnen kommer hem med uppgifter som inte fanns när vi gick i skolan. Eftersom vi ska bli 
lärare i bland annat matematik känns detta ämne som ett naturligt val. Vi vill utveckla våra 
kunskaper beträffande matematik och genom denna djupdykning i historiska skeenden 
beträffande matematiken kan vi förhoppningsvis uppnå detta. 
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Syfte 
 
Syftet med studien är att granska hur innehåll och metoder gällande divisionsalgoritmen, 
multiplikations- subtraktions och additionstabeller har beskrivits i kursplaner i matematik. I 
syftet ingår också att ta reda på en verksam lärares minnen av innehållet och metoderna under 
tiden då de olika läroplanerna varit rådande. Kursplanerna i matematik som granskas är: Lgr 
62, Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94.  
 

Frågeställning 
 

• Vilka likheter och skillnader kan ses i de olika kursplanerna gällande hur innehåll och 
metoder beskrivs beträffande divisionsalgoritmer, additions- subtraktions och 
multiplikationstabeller? 

• Vilka metoder förordar styrdokument? 
• Vilka minnen har en lärare som varit verksam under alla de ovanstående kursplanerna 

när det gäller divisionsalgoritmer, additions- subtraktions och multiplikationstabeller? 
 

Bakgrund  
 
Här beskrivs först begreppsförklaring, kunskap och matematik. Efter detta följer teoretisk 
ram, internationella undersökningar i matematik, styrdokument och läroplaner som 
kompletteras med tidigare forskning. Bakgrunden avslutas med matematikdidaktik, 
matematikmetodik samt matematikmetodisk litteratur. 

Begreppsförklaring 
Tre olika beskrivningar av divisionsalgoritmer som nämns i examensarbetet. 
 
 
 

”Liggande stolen” 
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   Italiensk algoritm 
 
 
 
 

 
Angloamerikansk algoritm (”trappan”) 

Kunskap  
När det gäller definitionen på kunskap lyfter Liedman (2006) ut ändelsen -skap ur ordet 
kunskap och menar att enligt språkhistoriker ska denna ändelse ha med skapande att göra. 
Liedman utvecklar denna tanke och menar att om innebörden av detta tas på allvar är det 
människan själv som genom sin läroprocess kan sägas skapa sin egen kunskap. När det gäller 
vetandet är detta däremot resultatet av läroprocessen och kan mätas och jämföras med annat 
vetande.  
 
I Bildning och kunskap (Skolverket, 2002) diskuteras fyra olika kunskapsformer så som: 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Alla dessa kunskapsformer behövs och de bör 
balanseras eftersom de kompletterar varandra och fungerar som varandras förutsättningar. 
Faktakunskaper kan beskrivas som kunskap som information. Den skiljer inte mellan ytlig 
eller djup kunskap. Faktakunskaperna kan beskrivas vara av kvantitativ karaktär.  
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Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) menar att det är kunskaper som är lätta att 
kontrollera. Faktakunskapen används till exempel i matematiken för att lära in 
multiplikationstabellen. Förståelse är en teoretisk kunskap som innefattar att förstå och 
begripa innebörden av något. Förståelsekunskapen är meningsskapande. Inom matematiken 
kan detta förklaras med att elever måste ha förståelse för att till exempel kunna använda och 
tolka de resultat som en miniräknare visar. När det kommer till färdighet förklaras detta i 
Bildning och kunskap (Skolverket, 2002) med att det är när vi vet hur något ska utföras och vi 
kan göra det. Färdighet är således en praktisk kunskap. När det gäller matematiska färdigheter 
omfattar det en förmåga att behärska olika hjälpmedel som tabeller eller miniräknare. Det tre 
ovanstående kunskapsformerna utgör toppen av ett isberg det vill säga det som är synligt. 
Förtrogenhet är den kunskap som ibland brukar beskrivas som en ”tyst kunskap”. Unenge, 
m.fl. (1994) menar att det handlar om en speciell yrkeskompetens som yrkesmannen inte kan 
förklara eller inte ens är medveten om. Det kan till exempel vara en lärare som ställer en 
sådan fråga i matematiken att många elever plötsligt förstod ett sammanhang. Läraren själv 
kan inte förklara varför denne ställde just den frågan. Det är inte ovanligt att den här 
kunskapen är förenad med våra sinnen. Vi kan lukta, känna och se när något ska avbrytas eller 
påbörjas.  
 

Vad är matematik? 
I Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) beskrivs vad matematik är med hjälp av en 
utredning som Utbildningsdepartementet genomförde 1985-86.  Matematik beskrivs där som: 

• en vetenskap, kanske den äldsta, 
• i stor utsträckning ett hantverk, men som alla goda hantverk också en konst, 
• ett språk och därigenom ett viktigt medel för kommunikation mellan människor 
• ett hjälpmedel i mycken mänsklig verksamhet från vardagslivet till avancerad teknik 
• en del av vår kultur som spelat stor roll i den historiska utvecklingen, inte enbart inom 

naturvetenskap och teknik utan också inom handel och ekonomi (sid. 17). 
 
Matematikens status beskrivs i Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) och där påpekas det 
att matematik är ett unikt skolämne. Det är det ämne i skolan som finns med i alla årskurser 
både i Sverige såsom runt om i världen. I skolämnet matematik är det lättast att se skillnader 
mellan elever beroende på deras färdigheter och kunskaper. I ämnet matematik är det inte 
ovanligt med ”matematikångest” vilket troligen hänger samman med den teoretiska 
uppbyggnaden av ämnet samt även att symbolspråk införts i för tidiga årskurser. 

 

Teoretisk ram 

Kognitiv konstruktivism 

Enligt Piaget (1976) upptäcker elever vid 7-8 års ålder till exempel de operationer som måste 
göras för att addera och subtrahera helheter . I 11-12 års ålder upptäcker elever 
mängdprodukter och kan urskilja grupper och därmed förstå proportionalitetsbegreppet. 
Piaget hävdar vidare att små barn ser världen i ett egocentriskt perspektiv. De kan inte förstå 
andra synvinklar eller synpunkter än de egna.  Först vid 12-års ålder är barnen kapabla till 
vuxenlogiska tankar. Vad som är än mer avgörande är att barn först i 7-8 års ålder mognar till 
att förstå att mängd, vikt, längd, yta med mera kan förbli densamma även om den ser ut att 
förändra sig. Först när barn inser detta kan de börja göra verkliga operationer. Då kan barnen 
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börja göra sig inre föreställningar om vilka handlingar som är möjliga. Det krävs att de kan 
göra reversibla operationer, alltså att kasta om en tankeföljd och återgå till utgångspunkten. 
När det gäller matematiken beror misslyckanden i skolan på att den kvalitativa (logiska) 
aspekten har skyndats förbi för att komma fram till den kvantitativa (numeriska). Läraren är 
här ytterst viktig som inspirationskälla för eleverna så att de får många tillfällen att utforska 
och bygga upp de grundförutsättningar som behövs för att arbeta med olika problem. (Piaget, 
1976). 
 

Internationella undersökningar i matematik 
Enligt Skolverket (2004) är Sveriges deltagande i internationella undersökningar historiskt 
sett långt. För mer än 40 år sedan samlades ett antal pedagogikprofessorer i Hamburg och 
diskuterade om det gick att organisera sig och systematiskt försöka ta reda på vad barn i olika 
länder faktiskt kunde i de olika ämnena och varför de kunde just detta. Det anfördes att detta 
kunde bidra till att många pedagogiska fält kunde dra lärdom av samlade erfarenheter från 
flera länders resultat. I slutet av 1950-talet höll den internationella organisationen 
International Association for Evaluation of Educational Achievment (IEA) sitt första möte.  
 
1964 genomfördes den första matematik undersökningen, First International Mathematics 
Study (FIMS). Resultatet av FIMS visade att svenska 13 åringar var bland de sämst 
presterande medan de ungdomar som slutade i gymnasiet hade medelgoda kunskaper i 
matematik. Dessa resultat skapade stor debatt i Sverige och också i USA, där det också 
uppvisades dåliga resultat. I Sverige skylldes resultaten på den nya grundskolereformen. Detta 
trots att reformen infördes knappt två år innan FIMS undersökningen och knappast hade 
hunnit påverka några elevers skolgång. 1964 fanns fortfarande många elever i olika 
skolformer såsom folkskola, allmän realskola, praktisk realskola, inbyggd realskola, 
flickskola samt grundskola. (Skolverket 2004) 
 
Skolverket (2004) beskriver vidare att den andra internationella matematikstudien Second 
International Mathematics Study genomfördes 1980. 17 länder ingick i undersökningen. 
Resultaten från denna undersökning presenterades 1984. Dessa resultat pekade på en i stort 
sett oförändrad resultatbild från 1964. Låg prestationsnivå för de 13 åriga eleverna och 
medelgod ibland gymnasieeleverna. I aritmetik, geometri och algebra hade de svenska 13-14 
åringarna sämst resultat tillsammans med Swaziland, Nigeria och Luxemburg. De svenska 13-
14 åringarna presterade däremot genomsnittligt inom övriga områden. Dessa resultat 
utmynnade i en krisdebatt i Sverige. Det tillsattes en sakkunnig grupp i 
utbildningsdepartementet och denna grupp publicerade en rapport i maj 1986. Denna 
resulterade i ett politiskt åtgärdspaket som utbildningsinsatser för lärare och utvecklingsarbete 
i ett längre tidsperspektiv. 
 
Den tredje matematikstudien ägde rum 1995 och kallades Third International Mathematics 
and science Study (TIMSS). Sverige som helhet beskrevs som ett genomsnittsland och 
resultaten från denna undersökning visade på bättre resultat än tidigare år beträffande 13-
åringarna. 13-åringarna låg över det internationella genomsnittet i statistik, sannolikhetslära, 
mätningar och taluppfattning. Däremot presterade de svenska eleverna under genomsnittet i 
algebra och geometri. De svenska eleverna i avslutande klasser/program på gymnasiet hade 
toppresultat. (Skolverket 2004) 
 
Skolverket (2004) beskriver att nästa undersökning i matematik genomfördes 2003 och 
kallades Trends In International Mathematics and Sience Study (TIMSS). Här deltog 50 
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länder i hela världen. I Sverige var 4000 elever i årskurs åtta med. I rapporten jämförs Sverige 
oftast med en grupp på 20 länder, Dessa länder är främst OECD- och EU länder. Sveriges 
resultat i matematik är markant sämre än genomsnittet hos 20- länderna. Sveriges resultat är 
här lägre än i TIMSS 1995. 16 av 20-länderna deltog både i 1995 och i 2003 års 
undersökningar och bland dessa länder uppvisar Sverige den största försämringen. Resultatet 
för de svenska eleverna i årskurs åtta i TIMSS 2003 är markant sämre än resultatet för 
eleverna i årskurs sju i TIMSS 1995. Inom de fem huvudområdena i matematik 2003 uppvisar 
resultaten samma mönster som 1995.  Inom 20-länderna ligger Sverige bland de som uppvisat 
sämst resultat i algebra och geometri. Även när det gäller aritmetik och mätningar uppvisar 
Sverige ett sämre resultat än genomsnittet. I statistik var dock resultaten högre än 
genomsnittet för 20-länderna. (Skolverket, 2004) 
 
Enligt Skolverket (2008) genomfördes en ny undersökning i matematik 2007 som också den 
kallades för Trends In Mathematics and Science Study (TIMSS). Här visade resultaten att 
eleverna från årskurs fyra i Sverige inte längre hörde till de som presterade sämst. Däremot 
hade de högpresterande eleverna minskat. I matematik i årskurs fyra är svenska elever relativt 
bättre på att sammanställa och tolka data. Samma elever är relativt sämre på taluppfattning, 
aritmetik och geometri. Att använda fakta och begrepp är också något som svenska elever 
visade sig vara relativt sämre på. Svenska elever i årskurs åtta presterar under EU/OECD 
genomsnittet i matematik. Den negativa utvecklingen som gick att skönja mellan åren 1995 
och 2003 har fortsatt, om än i något lägre takt. Mellan 1995 och 2003 var det de mest 
högpresterande eleverna som stod för den största nedgången, även om de lågpresterande 
elevernas resultat också gick ner.  
 
Mellan 2003 och 2007 års undersökningar är försämringen mer jämt fördelad i matematik. De 
matematiska områdena som de svenska eleverna i årskurs 8 är relativt bättre på är främst 
statistik och sannolikhet och delvis även aritmetik och taluppfattning. Däremot är de svenska 
eleverna relativt sämre i algebra och geometri. Precis som eleverna i årskurs fyra är också 
eleverna i årskurs 8 relativt sämre på att använda fakta och begrepp i matematik. (Skolverket 
2008). 2011 kommer ytterligare en TIMSS undersökning att genomföras i Sverige. 
 

Styrdokument 
Lundgren (1979) menar att läroplansteori bygger på att fördela och värdera kunskap. Den 
västerländska kulturen värdesätter en viss typ av kunskap som förmedlas från generation till 
generation. Läroplansteorin är en formulering och ett begrepp som används för att fastställa 
vad som är värdefull kunskap. Enligt läroplansteorin är läroplanen uppbyggd av ett antal 
regler beträffande hur en organisation bör planeras. Dessa regler bildar tillsammans ett 
normsystem, som bland annat framträder i utbildningens kursplaner, i de specifika ämnena 
och även i metodiken. Författaren menar vidare att styrning och inspektion är två andra 
komponenter som läroplansteorin är uppbyggd kring. Detta betyder att läroplanen inte bara 
styrs av normer utan också av påverkan utifrån. Dessutom kräver alla typer av styrning någon 
form av inspektion. Läroplansteorin bygger också på att undervisningen utformas i en uttalad 
kultur som hänger ihop med samhället och dess ekonomiska utformning. Här menas dock inte 
att syftet med utbildningen endast ska vara att delge lärdomar eller att skilja ut betydelsefulla 
förmågor. Syftet är också att tillgodogöra sig det inneboende värdet av dessa kunskaper och 
dessutom stärka självkontrollen så att gränserna gällande grundläggande regler och 
normsystemet inte överträds, alltså att socialiseras in i samhället (Lundgren 1979). 
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I granskningen av kursplanerna gällande aritmetik och i viss mån försämrade resultat är det 
värdefullt att ha det institutionella perspektivet i åtanke. Detta perspektiv kan enligt Pierre 
(2007) visa på att förändringar är genomgripande i teorin men i det praktiska skolarbetet slår 
inte reformerna igenom direkt. Detta betyder alltså att när en ny kursplan presenteras i skolan 
kan det dröja många år innan den genomsyrar verksamheten. Pierre menar vidare att denna 
institutionella tröghet kanske inte bara är av ondo utan att det kan vara viktigt för processer att 
implementeringsarbetet får ta tid. 
 
Upplösningen av ett strängt regelsystem för skolans organisation till förmån för ramreglering 
och målstyrning som skedde på 70-talet sågs som ett medel för att lokalt anpassa skolan till 
lokala problem. (Lundgren 1986) 
 
Lindensjö och Lundgren menar att Lgr 80 innebar ett tydligt steg bort från detaljerade 
innehållsanvisningar mot mer övergripande mål för undervisningen (Lindensjö & Lundgren 
2000, i Tholin, 2006). Lindensjö och Lundgren hävdar att i och med Lgr 80 gick skolan från 
innehållstyrning till målstyrning, men både i den allmänna debatten och i forskningen anges i 
regel att grundskolan blev målstyrd i början av 90-talet i samband med kommunaliseringen 
och en ny läroplan. Anledningen till att 80-talets skola inte brukar betraktas som målstyrd är 
att det då inte fanns några instrument som gjorde att staten kunde följa upp att de mål som 
angavs hade uppnåtts. Här styrde staten istället genom ekonomisk påverkan. Instrument för att 
följa upp mål kom i stället i och med 90-talets läroplansreform i form av ett målrelaterat 
betygssystem och nationella prov.  
 
Enligt Lundgren (1986) har läroplanen en speciell betydelse i Sverige och den är ett 
instrument för utbildningspolitiken. Läroplanen kan sägas bestå av två kompletterande delar. 
En del som är formellt bindande och fastställd av riksdag och regering här ingår mål, riktlinjer 
kursplaner samt timplaner. Dessutom finns en rad icke bindande råd, föreskrifter och exempel 
som ges av den centrala tillsynsmyndigheten Skolöverstyrelsen1. 
 
När det gäller styrningen av skolans innehåll är det skollagen och läroplanerna samt 
kursplaner och timplaner som är de viktigaste styrdokumenten (Jarl, Kjellgren och 
Quennerstedt, 2007). När grundskolan formades skapades en skola med en relativt hög grad 
av arbetsfördelning och frihet för lärarna inom vissa ramar som fastställdes. Varken skolans 
ledning eller skolstyrelserna kunde påverka det pedagogiska arbetet i klassrummet. I stället 
pågick en tendens till centralisering. Med Lgr 62 och Lgr 69 lades en centralt reglerad 
läroplan fast. Läromedlen styrdes också av dessa läroplaner. Skolans mål och innehåll skulle 
stå fast och gälla för hela landet. (Lundgren, 1986). De nya läroplanerna för alla skolformer 
fastlades under 1990- talet och blev då utformade som måldokument. Den mer detaljerade 
beskrivningen av undervisningen som funnits tidigare togs bort. Skolans ansvar att förmedla 
normer och värderingar lyftes här upp sida vid sida med kunskapsmålen. Nuvarande 
styrdokumenten kan uppfattas som mångtydiga beträffande kunskapsfrågan. Frågan är om 
skolans uppdrag går ut på att fostra eller att skola eller om det är möjligt att utgå lika mycket 
från båda perspektiven (Sjögren 2007).   

                                                 
1 Nuvarande Skolverket. 
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Läroplaner 

Lgr 62 

Den första läroplanen bestod av två delar varav den ena delen innehöll mål, riktlinjer och 
allmänna anvisningar och den andra bestod av timplaner och kursplaner för de enskilda 
ämnena. Den första delen var mer allmänt utformad medan den andra delen var åskådlig och 
detaljerad. I mål och riktlinjer fanns uttrycket i en skola för alla vilket stod för att det skulle 
tas hänsyn till den enskilde elevens intresse och förmåga. Läroplanen beskrev att 
undervisningsformer och arbetssätt skulle väljas ut både med hänsyn till elevers 
förutsättningar och till det stoff som skulle läras in. Det fanns ett tydligt krav på läraren att 
denne skulle individualisera undervisningen. Angående undervisningsformer och arbetssätt 
uttrycket läroplanen också att vissa undervisningsprinciper skulle tillämpas i det praktiska 
skolarbetet. Dessa undervisningsprinciper var motivation, aktivitet, konkretion, 
individualisering och gemenskap och samarbete (Nilsson, 2005). Kursplanen hade ett förslag 
till ”disposition av en studieplan” och förslaget var och beskrev vad som skulle behandlas i 
varje årskurs. I ”Anvisningar och kommentarer” menar Nilsson att det går att se tydliga spår 
ifrån Piagets stadieteori.  
 

Lgr 69 

Trots att inga elever hade fullföljt den nya grundskolan så kom det 1969 en ny läroplan. I den 
nya läroplanen fanns det ingen motivering till varför den tillkommit. Liksom Lgr 62 bestod 
den allmänna delen av Lgr 69 av två delar, mål och riktlinjer och timplaner samt kursplaner. I 
Lgr 69 fanns ett supplement till varje ämne som innehöll tilläggande anvisningar, exempel 
och kommentarer. Den första punkten som togs upp i mål och riktlinjer innehöll att den 
enskilde eleven stod i centrum för skolans verksamhet. I den andra punkten fokuserades det 
på framtiden och att skolan skulle främja elevernas intresse för att delta i 
samhällsutvecklingen. Nilsson (2005) har sett att det har skett en förändring i kursplanen 
jämfört med Lgr 62. I Lgr 69 fanns det inte längre någon fördelning av huvudmomenten 
årskursvis utan nu var de fördelade på låg-, mellan- och högstadiet. Kursplanen har också 
förändrat formuleringar och Nilsson menar att detta visar på att den så kallade ”nya 
matematiken” smugit sig in. En annan tydlig förändring mellan Lgr 62 och Lgr 69 var vad 
som sades om elevernas mognad. I Lgr 62 beskrevs det vilka tankeoperationer som barnet var 
moget för men i Lgr 69 sägs det att det är en process för barnet att lära sig att tänka från 
konkret till abstrakt. Denna process förväntas ta olika lång tid för olika elever. I Lgr 69 
tillkom det så kallade supplement där områden och ämnen kommenterades. När det gällde 
matematikämnet så innebar denna del ett förslag till disposition av studieplan och timplan. 
Nilsson såg här en skillnad mellan Lgr 62 och Lgr 69. Han menar att Lgr 62 strukturerade 
studieplanen med årskurser som utgångspunkt medan Lgr 69 strukturerade studieplanen 
utifrån innehåll.  Därefter skriver Nilsson om hur mängdläran gör entré i svensk 
matematikundervisning.  
 



10 
 

 

 

Lgr 80 

Tre förordningar från regeringen angavs som skäl till en ny läroplan och i inledningen slås det 
fast att en ny läroplan skulle gälla från och med läsåret 1982/83. De riktlinjer som skulle gälla 
för arbetssättet i grundskolan hade en tonvikt på grundläggande färdigheter. Dessa färdigheter 
angavs i huvudavsnittet mål och riktlinjer för 1980 års läroplan som skulle prägla skolarbetet 
från och med läsåret 1980/81. Liksom tidigare läroplaner innehöll Lgr 80 mål och riktlinjer, 
kursplaner och timplaner men den skiljde sig på många andra sätt från de tidigare. Läroplanen 
utgick från skollagens första paragraf men den var skriven med större text.  Det slogs också 
fast i inledningen att grundskolan var en del av samhället. I läroplanen konstaterades det att 
det är regering och riksdag som har beslutat om innehållet i skolan och kunskapsområden är 
utvalda med hänsyn till samhällsbehov. Läroplanen menar att de kunskapsområden som ska 
behandlas kommer att vara grundläggande för alla elever oavsett vad de kommer att ägna sig 
åt. De undervisningsprinciper som funnits med i tidigare läroplaner fanns nu med i löpande 
text och hade nu inga egna rubriker (Nilsson, 2005). Beträffande Lgr 80 beskriver Nilsson 
(2005) att den skiljer sig från tidigare läroplaner men att även denna läroplan innehåller mål 
och riktlinjer, kursplaner och timplaner.  I kursplanen för matematik i Lgr 80 beskriver 
Nilsson att matematikämnet för första gången motiveras till varför det bör ingå i grundskolans 
undervisning.  Nilsson har även noterat att den tidigare uppdelningen av allmän- och särskild 
kurs i matematik på högstadiet som fanns i Lgr 62 och Lgr 69 har försvunnit. Uppdelningen 
som fanns istället var att de moment som beskrevs under rubriken lågstadiet var de moment 
som alla elever skulle arbeta med och få kunskaper om när de gick på lågstadiet. Under 
rubriken lågstadiet och mellanstadiet togs sådana moment upp som de flesta elever skulle 
orientera sig om på lågstadiet, men alla elever skulle bearbeta och få grundliga kunskaper om 
på mellanstadiet.  Nilsson menar att i Lgr 80 poängterades att matematikundervisningen 
skulle vara praktisk inriktad och han menar att det var en slående kontrast till Lgr 69 som 
innehöll ett mycket mera teoretiskt matematikinnehåll.  
 

Lpo 94 

Lpo 94 inleds med en diskuterande text som förklarar varför en ny läroplan har kommit ut och 
hur den är uppbyggd. Skälen till en ny läroplan förklaras med ett samhälle i förändring, 
förändrade familjestrukturer, ökade och hårdare krav på barn och ungdomar samt med ökad 
utsatthet för droger och våld. Läroplanen menar vidare att den ska överföra viktiga värden och 
kunna ge unga en etisk riktning. Förutom detta behövs baskunskaper som att läsa, skriva och 
räkna. Läroplanen menar också att det är viktigt med kunskaper i teknik, naturvetenskap och 
miljö. Skolan ska också lägga grunden till ett livslångt lärande. Lpo 94 är anpassad efter ett 
nytt styrsystem gällande mål och resultat. Läroplanens uppgift är att visa färdriktning, vilka 
målen är och ansvarsfördelning. I läroplanens mål finns de kunskaper som eleverna förväntas 
uppnå och sträva efter beskrivna. Läroplanen har också ett nytt betygsystem. Tidigare fanns 
det en femgradig relativ betygskala i grundskolan nu har det införts en målrelaterad 
betygsskala som enbart rymmer fem steg och där betyget godkänd finns med. Under rubriken 
mål och riktlinjer förklaras två nya begrepp som införts i Lpo 94, mål att sträva mot och mål 
att uppnå. De mål som eleverna ska sträva mot anger inriktningen på skolans arbete och mål 
att uppnå beskriver vad elever minst ska ha uppnått när de slutar skolan.  (Nilsson, 2005). När 
Nilsson (2005) beskriver Lpo 94 poängterar han först det nya tunna formatet. De föregående 
kursplanerna hade varit mycket mer omfattande i text och sidor. Nilsson jämför Lgr 62 som 
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var en bok med 476 sidor dubbelspaltig text med Lpo 94 som är ett 24-sidigt häfte med ett 
tillhörande häfte med kursplanerna och det består av 54 sidor.  Nilsson påpekar därefter att i 
Lpo 94 förklaras för första gången orsaken till varför det kommit en ny läroplan.  Nilsson 
kommenterar även det nya styrsystemet gällande mål och resultat. Där Lgr 80 hävdade 
samhällets behov hävdar nu Lpo 94 individens behov. Nilsson citerar kursplanen som 
beskriver att kursplanerna är gjorda så att de talar om vilka kunskaper eleverna bör lära sig 
men lämnar till läraren att bestämma stoff och arbetsmetod. Kursplanen visar inte förslag på 
arbetssätt, organisation eller metoder.  

Tidigare forskning 

 
Enligt Kristianssons (1979) avhandling beträffande jämförande studier av 
kunskapsbehållningen i matematik i årskurs 3 och årskurs 6 mellan elever som undervisats 
efter Lgr 62 och elever som undervisats efter Lgr 69 kan inget klart mönster utskiljas utifrån 
kursplanerna. Kristiansson menar att resultatet av hennes undersökning istället visar på att det 
avgörande för utfallet av matematikundervisningen snarare var en mängd andra faktorer. 
Enligt Kristiansson var orsakerna till nedgången beträffande den mekaniska räknefärdigheten 
som påvisades många. Kristiansson jämförde med den gamla skolan och menade att 
försämringen berodde på att färdighetsmomenten successivt hade skurits ner. När jämförelser 
görs mellan Lgr 62 och Lgr 69 förklaras nedgången delvis genom en allmän åsikt om att det 
inte längre var nödvändigt att lägga stor vikt vid dessa moment. De allmänna attityderna 
förändrades. Kristiansson (1979) hävdar att när begreppet den ”nya matten” blev ett slagord 
kom den del av reformen som handlade om att begrepp från den elementära mängdläran 
skulle användas i matematikundervisningen att överbetonas. Genom detta kom huvudsyftet 
med reformen som var att stimulera till förändringar i metodik och arbetssätt delvis i 
skymundan. Det var aldrig meningen att mängdläran i sig skulle vara ett mål utan i stället ett 
medel för att ge eleverna möjlighet till mer förståelse och insikt i matematiska sammanhang. 
En del nödvändiga övningar i tabellkunskaper, huvudräkning och mekanisk räkning fick 
stryka på foten. Orsaker till detta kan vara en överbetoning av det nya tillsammans med det 
uppkomna motsatsförhållandet mellan gammal och ny matematik. I Sverige skedde 1969 
fortbildning för lärare genom det så kallade ”Delta- Projektet” vilket innebar en inblick i det 
nya, men inte mycket mer. Kristiansson (1979) menar att det största problemet med detta 
projekt var att den inte innehöll någon metodik. De lärare som engagerade sig genom att lösa 
uppgifter och delta i diskussioner kan ha fått viss kunskap, hur de sedan skulle kommunicera 
detta till sina elever var däremot oklart. Här motsäger Nilsson (2009)2 Kristiansson och menar 
att så inte var fallet. Nilsson menar istället att lärare fick mycket grundlig utbildning inom den 
så kallade nya matematiken.  
 
Kristiansson (1979) hävdar vidare att efter den allmänna debatt som uppstod kring resultatet 
av matematikundervisningen efter Lgr 69 tycktes undervisningen vara på väg tillbaka till det 
gamla. Kristiansson menade att det naturligtvis fanns brister i den matematikundervisning 
som baserades på Lgr 69 men att det skulle vara synd att gå tillbaka till det gamla. Då skulle 
det istället vara viktigt att ta tillvara på det inom den nya matematiken som visat sig vara av 
värde I samband med reformeringen av matematiken betonades till exempel förändringar i 
arbetssätt som från ett traditionellt till mer laborativt, undersökande och upptäckande 
arbetssätt vilket var positivt. Kristiansson hävdar vidare att förändringar i läroplanen i sig inte 
ger bättre matematikkunskaper. Utfallet av undervisningen beror i stället i hög grad på vad 
som sker i klassrummet därför borde åtgärder sättas in på detta område för att främja 

                                                 
2 Nilsson, G. (2009). Muntlig källa. Borås. 2009-12-17. 
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undervisningen. Kristiansson (1979) påpekar att det är lätt att konstatera att 
matematikundervisningen måste individualiseras men att det är svårt att veta hur. I ämnet 
matematik där kunskaper och färdigheter på vissa moment är en förutsättning för att kunna gå 
vidare till andra moment får individualiseringen ofta konsekvenser för den fortsatta 
undervisningen. Matematikämnets karaktär gör att innan försök att individualisera görs måste 
ställning tas till vilka delar som ska individualiseras. Vilket arbetssätt och material som ska 
väljas och vilka konsekvenser detta kan ge långsiktigt. Detta är viktigt att diskutera för om 
möjligt hitta vägar som ger bättre resultat av matematikundervisningen i våra skolor 
(Kristiansson, 1979).  

Matematikdidaktik 
 
För att definiera området matematikdidaktik har Niss (2001) förklarat det genom fyra 
grundläggande delar. De olika delarna är studieobjekt, strävan, ingångar och aktiviteter. Niss 
utvecklar dessa delar och beskriver dem var och en. Niss förklarar studieobjekt som de 
händelser som ska identifieras, beskrivas och förstås. Dessa händelser är, eller skulle kunna 
vara, den del i undervisningen och lärandet som existerar på alla nivåer inom 
utbildningssystemet. Det matematiska innehåll som ska studeras finns alltså på många olika 
nivåer inom skolsystemet. När det gäller strävan menar Niss att det som är centralt gällande 
verksamheten i skolan är att lyfta orsakssamband och orsaksmekanismer. Detta för att skapa 
förståelse av processer och företeelser inom matematiken. Beträffande ingångar menar Niss 
att det finns många och att alla är viktiga för betydelsen av undervisning och lärande i 
matematik. I matematikdidaktiken inryms och tas hänsyn till så skilda ingångar såsom: 
vetenskapliga, ideologiska, etiska, politiska, samhälleliga och psykologiska. Med aktiviteter 
menar Niss bland annat teoretisk eller empirisk forskning. 
 
Ett av huvudområdena i matematikdidaktikens aktivitet menar Niss (2001) är det som gäller 
undervisningen i matematik. Där inriktas det på den organiserade verksamheten där det ska 
förmedlas kompetenser, insikter och färdigheter till en viss begränsad grupp. Den andra 
aktiviteten gäller inlärning av matematik och då fokuseras uppmärksamheten på vad som 
händer med dem som ska lära in olika matematiska kunskaper och färdigheter. Betoningen 
ligger då på lärande processer och inlärningsprodukter. Ytterligare ett område är förknippat 
med ovanstående två och det är resultat, vilket blir konsekvensen av matematikinlärningen. 
och matematikundervisningen 
 
Niss (2001) beskriver matematikens didaktik som en dubbel natur där det finns både 
beskrivande och förklarande samt normerande frågeställningar . Där frågorna består av ”Vad 
är fallet”, som innebär ett beskrivande syfte. Frågan ”varför är det på det viset” syftar till att 
söka en förklaring. Med hjälp av insamlad teoretisk och empirisk data och analys av denna 
kan det vara möjligt att finna objektiva, neutrala och värderingsfria svar på ovanstående 
frågor. Det finns även frågor inom matematikundervisning som innefattar en grundläggande, 
både outtalad och uttalad, närvaro av normer och värderingar. Här kompletteras den 
beskrivande och förklarande dimensionen med den normativa, där frågor som tillexempel 
”vad bör vara fallet” och ”varför då”? kan ställas. Niss menar vidare att både de beskrivande, 
de förklarande och de normativa frågorna är viktiga delar i matematikdidaktiken och det är 
viktigt att förstå att de skiljer sig från varandra och att de inte ska förväxlas med varandra.   
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Matematikmetodik 
Beträffande matematikmetodik är det enligt Claesson (1979) en intressant iakttagelse när 
olika lärare lyckas olika bra med samma metod eller när en lärare med en och samma metod 
lyckas olika bra med olika klasser. Claesson drar slutsatsen att för att en lärare ska anses vara 
skicklig i matematik måste denne känna till många olika metoder och också kunna anpassa 
metod efter individ. Claesson talar vidare om fyra olika typer av metoder: 
Programmeringsmetoden då eleven får tillämpa en regel som alltid fungerar. Det är av mindre 
vikt om eleven förstår regeln eller ej. Försök - till- förklaring - metoden då läraren försöker 
förklara de regler som presenteras i matematikboken till exempel. Konkretiseringsmetoden då 
läraren använder sig av material till exempel färgstavar vid bråkräkning. Vid användande av 
Förankring – i – verkligheten – metoden försöker läraren finna en verklig situation och koppla 
den till ett räkneexempel. Vissa exempel kan lösas genom diskussion.  
 

Matematikmetodisk litteratur 

 
Angående additionstabellens roll menar många lärare att additionstabellen och 
multiplikationstabellen är kvarlevor från den gamla pluggskolan, att det innebär ett 
meningslöst rabblande utan matematiskt värde (Kilborn 1997). Författaren hävdar att så inte 
är fallet och fortsätter med att beskriva att vårt talsystem är lätthanterligt och utvecklingsbart 
men för att utnyttja detta talsystem vid beräkningar måste vi kunna ”tänka med hjälp av 
siffrorna”. Då behöver vi additionstabellen. En enkel metod att lära in tabellträning i de 
dagliga matematiksamtalen är att när 9 ska adderas så kan tanken få låtsas 10, 7+9 blir 7+10. 
Sedan korrigeras svaret med 1. Till tabellräkning hör också dubblor, talkamrater, lilla- och 
stora additionstabellen och lilla- och stora subtraktionstabellen.  
 
Hilding (1963) menar att det är viktigt för en lärare att känna till och att kunna förklara de 
olika räknelagarna som med matematisk terminologi kallas för, de kommutativa, associativa 
och distributiva lagarna. Det är viktigt att läraren kan åskådliggöra lagarna för eleverna och 
Hilding nämner användandet av knappar som läggs som ett rutnät som en bra metod för att 
visa eleverna hur den kommutativa lagen fungerar (a*b=b*a) Hilding påpekar att läraren inte 
ska prata om den kommutativa lagen till eleverna annat än i ordalagen” det gör detsamma i 
vilken ordning man skriver talen som man multiplicerar”, (sid.55). För att visa den associativa 
lagen a (bc)=(ab)c menar Hilding att den kan förklaras med hjälp av klossar genom att bygga 
upp en låda med a*b klossar i varje lager och göra c lager. Hilding menar vidare att lagarna 
för addition, vilka också kallas för de kommutativa och de associativa lagarna, kan visas med 
hjälp av knappar i rad. Den distributiva lagen a*(b+c) = (a*b) + (a*c), som förknippar 
addition och multiplikation, bör visas även den med hjälp av knappar i rutor. Angående 
multiplikationstabeller skriver Hilding att det är viktigt för eleverna att ha en säkerhet i dessa 
och att det är en grundläggande färdighet som eleverna måste klara av för att kunna ge sig in 
på division. Enligt Paulsson (1979) byggs multiplikationstabellen fortlöpande upp under 
årskurs 2 och 3. Paulsson menar att det endast är halva tabellen som behöver byggas upp 
jämte kvadrattalen eftersom genom multiplikationens kommutativitet förvärvas de andra ”på 
köpet”.  Paulsson menar att det kan vara bra att lära in multiplikationstabellen just som en 
tabell: 
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9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
För att beskriva några metodiska konsekvenser beträffande multiplikationstabellen är det 
enligt Kilborn (1997) viktigt att behärska multiplikationstabellen innan multiplikation i 
algoritm påbörjas. Annars krävs för stor tankemöda att traggla sig igenom 
multiplikationstabellen samtidigt som algoritmen ska utföras. När det gäller 
multiplikationstabellen behövs det någon form av utantill inlärning. Detta behöver dock inte 
betyda att träningen ska ske utan förståelse. 7*8 = 8+8+8+8+8+8+8. Här utnyttjas den 
kommunikativa lagen.  
 
Som divisionsalgoritm förespråkar Hilding (1963) den så kallade ”trappan” (angloamerikansk 
divisionsalgoritm). Alvin och Anderberg (1968) förklarar att täljare och nämnare kommer att 
ersätta de äldre termerna dividend och divisor och bråkstrecket införs som divisionstecken. 
Som divisionsalgoritm visar Alvin och Anderberg” den nu allmänt använda amerikanska 
divisionsalgoritmen” (sid.116), liksom Lgr 69 beskriver fast den nämner inget namn på 
divisionsalgoritmen. Alvin och Anderberg beskriver att när divisionen är utförd ska 
entalssiffran i kvoten alltid stå över entalssiffran i täljaren. Då menar de att risken för 
överhoppade nollor i kvoten minskar. Enligt Kilborn (1997) var den italienska uppställningen 
den mest populära fram till mitten av 1900 talet. Den främsta anledningen till att denna metod 
senare byttes ut mot den USA-inspirerade trappan var att nollorna inte fick plats.  I slutet av 
60-talet infördes trappan som divisionsuppställning i Sverige. Denna metod höll i sig i cirka 
tio år och blev utbytt mot stolen 1980. I trappan är ordningen vänd mellan täljare och nämnare 
vilket innebär att om arbete i läsriktningen sker blir det mest logiskt att använde ett 
innehållsdivisions- språk. Ett av motiven till varför övergången till stolen skulle ske var att 
uppställningen i trappan skulle kunna leda till förväxlingar mellan täljare och nämnare. Att 
det inte är på det sättet bevisas av att trappan används i ett mycket stort antal länder.  Här 
kommer, om det arbetas i läsriktningen, på nytt täljaren till vänster om nämnaren. Här får en 
annan tankeform användas som bygger på delningsdivision. Den metodiska cirkelgången 
innebär att vi nu har fått tillbaka problemet med nollorna. Kilborn menar att med ovanstående 
som bakgrund finns det anledning att efterlysa en kontinuitet och en ämnesteoretisk stadga i 
den svenska matematikmetodiken vilken han menar är både förvirrad och teorilös. 
  

Ämnesdidaktisk teori för matematikundervisning 
Den ämnesdidaktiska teorin för matematik påbörjades av Kilborn (1997) och beskrivs vidare 
av Löwing (2002) som en teori som i första hand är ämnad för lärarutbildningar och lärare. 
Teorin syftar till att organisera och förklara olika företeelser inom undervisningens innehåll i 
matematik. Teorin syftar även till att förutspå nya fenomen inom området och den tar bland 
annat sitt ursprung från teorier om undervisning och inlärning. Löwing påpekar att den 
ämnesdidaktiska teorin för matematik inte ska förväxlas med ämnesdidaktiken. 
Ämnesdidaktikens stora frågor brukar kortfattat beskrivas främst med frågorna vad och hur. 

• Eleverna kan arbeta med 
till exempel talstavar 
direkt i tabellen. Tabellens 
utseende förbereder arbete 
med koordinatsystem 
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Löwing förklarar att ämnesdidaktiken handlar om hur en lärare utifrån de tillgängliga ramar så 
som resurser, elever och mål förbereder och utvärderar undervisningen och utifrån detta väljer 
arbetsform och arbetssätt. Den didaktiska ämnesteorin inom matematik har som mål att 
fungera som en karta som redogör för hur innehållet i matematikämnet kan förstås, 
organiseras och delges utifrån de enskilda behov och premisser som finns, det vill säga vilka 
vägval som ska göras. Teorin har tagit hänsyn till olika personers förkunskaper och behov av 
kunskaper.  
 
Löwing (2002) menar att det inte räcker med goda matematikkunskaper för att bli en bra 
lärare i matematik. Det krävs dessutom också av läraren att denne kan inta ett lärarperspektiv 
på skolämnet matematik. För att kunna inta ett lärarperspektiv menar Löwing att läraren 
måste kunna ta en annan individs perspektiv. Det är inte tillräckligt att läraren själv har 
förstått utan denne bör också tänka igenom om innehållet kan uppfattas på något annat sätt. 
Det är viktigt att ha ett språk som både fungerar när något ska förklaras och för att lösa ett 
problem på ett korrekt sätt. Lärarens språk ska också fungera när denne konkretiserar och 
verklighetsanpassar innehållet till sina elever. Det är också viktigt att, oavsett vilket stadium 
läraren arbetar på, känna till innehåll, mål och didaktik för de övriga stadierna. Detta är viktigt 
för att eleverna ska kunna få den kontinuitet som behövs för att de ska kunna konstruera och 
strukturera sin kunskap.   
 

Metoder 
I denna del beskrivs kvalitativa metoder, textanalys som redskap, intervju som redskap, val av 
metod, urval, genomförande, etik, tillförlitlighet och giltighet 

Kvalitativa metoder 
Kullberg (2004) menar att det är vad som ska undersökas som är det avgörande huruvida en 
forskare väljer kvantitativ eller kvalitativ metod. När en forskare ska undersöka något som 
kan upptäckas under arbetets gång då väljer denne en kvalitativ metod. Den kvalitativa 
metoden menar Kullberg (2004) är av beskrivande karaktär. En forskare som använder sig av 
kvalitativ metod ställer inte några hypoteser utan undviker så mycket som det går att förutspå 
vad som är orsak och vad som är verkan. De vanligaste redskapen som används i en kvalitativ 
metod är observation, intervjuer och textanalys. Eftersom det i denna undersökning ställs 
frågor som hur ett specifikt matematiskt innehåll beskrivs i flera olika kursplaner är 
undersökningen kvalitativ till sin natur. Här kommer inga resultat att räknas och inga 
hypoteser ställas. Här söks istället efter eventuell ny kunskap som kan utkristalliseras under 
arbetets gång.  

Textanalys som redskap 
Textanalys som redskap är användbart när en särskild text ska analyseras utifrån några olika 
aspekter. Genom att i en undersökning välja ut flera liknande texter och jämföra dessa så 
öppnas det möjligheter till att göra en så kallad komparativ undersökning. (Stukat, 2007). Den 
komparativa undersökningen är den som ligger till grund för detta arbete och här är det 
kursplaner som ska granskas och jämföras utifrån dess matematiska innehåll. Närmare 
bestämt subtraktions- additions- och multiplikationstabeller samt divisionsalgoritmer.  
 
Johansson och Svedner (2006) menar att genom att utgå från att förklara innehåll i en text till 
att försöka se skillnader som kan finnas i texterna så ges en utökad förståelse för texten. 
Hellspong (2001) menar att när texter ska analyseras utifrån en komparativ analys kan 
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texternas relationer försöka förklaras. I en komparativ undersökning kan det dessutom vara 
intressant att titta på motsvarande texter fastän från olika tider. Det som är intressant att titta 
på då enligt Johannsson och Svedner är om det kan finnas förändringar i texten och varför de 
har skett. För att kunna förklara orsaker och samband kan texterna knytas samman med hur 
det såg ut i samhället och vilka debatter som fördes men givetvis också till pedagogisk och 
didaktisk teori. Hellspong (2001) menar att vid en jämförelse av olika texter tas det hänsyn 
till, sammanhanget, språket, innehållet, den sociala tonen och stilen. 
 
Johansson och Svedner (2006) definierar olika sorters läsning. Johansson och Svedner 
beskriver även närläsning vilket de menar är en slags läsning där läsaren är mer aktiv och 
stryker under ord och meningar. Läsaren ställer frågor till texten under tiden som läsningen 
pågår. Närläsning är den form av läsning som har praktiserats i denna undersökning. För att 
kunna göra en textanalys menar Johansson och Svedner (2006) att det krävs att läsaren 
använder sig av närläsning. Det kan vara lätt att tro att det är enkelt att förhålla sig objektiv till 
en text och dess innehåll när det är i själva verket väldigt svårt. I denna undersökning hävdas 
inte heller fullständig objektivitet i det resultat som kommer att redovisas.   

Intervju som redskap 
Enligt Lantz (1993) förekommer det fyra olika former av intervjuer i två kategorier, den 
öppna intervjun, den riktat öppna, den halvt strukturerade och den strukturerade. När det 
gäller öppen intervjun så är det den intervjuade själv som får beskriva hur den uppfattar det 
fenomen som ska behandlas. Det är således den intervjuade som förklarar och begränsar 
fenomenet.  Den intervjuform som använts i denna undersökning är öppen till sin natur. Detta 
eftersom frågor inom det tänkta området formulerats och ställts men att respondenten har 
kunnat utveckla och beskriva sina tankar och minnen om det tänkta området. Begränsningarna 
har egentligen bara varit det matematiska området som diskuterats och till vilka kursplaner 
detta skulle kopplas. Det matematiska områdets begränsningar har varit subtraktion, addition, 
multiplikation och division. Begränsning beträffande kursplaner har varit Lgr 62, Lgr 69, Lgr 
80 samt Lpo 94. Respondenten har i sina minnen från denna period kopplat till ovan 
beskrivna matematiska innehåll samt vilken metodik hon minns.   

Val av metod 
Vi menar att eftersom den verklighet vi lever i ständigt förändras och att alla människor är 
olika och tänker och fungerar på olika sätt blir det svårt att hitta och beskriva en sanning som 
gäller för alla. Alla människor har olika förförståelse och färgas av sin bakgrund. Vår 
inställning är att den totala sanningen är under ständig utveckling precis som Thurèn (2004) 
påpekar. Textanalys som redskap och då genom en komparativ undersökning är det arbetssätt 
som används i denna undersökning. Eftersom undersökningen delvis består av att jämföra 
äldre och nyare kursplaner menar vi att detta är ett relevant arbetssätt. Vi är dock medvetna 
om att förförståelsen kan påverka hur en text läses. Textanalysen kompletteras med en 
intervju med en lärare som varit verksam under de aktuella kursplanerna. Eftersom denna 
undersökning förutom litteraturgranskning, innehåller en intervju kan denna sägas vara 
inspirerade av fenomenografi. Detta eftersom vi är ute efter att få fram fler än en uppfattning 
kring de frågeställningar som redovisas. Vi vill använda oss av kvalitativa metoder eftersom 
vi vill analysera karaktären eller egenskapen hos någonting, nämligen kursplanerna.  
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Urval 
Enligt Thurén (2005) så finns det regler för urval när det gäller statistik men vad som gäller i 
andra fall är lite mer oklart. Urvalet varierar beroende på vilket perspektiv som finns i en 
undersökning Ett urval kan anses vara snedvridet om fakta som är relevant utifrån det 
perspektiv som valts har undanhållits. Aktuellt urval är kursplaner i matematik. Dessa är Lgr 
62, Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94. Varför just dessa kursplaner valts ut är för att de sträcker sig 
från de första gällande i enhetsskolan fram till dags dato. Vi valde att titta på om och hur 
kursplanerna beskrev additions- subtraktions och multiplikationstabellerna och 
divisionsalgoritmen. Eftersom dessa delar ingår i det matematiska området aritmetik. Då vår 
utbildning riktar sig till barn från förskoleklass till och med år fem är vi intresserade aritmetik. 
Då detta område, enligt vår mening, hör till den grundläggande delen av matematiken som vi 
kommer att möta i vår vardag. Intervjun med läraren är också kopplad till aktuella tidsramar 
för kursplanegranskningen, det vill säga från 1962 till dags dato. Eftersom det gick att få till 
stånd en intervju med en lärare som varit verksam under alla kursplaner som ingår i denna 
undersökning var detta orsaken till att denna person kom ifråga.  

Genomförande 
Eftersom vår datainsamling till stor del består av litteratur gällande styrdokumenten och att 
dessa är tämligen omfattande så har en utgallring bland en stor mängd litteratur gällande dessa 
krävts. De gamla kursplanerna är hämtade från Nationellt Centrum för Matematikutbildning 
(NCM). Metodiklitteraturen är lånad från Borås högskolas bibliotek, stadsbiblioteket i Borås 
samt fjärrlånade från Göteborgs universitetsbibliotek och Kalmar Högskolas bibliotek. Vissa 
delar av litteraturen är lånad från vår handledare. De söktjänster som använts är LIBRIS, 
GUPEA och även Skolverkets länksamling. Tidigare forskning och metodisk litteratur har 
diskuterats och hittats i samråd med vår handledare som forskat inom ett liknande område sett 
till tidsperspektiv dock ett annat matematiskt innehåll. 

 Etik 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) delas individskyddskravet, som alltid bör tas hänsyn till när 
undersökningar gemomförs, upp i fyra huvudkrav. Dessa är informationskravet, 
konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckekravet.  I denna undersökning har 
hänsyn tagits till intervjupersonen eftersom denna inte nämns med namn eller 
verksamhetstillhörighet. Ingen lagring av personuppgifter har skett. Personen ifråga hade 
möjlighet att tacka nej till att delta före och under intervjun. Respondenten har dessutom blivit 
informerad om undersökningens syfte. När det gäller textanalysen som genomförts har källor 
noga refererats till i referenslista. För övrigt är det inte direkt något i individskyddet som kan 
appliceras på denna textanalys. 

Tillförlitlighet och giltighet 

Validitet och reliabilitet 

När det handlar om vetenskapliga termer så förklaras validitet i hur stor utsträckning som 
forskaren undersöker det som är avsikten med undersökningen. När en undersökning har god 
validitet så har forskaren i hög grad undersökt det som skulle undersökas(Kullberg, 2004). I 
denna undersökning har syftet hela tiden varit närvarande för att inte tappa fokus på det som 
ska undersökas. När termen reliabilitet används i vetenskapliga termer så mäter den 
säkerheten och noggrannheten i valet av metod för undersökningen. Reliabilitet innebär att 
undersökningarna utförts på ett tillförlitligt sätt, till exempel att ett representativt 
deltagandeunderlag används. När god reliabilitet har uppnåtts så har forskaren använt sig av 
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en vetenskaplig ansats och tillhörande verktyg på ett sådant sätt att resultatet på 
undersökningen är trovärdigt. Kullberg (2004) menar att när begreppen validitet och 
reliabilitet har överförts från kvantitativa metoder till kvalitativa så har det uppstått 
diskussion. Inom den kvantitativa metoden så använder forskaren olika mätinstrument men 
inom den kvalitativa metoden så är det forskaren själv som utgör instrumentet och då blir det 
genast svårare att avgöra om god validitet respektive god reliabilitet har uppnåtts.  

 

Resultat 

Resultat textanalys 
I denna del beskrivs först mål och huvudmoment i de olika kursplanerna. Därefter beskrivs 
resultatet utifrån kategorier, Lpo 94 behandlas här separat. 
 
Lgr 62 
I kursplanen för matematik står det bland annat under rubriken mål: 

 
”Undervisningen har till uppgift att ge kunskap och färdigheter i elementär 
matematik” 
 
”På grundval av en klar insikt bör eleverna förvärva säkerhet i ett genom såväl 
huvudräkning som ändamålsenliga skriftliga tillvägagångssätt lösa olika slag av 
matematiska uppgifter i första hand av praktisk natur”. ( Skolöverstyrelsen, 1962, 
sid.164) 

Lgr 69 
I kursplanen för matematik står det bland annat under rubriken mål att undervisningen: 

 
”ska efter hand ge förtrogenhet med några väsentliga begrepp och tillvägagångssätt 
inom aritmetik, geometri, algebra och beskrivande statistik samt kännedom om 
funktions och sannolikhetsbegreppet”.(Skolöverstyrelsen, 1969, sid. 137) 
 
”Undervisningen ska vidare uppöva färdighet i numerisk räkning…”.( sid. 137) 
 
”Eleverna bör tidigt göras uppmärksamma på de matematiska sammanhangen 
mellan olika delar av lärostoffet. Det gäller bland annat sambandet mellan de fyra 
räknesätten”. 
( sid. 138) 

Lgr 80 
Under huvudmoment i Lgr 80 står det: 

 
”Matematikämnets struktur gör att ett moment i regel bygger på förkunskaper av 
andra moment. Detta måste noga beaktas av utformningen an undervisningen av 
den enskilde eleven. En elev får inte börja med ett nytt moment utan tillräcklig 
grund från tidigare moment.” (Skolöverstyrelsen, 1980, sid.99) 
 
Under rubriken grundläggande aritmetik står det: 
 
”Undervisningen i aritmetik ska utgå från och förankras i vardagsnära problem och 
för eleverna konkreta situationer. För att kunna lösa vardagliga matematiska 
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problem måste eleverna ha väl inövade färdigheter i olika räknesätt. Repetitioner 
och individuella diagnoser är speciellt angelägna i aritmetik, eftersom de olika 
räknesätten bygger på varandra.” (sid.100) 

Lpo 94 
Kursplanen i matematik i Lpo 94 delas in i mål att uppnå och mål att sträva efter.  
Uppnåendemålen i kursplanen är indelade i mål att uppnå för år tre, år fem och år sex. 
Målen uttrycker en lägsta godtagbar kunskapsnivå. Skolan och skolhuvudmannen ansvarar för 
att eleverna ges möjlighet att uppnå denna. De flesta elever kan och ska komma längre i sin 
kunskapsutveckling än vad denna nivå anger. 
 
Under strävansmål står det: 

”Strävan ska också vara att eleven utvecklar sin taluppfattning samt sin förmåga att 
förstå och använda grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal och 
närmevärden. Skolan ska i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 
utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller samt kritiskt 
granska modellernas förutsättningar, begränsningar och användning”(Skolverket, 
2000 ). 
 

 

Addition och subtraktion  

Innehåll 
I Lgr 62 beskrivs addition och subtraktion tillsammans, så även multiplikation och division, 
kursplanen betonar att sambandet dem i mellan ska tydliggöras för eleverna. Additions- och 
subtraktionsräkningen delas upp i olika huvudmoment på låg-, mellan- och högstadiet och det 
förekommer även en uppdelning om vad som ska göras på respektive årskurs. Huvudmoment 
på lågstadiet gällande addition och subtraktion är huvudräkning med beräkningar inom 
talområdet 1-100 och säkerhet ska uppnås inom talområdet 1-18. Det bör vara grundlig 
övning inom talområdet 1-10, i årskurs ett föreslår kursplanen en disposition av studieplan. 
Huvudmoment på mellanstadiet gällande addition och subtraktion uttrycker fortsatt 
eftersträvan av full säkerhet i addition och subtraktion gällande hela tal inom talområdet 0-18. 
Additions- och subtraktionstabellerna övas grundligt inom talområdet 1-18  och i kursplanens 
förslag till disposition sker inlärandet av detta i årskurs två. 
 
I Lgr 69 beskrivs addition och subtraktion tillsammans och kursplanen betonar att sambandet 
dem i mellan ska tydliggöras för eleverna. Huvudmoment för lågstadiet är bland annat 
addition och subtraktion och algoritmer för addition och subtraktion. Kursplanen beskriver att 
subtraktion ska knytas samman med addition. Kursplanen beskriver ingenting om 
tabellträning för addition och subtraktion. 
 
I Lgr 80 betonas att eleverna ska uppnå säkerhet i additions- och subtraktionsalgoritmerna. 
För att kunna uppnå detta krävs väl inövade kunskaper i additions och subtraktionstabellerna 
upp till 18. Huvudmoment under lågstadiet gällande addition och subtraktion gäller talen upp 
till 1000 och behandlas i anslutning till vardagsproblem. 
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Metod 
I Lgr 62 beskrivs konkreta övningar om hur uppdelning av den andra termen utförs. Detta för 
att fylla ut respektive minska den första termen till jämnt tiotal och hur sedan ökning 
respektive minskning med det som är kvar görs exempelvis 8+3, 8+2+1 eller 11-3, 11-1-2. 
När eleverna behärskar ovanstående teknik övas additions- och subtraktionstabellerna 
grundligt inom talområdet 1-18 och i kursplanens förslag till disposition sker inlärandet av 
detta i årskurs två. I subtraktion bör eleverna vänjas vid att minska från slutet av en förevisad 
grupp av föremål. Kursplanen föreslår en användning av räknemateriel såsom klossar och 
kulor men det kan också förekomma signaler av olika slag såsom knackningar och viftningar.  
 
I Lgr 69 beskriver kursplanen inga metoder för hur additions- och subtraktionstabellerna ska 
läras in annat än att talen upp till 1000 behandlas i anslutning till vardagsproblem. Däremot 
beskriver kursplanen att det är viktigt att lära in tabellerna för att eleverna ska kunna nå 
säkerhet i additions- och subtraktionsalgoritmerna. 
 
Beträffande Lgr 80 använder sig kursplanen av den så kallade mängdläran för att lära in 
addition och subtraktion, till exempel: 

 
 
 
Exemplet ovan visar hur den union som innehåller 5 element eller 2+3 element eller 3+2 
element åskådliggörs. Bilden visar att 2+3=3+2 (kommutativa lagen). Antalet i unionen är 
lika mycket oavsett hur mängderna har förenats. Eleverna kan därefter fortsätta med laborativt 
materiel och undersöka hur de kan skriva till exempel talet 8 som en summa. En mängd kan 
delas upp i delmängder och motsvarande additionssamband kan skrivas t.ex. 4+4, 3+5, 2+6 
och så vidare. Eleverna kan även bilda en union med tre mängder och får då uppleva att 
antalet element är lika oavsett hur mängderna sätts ihop (associativa lagen.) 
 

 
Kursplanen menar att i årskurs ett kan subtraktion läras in med hjälp av metoden som bilden 
nedan visar. Av olika föremål kan eleverna sätta samman en grundmängd (G) med till 
exempel sju element. Eleverna kan sedan bilda en delmängd med exempelvis fyra element 
därefter plocka bort dessa element från grundmängden och sedan undersöka hur många som 
därefter återstår.  
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Språk 
I kursplanen tillhörande Lgr 62 beskrivs inlärandet av additions- och subtraktionstabellerna 
inom talområdet 1-18, vilket sker i årskurs två. Kursplanen skiljer på att för lågstadiet ska 
säkerhet uppnås inom talområdet 1-18. Men på mellanstadiet ska det eftersträvas full säkerhet 
i addition och subtraktion gällande hela tal inom talområdet 0-18. 
 
I Lgr 69 beskriver kursplanen att eleverna får undersöka hur de kan skriva till exempel talet 8 
som en summa. Den beskriver också under subtraktion att eleverna kan bilda en delmängd 
med exempelvis fyra element, därefter plocka bort dessa element från grundmängden och 
sedan undersöka hur många som därefter återstår.  Kursplanen i matematik under Lgr 69 var 
teoribaserad och använde många ord som kommer från mängdläran till exempel union, 
element, mängd, delmängd och grundmängd. Kursplanen använder sig även av nedanstående 
ord för att förklarar hur addition och subtraktion kan förstås. 

• kommutativa lagen (a+b=b+a)  
• associativa lagen ((a+b) + c = a + (b + c)) och  
• distributiva lagen (a* (b+c) = a*b + a*c.)  

 
Addition och subtraktion beskrivs tillsammans och kursplanen betonar att sambandet dem i 
mellan ska tydliggöras för eleverna. 
 
När det gäller Lgr 80 betonar kursplanen starkt att en elev inte får börja med ett nytt moment 
utan tillräcklig grund från tidigare moment. Kursplanen beskriver att additions- och 
subtraktionstabellerna ska vara väl inövade. I kursplanen står det också att tal upp till 1000 
ska behandlas i anslutning till vardagsproblem. 
 

Multiplikation 

Innehåll: 
I Lgr 62 beträffande huvudmoment för lågstadiet gäller grundlig övning i huvudräkning med 
båda faktorerna inom talområdet 1-10.  Alla tabellerna till och med 10*10 ska behandlas i 
årskurs två men inga krav på färdigheter ställs inom årskursen. Från årskurs 3 gäller repetition 
och inlärning av tabellerna 5*10 och 10*5 med hjälp av konkreta övningar. Från tabellerna 
6*6 till 10*10 krävs grundlig övning. Huvudmoment på mellanstadiet gällande multiplikation 
är full säkerhet med heltal inom talområdet 0-10. 
 
I Lgr 69 beskrivs att inlärningen av multiplikationstabellen kan åstadkommas med korta och 
muntliga övningar som är ofta förekommande och bör även omfatta multiplikation med 
faktorn noll. Kursplanen beskriver inte med ord vilka tabeller som ska läras in. Däremot finns 
en multiplikationstabell avbildad som visar ett rutsystem upp till 10*10.  
 
Lgr 80 betonar att multiplikationstabellen med ena faktorn fem lärs in på lågstadiet och de 
övriga inövas på mellanstadiet. Lågstadiet och mellanstadiets huvudmoment gällande 
multiplikation är att multiplikationstabellerna inövas eftersom de är viktiga förkunskaper för 
inlärning av motsvarande algoritmer och för huvud- och överslagsräkning. 
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Metod  
I Lgr 62 beskrivs förberedande övningar för multiplikation som upprepad addition med 2, 5 
och 10, varje tal taget högst 10 gånger. Dessa övningar övas till en början med konkret 
materiel och eleverna bör så långt som möjligt använda sig av illustrationer som demonstrerar 
förfaringssättet. Uppgifter av följande typ ger god övning: 2*?=8, ?*4=20, ?*?=15. 
Multiplikationen kan illustreras med lämpliga bilder. 
 
Enligt Lgr 69 bör eleverna vid införandet av multiplikation ha tillgång till laborativt material. 
Kursplanen beskriver därefter med hjälp av bilder vilket konkret material som kan användas. 
Kursplanen kallar den första bilden för nät precis som nedanstående figur visar: 
 

 
 
Genom att utnyttja nätet kan eleverna på ett naturligt sätt få förståelse för den kommutativa 
lagen som i det här fallet 3*4=4*3.   
Andra sätt som kan användas för att konkretisera multiplikationstabellen är följande tabell: 

 
 
Vid svårare beräkningar kan den distributiva lagen utnyttjas: 

 
 
 
I Lgr 80 tas multiplikation som begrepp upp som huvudmoment för lågstadiet men behandling 
av algoritmer bör vänta till eleverna har nått full säkerhet i additions- och 
subtraktionsalgoritmerna. 
 
 
Språk 
I Lgr 62 fortsätter kursplanen att kräva full säkerhet med heltal inom talområdet 0-10. 
Kursplanen beskriver även att grundlig övning ska ske i huvudräkning för multiplikation med 
båda faktorerna inom talområde 1-10. 
 
I Lgr 69 använder kursplanen liksom vid addition och subtraktion även under multiplikation 
orden:  

• kommutativa lagen (a+b=b+a) och  
• distributiva lagen (a* (b+c) = a*b + a*c.)  
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När det gäller Lgr 80 beskriver kursplanen att multiplikationstabellen med faktor högst fem 
lärs in på lågstadiet men att multiplikationstabellerna på mellanstadiet inövas. Dessa tabeller 
är viktiga förkunskaper för inlärning av motsvarande algoritmer och för huvud- och 
överslagsräkning. 
 

Divisionsalgoritm 

Innehåll 
I Lgr 62 beskriver kursplanen inte någon speciell divisionsalgoritm. När division med 
räkneuppställning ska läras in gör eleverna det till en början med uppgifter, där varje 
deldivision går jämnt upp, t.ex. 69/3. När eleverna gått över till uppgifter med delrester till 
exempel 372/3 bör uppgifter av den förra typen i regel lösa utan uppställning (så kallad kort 
division). Det påpekas dock i allmän kurs på högstadiet att många elever behöver en grundlig 
repetition. Eleverna behöver behärska så kallad kort division. Kravet på säkerhet betonas 
genom att eleverna får vänja sig vid att på ett enkelt sätt kontrollera uträkningarna. 
 
Kursplanen i Lgr 69 menar att sambandet mellan multiplikation och division ska framgå 
tydligt för eleverna. I detta sammanhang kan det också vara naturligt att förklara uttryck som 
”hälften av 6” och ”tredjedelen av 9”. 
 
I Lgr 80 tas division som begrepp upp som huvudmoment för lågstadiet men behandling av 
algoritmer bör vänta till eleverna har nått full säkerhet i additions- och 
subtraktionsalgoritmerna. Lågstadiet och mellanstadiets huvudmoment gällande division är att 
divisionstabellen inövas eftersom det är viktiga förkunskaper för inlärning av motsvarande 
algoritmer och för huvud- och överslagsräkning. Mellanstadiets och högstadiets 
huvudmoment är att sträva för att uppnå säkerhet i att dividera med åtminstone ensiffrig 
nämnare. 
 
Metod 
I Lgr 62 beskriver kursplanen som metod för att förklara division att det är bra att använda 
knappar som delas upp i olika högar för att konkretisera. Kursplanen beskriver också som 
metod för att räkna division en så kallad kort division. 
 
I Lgr 69 beskrivs att för att eleverna ska lösa divisionsuppgifter kan de ta till nät såsom 
presenterades vid multiplikation efter att de löst uppgifter med hjälp av laborativt material. 
Innan divisionsalgoritmen införs kan eleverna ha övat på att finna delkvoter med hjälp av 
material som visar hur.  
Exempel: 
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Det går även att skriva på följande sätt: 
Ovanstående övningar får leda fram till en mer omfattande algoritm som den nedan. Eleven 
behöver då inte hitta delkvoterna omedelbart.  
 
Exempel: 
 

 
 
Den slutliga algoritmen kan då vara den som visas nedan. Kursplanen beskriver inget namn på 
algoritmen och inte heller fördelar eller nackdelar med den. 

 
 
I Lgr 80 beskriver kursplanen ingen metod för divisionsalgoritmen. Däremot beskriver den att 
eleverna ska ha uppnått full säkerhet i additions- och subtraktionsalgoritmerna. 
 
Språk 
I Lgr 62 kallar kursplanen det tal som ska delas för dividend och det tal som det delas med 
beskrivs som divisor. Andra ord som förekommer gällande division är deldividend och 
delrester. Eleverna behöver behärska så kallad kort division på högstadiet. Kravet på säkerhet 
betonas genom att eleverna får vänja sig vid att på ett enkelt sätt kontrollera uträkningarna. 
 
I Lgr 69 använder kursplanen ordet delkvoter för att beskriva hur eleven kan gå tillväga för att 
komma fram till kvoten. När kursplanen beskriver detta använder den även ordet element som 
kommer från mängdläran för att beskriva delarna i talet. 
 
Kursplanen i Lgr 80 beskriver att divisionstabeller ska inövas och att eleverna ska ha uppnått 
säkerhet i additions- och subtraktionsalgoritmerna. Mellanstadiets och högstadiets 
huvudmoment är att sträva för att uppnå säkerhet i att dividera med åtminstone ensiffrig 
nämnare. 
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Lpo 94 
Innehåll 
I Lpo 94 görs ingen uppdelning av de olika räknesätten utan här behandlas addition, 
subtraktion, multiplikation och division tillsammans. 
 
Beträffande räkning med positiva heltal i slutet på år tre ska eleven kunna förklara vad de 
olika räknesätten står för och deras samband med varandra med hjälp av till exempel konkret 
material eller bilder. Eleven ska kunna räkna i huvudet med de fyra räknesätten när talen och 
svaren ligger inom heltalsområdet 0-20 samt med enkla tal inom ett utvidgat talområde. 
Vidare ska eleven kunna addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när 
talen och svaren ligger inom talområdet 0-200. Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det 
femte skolåret är att eleven ska ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik 
som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens 
närmiljö. Eleven ska förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och 
division. Vidare ska eleven kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga 
räknemetoder och med miniräknare. 
 
Metod  
Kursplanen beskriver inga direkta metoder för hur ovanstående ska vare sig läras in eller läras 
ut. 
 
Språk 
Kursplanen betonar vad eleven lägst ska ha uppnått. Kursplanen beskriver att eleven ska ha 
förvärvat grundläggande kunskaper. Kursplanen betonar att elevens förmåga att förstå och 
använda grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal och närmevärden ska utvecklas 
 

Resultat lärarintervju 
Den intervjuade läraren tog sin lärarexamen 1968. Hon har alltså varit verksam under Lgr 62, 
Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94. Hon utbildade sig till lågstadielärare och har uteslutande arbetat i 
årskurs ett till tre. Med tanke på hennes inriktning kunde inga svar ges angående minnen av 
metoder för divisionsalgoritmen då det inte ingått undervisningen. När det gäller additions- 
subtraktions och multiplikationstabeller fanns dock minnen kring dessa. Läraren anser att 
utifrån Lgr 62 och Lgr 69 så var spalträkning det som betonades. Under dessa kursplaner 
skulle lilla minus och lilla plus samt multiplikationstabellerna läras in utantill. På 70- och 80-
talet blev denna utantill inlärning ansedd som någonting fult och den frångicks därför. I dag 
upplever läraren att det talas mer matematik.  
 
På frågan om det fanns någon uttalad metodik som hon minns lyfter hon mängdläran. Hon 
minns mängdläran som mycket av ”större än” och ”mindre än” när det gällde mängder. 
Läraren upplevde mängdläran som både negativ och positiv. Positiv för att den förde med sig 
inslag av laborativ matematik. Negativ därför att de svagare barnen fick stora problem att 
hålla mängder och delmängder i minnet samtidigt. 
 
Hon minns 80- och 90-talet som en tid då i princip inga genomgångar användes och barnen 
skulle arbeta individuellt. Skriftlig huvudräkning var en metod som kopplades in för tio år 
sedan ungefär. Många lärare fick då gå på kurs och utbilda sig i detta. 
 
Under Lgr 62, Lgr 69 avsattes speciella studiedagar för lärarna, då bearbetades enbart 
specifika ämnen, till exempel matematik. Fler studiedagar ingick förr med inriktning på ett 
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visst ämne inriktat till olika stadier. Lärare som undervisade i matematik i årskurs ett jobbade 
ihop med andra som var verksamma inom samma område. Idag finns så kallade smörgåsbord 
att välja bland men bara en liten del av dessa upplevs av läraren vara matematik. Om ett 
matematiskt innehåll går att finna i dessa smörgåsbord är de ofta inte inriktade på en specifik 
ålder utan till så spridda åldrar som förskoleklass och åk 7, menar läraren. 
 
När det gäller hur styrande kursplanerna har varit under olika perioder så menar denna lärare 
att när hon var under utbildning och även under den första tiden som verksam lärare var 
kursplanerna mycket styrande. Kursplanerna användes mer eller mindre som kurslitteratur och 
läromedel i lärarutbildning och ute i verksamheterna. Läraren menar vidare att efter 
kommunaliseringen har kursplanerna inte varit lika styrande. Här har istället lokala kursplaner 
utifrån egna tolkningar utarbetats vilket läraren menar inte gagnar likvärdig utbildning för 
alla. Hon menar att kursplanerna har gått i en våg, från att ha varit mycket styrande, till mer 
uppluckrade, till att nu återigen bli mer styrande. Angående implementeringsarbetet med 
kursplanerna menar hon att det är en trög process och att så har varit fallet under alla olika 
kursplaner. 
 

 

Analys av resultat 
Analysen utgår från följande frågeställningar: 
 

• Vilka likheter och skillnader kan ses i de olika kursplanerna gällande hur innehåll och 
metoder beskrivs beträffande divisionsalgoritmer, additions- subtraktions och 
multiplikationstabeller? 

 
• Vilka minnen har en lärare som varit verksam under alla de ovanstående kursplanerna 

när det gäller divisionsalgoritmer, additions- subtraktions och multiplikationstabeller. 
 
Innehåll och Metoder    
Lgr 62 och Lgr 69 är mycket detaljerade i sina beskrivningar av det matematiska innehållet 
och metoder generellt sett. När det gäller tabellträningen, som undersökts i denna textanalys 
av styrdokumenten, så är Lgr 62 och Lgr 80 ungefär lika detaljerade. Lpo 94 är mycket 
sparsam med detaljbeskrivningar beträffande det valda matematiska området i denna 
undersökning. En lärares minnen av additions- subtraktions och multiplikationstabeller under 
Lgr 62 och Lgr 69 var att spalträkning var det som betonades. Läraren minns att under dessa 
kursplaner skulle lilla minus och lilla plus samt multiplikationstabellerna läras in utantill.  
 
Läraren minns även att kursplanerna var styrande både under hennes utbildning och under 
hennes första tid som verksam lärare. Kursplanerna Lgr 62 och Lgr 69 användes mer eller 
mindre som kurslitteratur och läromedel i lärarutbildning och i skolorna. Läraren menar att 
kursplanerna gått som i en våg. Eftersom de gått från att varit väldigt styrande till mindre 
styrande och nu uppfattar hon det som att de är på väg att bli mer styrande igen. Läraren 
menar även att Lpo 94 lämnar mycket utrymme för egen tolkning både för olika skolor och 
olika lärare.  
 
Endast Lgr 69 beskriver en divisionsalgoritm. Lgr 62 förespråkar dock kort division. Lpo 94 
beskriver att eleven ska kunna räkna naturliga tal med hjälp av skriftliga räknemetoder, dock 
inte vilka. I Lgr 80 beskriver kursplanen ingen metod för divisionsalgoritmen. Läraren 
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nämner inga divisionsalgoritmer då hon endast undervisat på lågstadiet där det inte 
förekommit någon divisionsalgoritmräkning. 
 
Beträffande multiplikationstabellsträning beskriver Lgr 69 två olika metoder vilka är nätet och 
en tabell med multiplikationsdata. Lgr 62 beskriver olika konkreta material att använda som 
hjälpmedel vid multiplikationstabellsträning. Lgr 80 beskriver inga metoder men betonar att 
multiplikationstabellen bör inövas. Lpo 94 skriver att eleven ska kunna förstå och använda 
multiplikation. Läraren minns att det någon gång under 70- och 80- talet ansågs det fult att 
lära in tabeller utantill och då frångicks detta. 
 
 
Språk 
Lgr 69 skiljer sig markant från övriga kursplaner när det gäller matematiskt språk genom att 
metoden mängdläran genomsyrar hela kursplanen. Ord som union, element, mängd, delmängd 
och grundmängd var förekom ofta i kursplanen. Mängdläran förekommer inte i någon annan 
kursplan. Språket är också annorlunda på grund av att olika matematiska lagar beskrivs 
frekvent. Dessa lagar är de kommutativa, associativa och distributiva lagarna. Lgr 80 är i 
motsats till Lgr 69 mer praktisk och vardagsnära i sitt språk.  Läraren minns mängdläran som 
både negativ och positiv. Hon menar att det var positiv för att den förde med sig inslag av 
laborativ matematik. Negativ därför att de svagare barnen fick stora problem att hålla 
mängder och delmängder i minnet samtidigt. 
 
 
Likheter och skillnader 
Likheter mellan kursplanerna är att vilka talområden som ska bearbetas tydliggörs i Lgr 62, 
Lgr, 80 och Lpo 94. I Lgr 62 är de talområden som det ska uppnås säkerhet i 1-18 när det 
gäller addition och subtraktion, och i Lgr 80 gäller detta upp till 18. I Lgr 69 nämns 
talområdet 0-10 och sedan 0-20 beträffande addition och subtraktion i årskurs ett. Däremot 
förordas ingen speciell tabellträning i Lgr 69. Skillnaden i Lpo 94 är att här betonas både tal 
och svar när det talas om det område som ska behandlas. Talområdet i fråga är 0-20 och detta 
gäller i Lpo 94 inte bara när det handlar om addition och subtraktion utan detta gäller alla de 
fyra räknesätten. I Lgr 62 och Lgr 80 beskrivs ovanstående talområden som tabellträning. I 
Lgr 69 och Lpo 94 nämns inte tabellträning över huvudtaget. Sambandet mellan addition och 
subtraktion samt multiplikation och division betonas i alla kursplanerna. I Lgr 80 hävdas det 
dessutom att de olika räknesätten bygger på varandra. Här uttrycks att en elev inte får börja 
med ett nytt moment utan tillräcklig grund från tidigare moment. Läraren minns att 
spalträkning, att lära sig utantill, praktiserades frekvent under Lgr 62 och Lgr 69. Detta 
gällande additions- subtraktions, multiplikationstabeller. Detta stämmer inte riktigt överens 
med vad som förespråkades in Lgr 69 men här kan eventuellt lärarens svar visa på den tröghet 
som tidigare i arbetet påvisats beträffande implementeringsarbetet med kursplanerna. Alltså 
att innehållet i Lgr 62 lever kvar fast en ny kursplan införts. Denna institutionella tröghet 
förklaras av Pierre (2007) genom det så kallade institutionella perspektivet. Detta perspektiv 
kan visa på att förändringar i kursplanerna är genomgripande i teorin men att i det praktiska 
skolarbetet tar det tid för reformerna att träda i kraft. Detta betyder alltså att när en ny 
kursplan presenteras i skolan kan det dröja många år innan den genomsyrar verksamheten.  
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Diskussion 
Här beskrivs resultatdiskussion först därefter didaktiska konsekvenser, metodisk diskussion 
och förslag till fortsatt forskning. 
 

Resultatdiskussion 
Innehåll och metoder     
Utifrån resultaten som framkommit av undersökningen kan intressanta reflektioner göras. När 
det gäller innehållet i Lgr 62 och Lgr 69 anser vi att dessa kurplaner ger stöd till läraren 
beträffande vad som ska ingå i undervisningen. De beskriver även hur detta innehåll kan 
konkretiseras för elever och vilka metoder som kan användas. De beskriver också varför olika 
inslag bör introduceras i olika årskurser. Till exempel beskrivs i Lgr 69 teorin bakom det som 
ska läras in och att när en elev förstår exempelvis den kommutativa lagen underlättar detta 
betydligt för inlärning av exempelvis multiplikationstabeller. Detta skulle därmed kunna vara 
en stor hjälp för eleverna. Enligt Paulsson (1979) byggs multiplikationstabellen fortlöpande 
upp, han menar att det räcker med halva tabellen som behöver byggas upp tillsammans med 
kvadrattalen. Detta på grund av multiplikationens kommutativitet, sedan förvärvas de andra 
tabellerna ”på köpet”.  Detta kräver i sin tur att eleven har uppnått reversibelt tänkande. Piaget 
(1976) menar att ett barn måste uppnå en ålder av 7-8 år innan de kan göra reversibla 
operationer, alltså kasta om en tankeföljd.  
 
Vi menar att svängningarna mellan de olika metoderna och även dess omfång som 
förespråkats i kursplaner och metodisk litteratur varit väl stora historiskt sett. Från de mycket 
detaljstyrda Lgr 62 och Lgr 69 beträffande metod till de i närmaste metodlösa Lgr 80 och Lpo 
94. Vi menar att det skulle ha varit positivt för elevernas kunskapsutveckling att ta tillvara 
vissa metoder. Vi håller därmed med Kilborn (2002) som menar att det finns skäl att efterlysa 
en kontinuitet och en ämnesteoretisk stadga i den svenska matematikmetodiken vilken han 
menar är både förvirrad och teorilös. Enligt Löwing (2002) ska den didaktiska ämnesteorin 
inom matematik visa på hur innehållet i matematikämnet kan förstås, organiseras och delges 
utifrån de enskilda behov och premisser som finns, det vill säga vilka vägval som ska göras. 
Vi menar att en teori liknande den ovan beskrivna skulle kunna ligga till grund för hur en 
kursplan i matematik kan byggas upp. Vi menar också att det är viktigt att denna fungerar 
nationellt för att säkerställa ett likvärdigt innehåll för alla elever i den svenska skolan. Ett 
exempel som pekar på att svängningarna gällande skolans metodik inte alltid har varit till 
fördel för eleverna är det Kilborn (2002) skriver att många lärare anser angående 
additionstabellens roll. Många lärare menar att additionstabellen och multiplikationstabellen 
är kvarlevor från den gamla pluggskolan, att det innebär ett meningslöst rabblande utan 
matematiskt värde. Kilborn hävdar att så inte är fallet. Vi menar med hänsyn taget till 
ovanstående att allt gammalt inte ska förkastas utan vi bör ta tillvara tidigare kunskaper och 
istället bygga vidare på och utveckla dessa till att passa in i dagens samhälle.  
 
Språk             
När det gäller mängdläran menar vi att den använd på rätt sätt kan inverka positivt på 
förståelsen för olika matematiska begrepp. Detta genom att eleverna får arbeta laborativt. 
Dock menar vi precis som Kristiansson (1979) att då mängdläran infördes lades fokus för 
mycket på mängdläran som ett mål istället för att använda den som ett medel. Med tanke på 
den stora reform som den var menad att bli anser vi att mer insatser skulle ha lagts på att 
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utbilda lärarna kring dessa metoder. Som vi ser det uppstod i stället ett motstånd hos många 
lärare inför denna metod. Eftersom Nilsson (2009)3 var verksam under denna period menar 
han dock att lärarna fick adekvat utbildning gällande den nya matematiken. Vi menar att det 
kanske var så att utbildnings insatserna varierade över landet. Kanske det också var så att det 
inom vissa delar av lärarkåren hade uppstått ett motstånd till det nya och att 
utbildningsinsatserna därigenom upplevdes som otillräckliga. 
 
Mängdläran skulle ge lärarna ett hjälpmedel för att kunna beskriva hur eleverna skulle gå 
tillväga för att uppnå förståelse över bland annat addition, subtraktion, multiplikation och 
division.  Eleverna skulle ges möjlighet till mer förståelse och insikt i matematiska 
sammanhang. Tillsammans med att mängdläran kom att överanvändas uppkom också ett 
motsatsförhållande mellan gammal och ny matematik som gjorde att en del nödvändiga 
övningar i tabellkunskaper, huvudräkning och mekanisk räkning fick utgå ur undervisningen 
efter den nya läroplanen. Då blev inte heller användandet av mängdläran till den hjälp som det 
var tänkt. Kristiansson (1979) menar att Lgr 69 var så pass teoretisk i sin utformning att den 
blev den svårtolkad.  
 
Likheter och skillnader 
Vi menar att tanken gällande sambandet mellan addition och subtraktion samt multiplikation 
och division är något väldigt väsentligt. Då detta betonats och uttryckts mycket utförligt i Lgr 
62 och Lgr 69 och även i Lgr 80 önskade vi att innehållet i Lpo 94 också lade mer av sin 
tyngdpunkt på detta. Vi menar att Lpo 94 bitvis är tandlös och ibland även märkligt 
formulerad. Vi anser att beskrivningen av innehållet i mål att uppnå i årskurs tre är tvetydig. 
Detta på grund av skrivningen: ”inom denna ram ska eleven kunna räkna i huvudet med de 
fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområde 0-20”. Vi menar att om just 
svaren inom de fyra räknesätten ska ligga inom ovan nämnda talområde innebär detta en låg 
nivå med tanke på multiplikationstabellsträningen.  
 
Vi anser att det är viktigt att ta lärdom av matematikdidaktisk forskning och precis som Niss 
(2001) menar vi att resultaten är beroende av vilken matematikundervisning som bedrivits. 
Det är viktigt att som lärare ha kunskaper om både hur undervisningen i matematik, 
inlärningen samt resultaten är relaterade till varandra. Vi anser att kursplanen skulle kunna 
vara det forum som kommunicerar detta till oss lärare. Vi menar att Lpo 94 och Lgr 80 
kommunicerar de didaktiska frågorna vad och varför beträffande tabellträning men inte hur. 
Däremot kommunicerar Lgr 62, Lgr 69 de didaktiska frågorna vad och varför beträffande 
tabellträning men också hur.  
 
Vi har tagit notis om att det endast i en kursplan (Lgr 69) beskrivits om vilken 
divisionsalgoritm som skulle förespråkas. Lärarna är därför hänvisade till metodisk litteratur. 
Under Lgr 62 förespråkar Hilding (1963) den angloamerikanska algoritmen för division. 
Alvin och Anderberg (1968) beskriver också den ovan nämnda algoritmen. Kilborn (2002) 
beskriver olika divisionsalgoritmer och menar att ingen av dem varken är bättre eller sämre, 
däremot anser han att algoritmen ska klart tydliggöra divisionshändelsen ifråga. Vi har själva 
undervisats under två olika divisionsalgoritmer. En av oss genom den angloamerikanska 
algoritmen och den andra genom liggande stolen. Med tanke på detta var det intressant att 
jämföra om vi upplevde några skillnader i hur vi uppfattade arbetet med division. Vi anser att 
utifrån våra erfarenheter av dessa algoritmer spelar det inte någon roll vilken av dem som 
används. Detta eftersom vi båda anser att vi kontrollerar division väl med våra respektive 

                                                 
3 Nilsson, G. (2009). Muntlig källa. Borås. 2009-12-17. 
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algoritmer. Detta innebärande den mekaniska räkningen. Då det kommer till förståelse menar 
vi att ingen av oss egentligen fått någon del av detta i undervisningen. Reflektioner över detta 
blir då att mekanisk inlärning kan fungera. Dock vill vi påpeka att glädjen över att förstå det 
matematiska innehållet och viljan att gå vidare för vår del kommit först på senare år då vi 
kunnat koppla våra algoritmer till vad de faktiskt innebär. I och med detta håller vi med det 
Kilborn ovan (2002) menar. 
 
Av alla internationella undersökningar i matematik är det endast den från 1995 som påvisar 
ett resultat som inte innebär någon nedgång. Här beskrivs de svenska elevernas resultat istället 
som medelmåttiga. Förutom gymnasieeleverna som presterat på topp. Sett till detta faktum är 
det ganska märkligt att trots att nationell långsiktig insats beträffande matematikutveckling 
utförts har inte någon större förbättring skett. Nästan alla undersökningar har indikerat att vi i 
Sverige halkar efter i matematik i jämförelse med många länder gällande aritmetik. Om 
kursplanerna kan sägas ligga till grund för denna försämring är inget som vi varken kan 
bekräfta eller avvisa. Det skulle dock vara intressant om någon annan ville göra den 
undersökningen. Här krävs dock att ingående studera dessa internationella undersökningar 
och framför allt ställa sig frågan om det går att jämföra länder på det sätt som gjorts.  
 

Didaktiska konsekvenser och egna slutsatser 
Innehåll och metod 
Vi anser att vi som blivande och nyutexaminerade lärare skulle ha stöd av mer detaljerade 
kursplaner. Samtidigt vill vi säga att det är viktigt med tolkningsutrymme men att detta 
kanske mer är gällande då det beträffar vilket material som används för att uppnå vissa mål. 
Hilding (1963) menar att det är viktigt för en lärare att känna till och kunna förklara de olika 
räknelagarna som på matematiskt fackspråk kallas för de kommutativa, associativa och 
distributiva lagarna. Det är viktigt att läraren kan åskådliggöra lagarna för eleverna och 
Hilding nämner användandet av knappar som läggs som ett rutnät som en bra metod för att 
visa eleverna hur den kommutativa lagen fungerar. Vi menar att detta pekar på att metoderna 
är viktiga men också vilket material som väljs. En mer detaljerad kursplan skulle eventuellt 
kunna säkerställa mer likvärdighet.  
 
Vi är inte så säkra på att alla lärosäten för pedagogisk utbildning har ett likvärdigt innehåll. 
Dessutom ska detta innehåll kommuniceras av lärare, tolkas av studenter och inlemmas i ett 
sammanhang. Detta innebär att nyutexaminerade lärares kunskaper kan variera. Det är viktigt 
med mångfald i lärarutbildningen men det får inte ske på bekostnad av att våra elever i 
grundskolan utsätts för en ojämn standard beträffande matematikundervisning. Vi menar att 
en teori likt den som Löwing beskriver (2002) mycket väl skulle kunna ligga till grund för hur 
en kursplan i matematik kan byggas upp. Vi menar också att det är viktigt att denna fungerar 
nationellt för att säkerställa ett likvärdigt innehåll för alla elever i den svenska skolan. Med 
hjälp av denna undersökning kan utläsas att laborativ matematik egentligen har förespråkats 
ända sedan Lgr 62 men frågan är vilket genomslag det fått. Vi har fått den känslan att 
laborativ matematik är någonting förhållandevis nytt ute i verksamheterna eftersom det inte 
går att se något större utbud i klassrummen som vi har vistats i. Laborativ matematik används 
lite som ett extra inslag då och då. Möjligen kan detta ha med den institutionella trögheten 
(Pierre, 2007), som vi lyfte i vår bakgrund, att göra. Likafullt är det sorligt att det inte fått 
större genomslag då vi anser det vara en utmärkt metod för många elever. 
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Språk 
Vi menar att ett språk som Lgr 69 som ansågs vara för teoretiskt kan vara besvärligt att 
hantera. Om en användbar metod såsom mängdläran kan hittas borde inte språket få vara ett 
hinder. Vi menar att om till exempel mängdläran kunnat kommunicera det innehåll som var 
tänkt alltså som ett medel och inte som ett mål i sig hade detta varit något positivt.  
 
I granskningen av kursplanen går det inte att låta bli att lägga märke till hur målen 
formulerats. Ju mer detaljerad information om matematiskt innehåll och metoder desto mindre 
möjlighet för egen tolkning. Det motsatta förhållandet gäller alltså att vid minimal 
beskrivning lämnas en större möjlighet för egen tolkning för den enskilde läraren. Vi menar 
att detta kan resultera i ojämna förhållanden mellan olika skolor. Vi anser vidare att det vore 
bra om lärare fick en gemensam terminologi beträffande matematik som kursplanen skulle 
kommunicera eftersom den är nationell. 
 
 
Likheter och skillnader 
Något vi särskilt noterade i Lgr 80, som även Nilsson (2005) påpekat var att det uttrycktes att 
en elev inte fick börja med ett nytt moment utan tillräckliga förkunskaper. Detta är inte 
uttryckt i någon annan kursplan. En reflektion beträffande detta är att om så nu är fallet hur 
ska då elever som inte anses ha tillräckliga förkunskaper behandlas. Detta kan bli svårt att 
hantera genom att många barn då befinner sig på så många olika nivåer. Den intervjuade 
läraren menade också att under denna tid drogs individualiseringen till sin spets genom att 
nästan inga genomgångar ingick i undervisningen. Eleverna var mer eller mindre hänvisade 
till sig själva. Om matematiken betraktas som ett ämne där ett steg behöver klaras av för att 
komma vidare till ett annat är det ännu viktigare att ta reda på var varje individ befinner sig 
för att kunna individualisera undervisningen. Att generalisera ett matematiskt innehåll för alla 
är inte att individualisera enligt vår mening. Att se var alla elever befinner sig i sin 
kunskapsutveckling innebär ett stort arbete. Detta kräver initialt mycket tid men med väl 
utarbetat diagnostiskt material och välutbildade matematiklärare kan stordåd uträttas enligt 
vår mening.  
 
Enligt Kristiansson (1997) kunde hon inte påvisa att kursplanerna skulle ha påverkat det 
försämrade resultat som skedde mellan Lgr 62 och Lgr 69.  Vi menar dock med anledning av 
detta att oavsett om det går att skylla på kursplanerna eller ej så är det viktigt att satsa på 
matematiken i skolan. Detta för att vi i framtiden ska kunna ligga i framkant vad det gäller 
teknik, företagande, utvecklingsarbete och forskning. För detta krävs att alla lärare är insatta i 
metoder som utvecklar våra elevers matematiska kunnande. Det är även viktigt att vi som 
lärare har fördjupade kunskaper om matematik så att vi känner oss trygga i vårt ämne. 
Undersökningen som vi här har utfört har gjort oss båda uppmärksamma på det matematiska 
innehåll som studerats på ett helt annat sätt än innan. Detta menar vi kommer att gagna oss 
som lärare i framtiden.  

Metoddiskussion 
Vi menar att den enda möjliga metod som kunnat användas är textanalys. Vi anser dock att 
granskningen av fyra olika kursplaner har varit väl mastig. Litteraturmängden gör att det blir 
svårt att överskåda materialet. Sovring av detsamma har föregått ända in i det sista på grund 
av det digra omfånget. Det var också svårt att bara beskriva ett specifikt matematiskt område 
på grund av att det ena bygger på det andra. Exempelvis var det svårt att beskriva 
additionstabeller utan att beskriva hur inlärning av addition går till. När en textanalys av 
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kursplaner görs finns det många intressanta saker som går att beskriva och då menar vi att det 
ibland varit svårt att hålla fokus på det som undersökningen har för avsikt att svara på.  
 
Liksom Johansson och Svedner (2006) påpekar menar vi att det verkligen är svårt att förhålla 
sig objektiv till texten och det som den innehåller. Eftersom vi har utbildat oss till lärare och 
är någorlunda insatta i terminologin så är det ibland lättare att förstå vad texten vill uttrycka. 
Ibland kan det dock vara en nackdel genom att vi läser mer vad som står mellan raderna än 
vad texten faktiskt säger. Vid dessa tillfällen har vi fått läsa om igen och ställa oss frågor som: 
vad står det och menar texten verkligen detta? 
 
Angående lärarintervjun var den menad att underbygga vår undersökning av kursplanerna så 
blev dock inte fallet. Däremot finner vi det intressant att få ta del av en lärares minne kring 
den aktuella tidsperioden beträffande aritmetik. Vi vill påpeka att det alltid finns en fara att 
den som intervjuar kan påverka respondenten genom sina eventuella följdfrågor. Eftersom vi 
varit ute efter en lärares minnen måste den som intervjuar verkligen se till att det lämnas 
utrymme för respondenten att tänka efter och inte snabba på intervjun. Vilket eftersträvades 
under denna intervju. För att läraren inte skulle komma ifrån ämnet återknöt intervjuaren till 
ursprungsfrågan istället för att ställa nya följdfrågor.   

 

Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetets gång har vi ställt oss många olika frågor och även velat kunna besvara dessa. 
Tiden som finns till förfogande för att skriva ett examensarbete menar vi inte räckte till för att 
kunna besvara dessa frågor. En av frågorna är huruvida elevers försämrade resultat i 
matematik kan kopplas till olika kursplaner? Det skulle även vara intressant att titta på om och 
hur det i Sverige går att säkerhetsställa en likvärdig lärarutbildning. 
 

Övrigt 
Vi vill passa på att tacka vår handledare Gunnar Nilsson för alla goda råd och för att han har 
tillgodosett oss med viss litteratur. Vi vill också uttrycka vår tacksamhet till den lärare som 
var vänlig nog att ställa upp i vår intervju. Vi vill även ta tillfället i akt att tacka våra familjer 
för deras stöd. Här vill vi också passa på att tacka varandra för ett mycket gott samarbete.



33 
 

 

Referenser 
Alvin, I & Anderberg, B. (1968). Matematik på nytt sätt. Stockholm: Skolförlaget Gävle AB. 
 
Bentley P-O (2009). TIMSS 2007: Upptäckter kring svenska elevers misstag i matematik.       
Nyhetsbrev. Hämtad 2009-11-12 .  http://www.skolverket.se/sb/d/2131/a/14286. 
 
Claesson, P. (1979). Vad är matematikdidaktik? I Claesson, P. & Paulsson, K-A. & Valinder, 
M. (red). (1979). Matematikämnet i skolan. Stockholm: LiberLäromedel Utbildningsförlaget. 
Sid 14-19. 
 
Hellspong, L. (2001). Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hilding, S. (1963). Matematik: Mål och grundlinjer. Metodik i skolan. Stockholm: Norstedts. 
 
Jarl, M. & Kjellgren, H. & Quennerstedt, A. (2007). Förändringar i skolans organisation och 
styrning. I Pierre, J. (red)(2007). Skolan som politisk organisation. Malmö: Gleerups. Sid.23- 
47. 
 
Johansson, B. & Svedner, P.O. (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen. 
Undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsförlaget. 
 
Kilborn, W. (1997). Didaktisk ämnesteori 1. Del 1 grundläggande aritmetik. Malmö: Liber 
Ekonomi. 
 
Kristiansson, M. (1979). Matematik Lgr 62, Lgr 69.  Göteborg: Acta Universitatis 
Gothoburgensis.  
 
Kullberg, B. (2004). Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur.  
  
Lantz, A. (2007). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Liedman, S-E. (2006). Ett oändligt äventyr. Om människans kunskaper. Stockholm: Albert Bonniers 
Förlag. 
 
Lindensjö, B. & Lundgren, U. P. (2000). Utbildningsreformer och politisk styrning. 
Stockholm: HLS Förlag. I Tholin, J. (2006). Att kunna klara sig i ökänd natur. En studie av 
betyg och betygskriterier – historiska betingelser och implementering av ett nytt system. 
Borås. Respons tryck. 
 
Lundgren, U.P. (1979). Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori. 
Stockholm: Utbildningsförlaget. 
 
Lundgren, U.P. (1986). Att organisera skolan. Om grundskolans organisation och ledning. 
Stockholm: Liber. 
 
Löwing, M. (2002). Ämnesdidaktisk teori för matematikundervisning. IPD rapport nr 2002:11. 
Göteborg: Göteborgs Universitet, Institutionen för Pedagogik och Didaktik. 
 



34 
 

Niss, M. (2001). Den matematikdidaktiska forskningens karaktär och status. I Grevholm, B. 
(red.). Nordiskt perspektiv på matematikdidaktik. Lund. Studentlitteratur. Sid 21-47. 
 
Nilsson, G. (2005). Att äga pi: praxisnära studier av lärarstudenters arbete med 
geometrilaborationer. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.  
 
Paulsson, K-A.(1979 ). Multiplikation. I Claesson, P. & Paulsson, K-A. & Valinder, M. (red). 
(1979). Matematikämnet i skolan. Sid 142-163. Stockholm: LiberLäromedel. 
 
Piaget, J (1976). Framtidens skola. Att förstå är att upptäcka. Stockholm: Forum.  
 
Pierre, J (red) (2007). Decentralisering, styrning och värdekonflikter i skolan. I Skolan som 
politisk organisation. Malmö: Gleerups. Sid 9-22.. 
 
Sjögren, F.(2007). Styrdokumenten möter verkligheten – ett exempel på värdekonflikt. I 
Pierre, J (red) (2007). Skolan som politisk organisation. Malmö: Gleerups. Sid 9-22.. 
 
Skolverket.(2000). Kursplanen i matematik. Hämtad 2010-01-03 från: 
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3873/titleId/MA1010%20-
%20Matematik 
 
Skolverket.(2002). SOU 1992:94. Bildning och kunskap: särtryck ur Läroplanskommitténs 
betänkande Skola för bildning. Hämtad 2010-01-03 från:  
http://www.skolverket.se/publikationer?id=135 
 
Skolverket (2004) Internationella studier under 40 år. Svenska resultat och erfarenheter. 
Stockholm: Liber. 
 
Skolverket.(2007). PISA 2006: Svenska 15-åringar är bättre på att läsa än att räkna. 
Pressmeddelande 4 december 2007. Hämtad 2009-03-17 från: 
http://www.skolverket.se/sb/d/1716/a/10499        
 
Skolverket. (2008). Rapport 323. TIMSS 2007. Svenska elevers kunskaper i matematik och 
naturvetenskap i ett nationellt och internationellt perspektiv. Stockholm: Liber. 
 
Skolöverstyrelsen.(1962).  Läroplan för grundskolan, Stockholm: Utbildningsförlaget Liber 
AB. Hämtad 2009-11-12 från: http://ncm.gu.se/media/kursplaner/grund/LLlgr62.pdf  
 
Skolöverstyrelsen (1969). Läroplan för grundskolan, Allmän del. Stockholm: 
Utbildningsförlaget: Liber AB. Hämtad 2009-11-12  från: 
http://ncm.gu.se/media/kursplaner/grund/LLlgr69allmandel.pdf  
 
Skolöverstyrelsen (1969). Läroplan för grundskolan, Supplement del. Stockholm: 
Utbildningsförlaget: Liber AB. Hämtad 2009-11-12 från: 
http://ncm.gu.se/media/kursplaner/grund/LLlgr69supplement.pdf 
 
Skolöverstyrelsen (1980).  Läroplan för grundskolan, Stockholm: Utbildningsförlaget Liber.  
AB. Hämtad 2009-11-12  från: http://ncm.gu.se/media/kursplaner/grund/LLlgr80.pdf 
 
 



35 
 

Stukat, S. (2005).  Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap.  
Lund: Studentlitteratur. 
 
Thurén, T. (2004). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber.  
 
Thurén, T. (2005). Källkritik. Stockholm: Liber förlag AB. 
 
Unenge, J.& Sandahl, A.& Wyndhamn, J. (1994). Lära matematik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 
forskning. Vetenskapsrådet. Hämtad 2009-12-13 från: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 



36 
 

 

Bilaga 1 
 
När började du arbeta som lärare?  
 
Vilka åldrar arbetar du med? 
 
Vilken läro/kursplan var rådande då? 
 
Hur beskrevs addition (tabeller) subtraktion (tabeller) multiplikation och divisionsalgoritmer? 
 
Fanns det någon uttalad metodik? 
 
Kommer du ihåg om det var att så att någon speciell metodik var kopplad till en särskild 
läroplan? 
 
När det gäller Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 och Lgr 94 hur skulle du beskriva de olika sett utifrån 
metodik och de matematiska områdena addition, subtraktion, multiplikation och division.  
 
Upplever du att barns kunskaper i matematik har förändrats under den tid du har jobbat som 
lärare? 
 
Upplever du någon skillnad i hur styrande kursplanerna var nu och tidigare?  
 
Följde de med in i klassrummet eller var de bara papper i en pärm? 
 
Hur har implementeringsarbetet sett ut då och nu? 
 
 


