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Sammanfattning  
 
Bakgrund 
Alla elever i årskurs ett till tre har fått utökad tid för matematikundervisning från och med 

läsåret 2013-2014. I arbetet belyses den utökade tiden utifrån lärares perspektiv. 

 

Syfte 
Syftet är att visa på hur åtta lärare beskriver att de använder den utökade undervisningstiden 

i matematik. 

 Hur beskriver lärarna den utökade matematikundervisningen? 

 Har den utökade tiden lett fram till några förändringar i lärarnas undervisning, om i 

så fall på vilket sätt? 

 Vad är kvalitet i matematikundervisning enligt lärarna?  

 

Metod 
Kvalitativ metod med semi-strukturerad intervju som redskap för datainsamling. 

 

Resultat 
Undersökningen visar att undervisningen inte har påverkats mycket av den utökade tiden. 

De flesta lärarna uttrycker dock att det är bra med mer tid, de behöver inte stressa fram 

längre. Kvalitet i undervisningen får man bland annat genom mer planeringstid, tid för 

reflektion enskilt och med kollegor, uttrycker lärarna. Ramarna styr vilken undervisning som 

levereras.  

 

  



3 

 

Master 
Educational work 
Magisteruppsats – Master thesis 
15hp 
 

 

Academic term and year: Spring 2015 

 

Swedish title: Utökad tid för matematikundervisning Lärares perspektiv 

 

English title: Extended time for teaching mathematics Teachers' perspective  

 

Author: Katarina Eliasson  

 

Supervisor: Elisabeth Persson  

 

The Examiner: Marianne Strömberg 

 

Keyword: framework theory, mathematics teaching, quality in schools  

 

 

 

 

SUMMARY 

 

Background 

All students in grade one through three have been given extended time for mathematics 

education from the academic year 2013-2014. The work highlights the extended time from 

the teacher's perspective. 
 
Purpose 

The purpose is to see how eight teachers describe their use of the extended educational time 

in mathematics. 

• How do the teachers describe the extended mathematics teaching? 

• Have the extended period led to any changes in their teaching, if so, how? 

• What is quality in mathematics teaching according to the teachers? 

 

Method 

The method is a qualitative method with semi-structured interview for data collection. 

 

Results 

The survey shows that the teaching has not been affected much by the extended time. Most 

teachers express, however, that it is good to have more time, they don´t need to feel stressed 

anymore. According to the teachers quality in teaching is obstained through more time for 

planning and reflection alone or with other colleagues.The teaching is determined by the 

framework. 
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1. INLEDNING 
 

De allra flesta skolorna i Sverige har kommuner som huvudmän. De styrs av skollag och 

skolförordningar. Intäkterna för att driva skolorna får de i form av kommunalskatt, men de får 

också medel från staten, statsbidrag som kan vara riktade eller generella. 

 

Från och med höstterminen 2013 har årskurserna 1 till 3 fått utökad undervisningstid i 

matematik för att stärka elevernas matematikkunskaper. Riksdagen antog propositionen 

2012/13:64 Utökad undervisningstid i matematik våren 2013. Staten/regeringen ger Sveriges 

290 kommuner en kommunalekonomisk utjämning på 500 miljoner per år för de ökade 

kostnaderna, inte så mycket till varje kommun, men dock ett tillskott. Kommunen där den här 

undersökningen genomförs fick 1,8 miljoner kronor med anledning av den utökade 

undervisningstiden i matematik läsåret 2013-2014. 

 

Som verksam lärare har jag funderat en hel del på hur kommunerna tar tillvara satsningar som 

staten gör på skolan. Ju mer insatt och ju mer insyn jag får, förstår jag att de som har hand om 

vår kommunala budget inte har full kunskap om eller all bakgrund till alla beslut och 

satsningar som staten gör på skolan. Jag är 1-7 lärare i Matematik och 

Naturorienterandeämnen sedan 20 år tillbaka och jobbar också fackligt på centralnivå i en 

medelstor kommun. I en tidigare undersökning har jag undersökt hur rektorer beskriver att de 

har gjort på sina skolor med den utökade undervisningstiden i matematik det aktuella läsåret 

och hur de ser på den utökade tiden utifrån sina perspektiv. Med det här arbetet vill jag belysa 

frågan om den utökade undervisningstiden i matematik utifrån lärares perspektiv. Vad de har 

fått för förutsättningar när de fått mer undervisningstid och hur de ser på 

matematikundervisning och kvalitet i matematikundervisning, är frågor jag ställer mig. 

 

 

2. SYFTE 
 

Syftet med arbetet är att undersöka hur åtta lärare beskriver att de använder den utökade 

undervisningstiden i matematik.  

 

2.1Frågeställningar 
 Hur beskriver lärarna den utökade matematikundervisningen? 

 Har den utökade tiden lett fram till några förändringar i lärarnas undervisning, 

om i så fall på vilket sätt? 

 Vad är kvalitet i matematikundervisning enligt lärarna? 

 

 

3. BAKGRUND 
 

I det här kapitlet redovisas i vilken teori studien tar sin utgångspunkt, regeringsbeslutet som 

ligger till grund för arbetet och bakgrunden till beslutet. Här kommer också likvärdig skola, 

matematik i skolan och vad kvalitet i skolan är enligt några forskares perspektiv att tas upp. 
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3.1 Teori 
Studien tar sin utgångspunkt i Ramfaktorteorin, som är ett tankeverktyg för 

utbildningsplanering (Lundgren 1999). Den som la grunden till ramfaktorteorin var Urban 

Dahllöf (1928-2014) han var bland annat professor i Pedagogik. Enligt honom formas 

undervisningsprocessen av ramarna. Det är ramarna som möjliggör eller omöjliggör olika 

undervisningsprocesser. Dahllöf uttrycker alltså att det finns ett samband mellan å ena sidan 

undervisningens ramar som tid, innehåll, elevkaraktäristika och å andra sidan elevernas 

resultat (Dahllöf 1999). 

 

Lundgren (1999) skriver att när grundskolan kom till i början på 60-talet var det för att 

åstadkomma likvärdighet inom skolan i Sverige. Staten finansierade kärnverksamheten, 

medan kommunerna stod för lokaler och måltider. Kollektivavtal formade lärartjänster utifrån 

regler för undervisningsskyldighet, det vill säga antalet undervisningstimmar en lärare skulle 

undervisa var reglerat. På det sättet styrdes ekonomin av underliggande regler. Förändrade 

man någonstans påverkade det resultatet i andra änden. Läroplanen för grundskolan 1980 (lgr 

80) och utredningen om Skolans inre arbete
1
 (SIA-utredningen) innebar decentralisering på så 

sätt att det nu var varje kommun som beslutade mer om den skola de ville ha. Ansvaret för 

upprätthållandet av ett likvärdigt skolsystem för staten började förskjutas. Tidigare var det 

villkoren som styrde, men nu skulle det vara resultaten som satte upp villkoren. Under 70-80-

talen hade de likvärdiga förutsättningarna inom utbildning börjat ifrågasättas av 

utbildningsforskare. 1989 antog riksdagen propositionen (Prop 1988/89:4) som föreslog att 

skolan skulle präglas av mål- och resultatstyrning och att kommunerna skulle få ansvaret för 

att organisera och genomföra skolväsendet.  

 

Ramfaktorteorin ger en modell för styrning av utbildning och undervisning, för att få en 

förståelse av vad det är för faktorer som påverkar i skolan (Lundgren 1999). Teorin innebär, 

skriver Lindblad, Linde och Naeslund (1999) att förhållanden
2
 utanför skolan 

uppmärksammas vid analys av undervisningsprocesser. Ramfaktorteorin knyter samman den 

yttre och den inre logiken i undervisningen på den yttre logikens villkor. Elevers och lärares 

avsikter och uppfattningar marginaliseras relativt de yttre villkor som undervisningen ingår i, 

men många gånger bortser man från variationer mellan skolor inom samma ramverk. 

Författarna skriver att det skulle vara en poäng att försöka förstå och förklara variationer av 

utfall, där ramarna är desamma. 

 

Ett närliggande problem i den ramfaktorteoretiska undervisnings- och 

lärarforskningen är att den fokuserat på grundläggande strukturer och 

återkommande mönster i undervisningen men visat litet intresse för 

betydelsebärande nyanser och konsekvenser av strategiska bedömningar hos 

aktörerna. (Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s.102) 

 

Styrkan hos ramfaktorteorin är att den visar på samhälleliga och organisatoriska förhållanden, 

hur de inverkar på utbildning och undervisning. Svagheten är att den inte visar på det 

praktiska förnuftets betydelse (Lindblad, Linde & Naeslund 1999). Lundgren (1999) förklarar 

att med ramfaktorteorin kan forskaren analysera de faktorer som påverkar undervisningen, hur 

de samverkar med varandra. Det gäller att synliggöra ramarna och på det sättet förstå och 

utveckla skolan. Ramarna orsakar inte en bestämd process, utan ramarna kan möjliggöra eller 

omöjliggöra vissa undervisningsprocesser. Det finns fysiska ramfaktorer som till exempel den 

                                                 
1
 Riksdagen tog beslut 1977 om bland annat ett nytt statsbidragssystem för grundskolan med basresurser och 

förstärkningsresurs. 
2
 Med förhållanden menas här; olika variationer och skillnader i lärarkultur, skolkultur och elevernas hemkultur. 
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faktiska undervisningstiden och den faktiska planeringstiden. Dessa går att mäta. Dahllöf 

(1999) menar att även elevkarakteristika
3
 kan äga ramkaraktär och de kan påverka indirekt 

utan att skolsystemets ledning kan påverka dem. Löwing (2006) skriver att ramfaktorteorin 

gör det möjligt att på en didaktisk nivå genomskåda komplexiteten i skolans värld.( s. 63) Hon 

beskriver den version av ramfaktorteori hon använder sig av i sin forskning genom ett 

flödesschema, se figur 1. 

 

 
Figur 1, Madeleine Löwings flödesschema för en ramfaktorteori. 

 

Under årens lopp har ramarna förändrats; både de konstitutionella ramarna som innefattar 

skolans styrdokument och de organisatoriska ramarna. Till de organisatoriska ramarna hör 

ekonomiska resurser, fördelning av tid och lärarnas avtal. Även fysiska ramar som skolors 

arkitektur och läromedel kan se annorlunda ut. Ramarna har förändrats och skolan med dem. 

Näslund (2010) skriver att med hjälp av ramfaktorteorin kan man klargöra hur skolans inre 

processer styrs av statens ekonomiska styrsystem. De kommunala politikerna hade kunnat ta 

hjälp av teorin för att lösa de politiska problem som uppstod i samband med 

kommunaliseringen och decentraliseringen. Det viktiga enligt Näslund är att återkoppla och 

utvärdera. Politikerna i riksdagen sätter upp mål för skolans verksamhet, medan det är i 

kommunerna det avgörs hur, vilka medel som används för att nå målen bäst. Lundgren (1999) 

skriver att om det finns tydliga mål för en process måste ramarna anpassas för att göra den 

processen möjlig. 

 

3.2 Likvärdig skola 
Alla elevers rätt att uppnå goda studieresultat oavsett vilken skola de går i, motsvarar 

begreppet likvärdighet enligt Tallberg Broman, Rubinstein Reich och Hägerström 2002. Att 

ha behöriga lärare, en skola som tar hänsyn till olika behov och kompenserar där det finns 

                                                 
3
 Elevkarakteristika – elevernas olika egna förutsättningar. 
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behov, är en definition av likvärdighet. Om en skola kompenserar mer och en annan mindre är 

de inte likvärdiga, enligt författarna. Tilltagande variation i skolors resultat kan ses som en 

indikation på försämrad likvärdighet, enligt Skolverket i rapport 374 Likvärdig utbildning i 

svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid (2012). Rapporten anger att 

variationen i kommunernas resurstilldelning var mer konstant mellan 1988-92, men att 

variationen ökade sedan. 1997 då kommunerna fick ökad beslutsrätt avseende resurs 

tilldelning till skolan. 

 

I Skolverkets rapport 362 Kommunalt huvudmannaskap i praktiken (2011) dras slutsatsen om 

att den bristande likvärdigheten hänger samman med olika huvudmäns olika tolkning av sitt 

uppdrag rörande skolan. 

 

Sammantaget har studien visat hur kommunens tolkning av sitt 

huvudmannauppdrag kan hindra dem att agera för att öka likvärdigheten och 

väsentligt förbättra måluppfyllelsen i skolorna. (s. 7) 

 

Studien som gjorts på uppdrag av Skolverket visar att kommunpolitikerna ser de nationella 

målen för skolan som ambitiösa visioner. Studien visar också att resursfördelningen i 

kommunerna sker schablonmässigt, därefter blir det upptill varje rektor att hantera den 

tilldelade budgeten. I samma rapport lyfts att Skolinspektionen gör bedömningen att samma 

slags brister, trots påpekanden kvarstår år efter år i skolverksamheten. I de undersökta 

kommunerna utgår kommunernas ekonomer från föregående budgetårs underskott eller 

överskott och gör justeringar nedåt eller uppåt efter den. Kommunnyttan står som 

utgångspunkt. ”Kommunens bästa” är överordnat de olika verksamheternas vilja och behov. 

Ingen verksamhet ska få fördel framför någon annan. Om de satsar starkt på skolan kan andra 

verksamheter känna sig hotade. I rapporten beskrivs också att synen på ekonomiska resurser 

som medel för resultatförbättring skiljer mellan olika ansvarsnivåer. Stora olikheter i 

måluppfyllelse mellan kommunens skolor påverkar inte skolornas pengapåsar, detta indikerar 

att det är en schablonmässig fördelning av pengarna. Ytterligare en sak som kommer fram är 

att i 92 procent av kommunerna påverkar inte elevresultaten budgetfördelningen. Om 

kommunerna gjorde en mer kompensatorisk resursfördelning, hade de kunnat bidra till mer 

likvärdiga resultat enligt rapporten. 

 

Statsbidragens konstruktion (regelverkets utformning) påverkar möjligheterna att styra med 

statsbidrag (Statens offentliga utredningar (SOU) 2013:30 Det tar tid, - om effekter av 

skolpolitiska reformer). Det finns statsbidrag av två typer. De flesta statsbidragen ingår i den 

generella potten till kommunerna. En del bidrag är ”öronmärkta/riktade”. Bidraget på 500 

miljoner per år till kommunerna för utökad undervisningstid i matematik är generellt. Sådana 

bidrag ger en signal från staten till kommunerna på vad som bör prioriteras lokalt. 

Kommunerna bestämmer trots detta själva hur de vill använda bidragen. Det finns också 

riktade bidrag som satsningen på förstelärare, där bidraget endast kan gå till lön till lärare. De 

riktade bidragen får kommunerna söka. I utredningen (SOU 2013:30) skriver utredarna vidare 

att det kan finnas en risk att skolorna blir överbelastade med olika krav på utvecklingsinsatser 

och att det kan uppstå en motsatt effekt samt att insatserna blir tillfälliga och upphör när den 

statliga finansieringen tar slut.  

 

Kommunerna får statsbidrag för att sköta kommunala angelägenheter. De riktade 

statsbidragen utgör omkring fyra procent av den totala kostnaden för kommunens verksamhet. 

Det finns delade meningar om de riktade bidragen. Företrädare för kommunala huvudmän 

menar att bidragen kan vara problematiska eftersom de innebär ett intrång i det kommunala 
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självstyret. Bidragen försvårar för kommunen att själva planera och dimensionera sina 

verksamheter. Statsbidragen innebär också merarbete i form av administration och 

uppföljning. Från verksamhetshåll framhålls däremot att tillskotten är en viktig markering på 

vad som behöver prioriteras (Skolverket, Skolverket och statsbidragen, 2008). 

 

I den aktuella kommunen som här har undersökts syns det inte i skolornas budget att det finns 

statsbidrag för utökad undervisningstid i matematik. Budgeten för skolorna är densamma som 

innan de ”öronmärkta” pengarna kom. Ekonomichefen berättar
4
 att dessa pengar gick in i 

”utjämningspotten”
5
 och påverkade således inte skolornas budget direkt. 

 

Enligt SOU 2013:30 tar det tid att implementera förändringar på skolområdet. Brist på tid är 

ett av de största hindren för en lyckad implementering. Det tar olika lång tid för olika åtgärder 

och det handlar om en successiv process. Lärarna som skall genomföra reformerna behöver få 

tid till att lokalt förankra utvecklingsarbetet, få tid till egen kompetensutveckling och få tid att 

planera undervisningen. I utredningen framkommer det att det är genom lärarna förändringar 

förverkligas på skolutvecklingsområdet. Även för att reformarbete inte bara skall starta, utan 

skall hållas vid liv, behöver lärarna tid, lokalt förankrat utvecklingsstöd och lokalt förankrad 

kompetensutveckling. Lärarna behöver också uppfatta att de har förtroende från stat och 

huvudman för den egna professionen. Utredningen lyfter fram att det är skolhuvudmannens 

uppgift att skapa förutsättningarna (SOU 2013:30). 

 

3.3 Beslutet 
Den 1 juli 2013 trädde den antagna propositionen Utökad undervisningstid i matematik 

2012/13:64 i kraft. Det innebar att skollagen (2010:800) ändrades och att timplanen utökades 

med 120h matematik i grundskolan. Skolverket hade fått i uppdrag att kartlägga och analysera 

hur en utökning av undervisningstiden i matematik kan användas för att i så stor utsträckning 

som möjligt stärka elevernas matematikkunskaper. Detta redovisades i rapport 378 Utökad 

undervisningstid i matematik. Skolverket kom fram till att tiden bör fördelas med en timme i 

veckan i årskurserna 1 till 3.  

 

3.4 Varför mer matematik? 
Bakgrunden till den utökade undervisningstiden i matematik i år 1 till 3, är att flera studier 

visar att svenska elevers matematikkunskaper har försämrats under 2000-talet och att svenska 

elever fick relativt få undervisningstimmar i matematik i förhållande till andra EU- och 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)-länders genomsnitt. 

Skillnaden var större i år 4 än i år 8. Om man ökar tiden i de tidigare åldrarna så har eleverna i 

högre utsträckning möjlighet att utveckla en tidig begreppsförståelse och förståelse för 

beräkningsstrategier, vilket enligt Bentley (2012) och Kling Sackerud (2012) kan få en 

avgörande betydelse för elevernas kunskapsutveckling. 

 

I analysen av TIMSS-undersökningen (Trend in International Mathematics and Science 

Study) 2003 kom det bland annat fram, att det finns ett behov bland den svenska lärarkåren av 

gemensam förståelse av den nationella kursplanen i matematik. Enligt Skolverkets rapport 

378 Utökad undervisningstid i matematik (2012) som belyser och är en analys av TIMSS 

                                                 
4
 Samtal med ekonomichefen ägde rum i december 2013. 

5
 En pott pengar till hjälp att reglera kommunens budget. Bra att ha om något som inte är tänkt att hända händer. 

Något blir dyrare, går sönder etc. (författarens tolkning). 
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resultaten, är undervisningen i matematik också mer inriktad mot kursplanens 

innehållsmoment än mot att utveckla de centrala förmågorna. Undervisningen var starkt 

läromedelsstyrd. I Sverige var det vanligare att elever arbetade enskilt med matematik än i de 

andra OECD-länderna. Prov förekom också mer sällan i Sverige. Taluppfattning, aritmetik 

och geometri är tydliggjorda som problemområdena för eleverna i Sverige, allt enligt 

Skolverkets rapport. 

 

Det finns inget direkt samband mellan undervisningstid och prestation, skriver Bentley 

(2012). Det viktiga är hur undervisningstiden utnyttjas. På 80-talet var det populärt med 

elevsjälvständiga arbetssätt och det omöjliggjorde i princip matematikkommunikation. Om 

undervisningen skall vara effektiv krävs ett läraraktivt arbetssätt, med mer kommunikativ 

inriktning på begreppsförståelse (Bentley 2012). Studier gjorda strax innan 2010 visar att 

undervisningen har förändrats. Det förekommer kommunikativ undervisning med en 

interaktiv ansats i stor utsträckning, den är utvecklande och lärande, vilket är bra för alla 

elever. Hur lärarna och eleverna lär matematik beror på hur deras belief system
6
 ser ut. Detta 

betyder att lärares kompetens blir kopplad till det sätt som undervisningen genomförs på. För 

att undervisning i de fem förmågorna i matematik enligt Läroplan för grundskolan 2011(lgr 

11) skall äga rum krävs fokus på matematiska begrepp och deras samband samt att 

resonemangs- och kommunikationsförmågan beaktas. Hattie (2009) som gjort en metastudie 

av 800 andra forskningsstudier har kommit fram till att lärarkompetens är en av de faktorer 

som påverkar elevprestationer mest. Det krävs kunskaper om hur begrepp förstås och hur de 

relaterar till varandra. Att lärandet blir synligt för eleverna är viktigt. En annan viktig faktor 

för att en utökad tid ska ge effekt är enligt Hattie tydlig styrning och ledning samt rektorns 

roll som pedagogisk ledare. 

 

Boaler (2011) skriver att miljontals amerikaner får en utarmad version av matematikämnet i 

skolan. Det är varken den matematik som används i vardagslivet eller den matematik 

matematiker ägnar sig åt. Matematik skriver hon är något man utför, en levande handling. 

Elever bör inte memorera de räknesätt eller metoder de lärt sig använda. De behöver istället 

vara aktiva, agera, arbeta och lösa problem. 

 

I februari 2014 presenterade Andreas Schleicher en utredning som han fått i uppdrag av 

utbildningsministern Jan Björklund att göra angående OECDs rapport PISA ( Programme for 

International Student Assessment) 2012: Resourses, policies and practice in Sweden. 

Schleicher hade i uppdrag att analysera PISA-rapporten och visa på lärdomar Sverige kan 

göra och för att på så sätt lyfta de svenska skolresultaten. Schleicher poängterar följande bland 

resultaten från PISA; att Sverige ligger under medel jämfört med de andra OECD-länderna i 

resultat vad gäller matematiken. En av fyra av de svenska eleverna når inte upp till basnivån. 

Även de toppresterande eleverna har sjunkit i antal från senaste mätningen 2003. Skillnaderna 

mellan skolor har också ökat. I Sverige är det inte vanligt att nivågruppera elever efter vad de 

bedöms klara av jämfört med andra länder inom OECD där det är mer vanligt. Resultaten från 

PISA visar att lärare som har höga förväntningar på eleverna också når bättre resultat. Goda 

relationer mellan elev och lärare höjer också prestationen. Något som sänker resultaten är om 

det är vanligt att elever kommer försent eller skolkar. De flesta svenska eleverna ser positivt 

på skolan, men andelen har sjunkit sedan 2003. Schleicher betonar också att PISA-rapporten 

visar att svenska elever inte är lika uthålliga som många andra, de kommer också oftare 

försent och skolkar mer än snittet bland OECD-länderna. Svenska elever har sina styrkor 

inom att tolka, tillämpa och värdera matematiska resultat, däremot har de svårt för att använda 

                                                 
6
Belief system (enligt Bentley (2012)) Uppfattningar, som både är rationellt och emotionellt grundade, om 

matematikens natur, hur den lärs samt hur undervisningen skall bedrivas. (s. 35) 
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matematiska begrepp, fakta, procedurer kring beräkningar och föra olika matematiska 

resonemang.  

 

 

3.5 Matematik i skolan 
 

3.5.1 Läroplaner 
2003 publicerade Engström och Magne sin syn på hur olika läroplaner påverkat den svenska 

matematikundervisningen genom tiderna. Här följer en kort sammanfattning av deras 

slutsatser. Läroplan för grundskolan 1962 (Lgr 62) var den första läroplanen för den nya 

grundskolan. Det sägs att den var en utbildningspolitisk kompromiss, bland annat så infördes 

alternativkurser i matematik, allmän och särskildkurs. Någon större förändring från tidigare 

lärokurser
7
 hade den inte utan mycket var algoritmisk drill. 

 

Läroplan för grundskolan 1969 (lgr 69) kom sen och den nya matematiken introducerades. 

Det hade hänt mycket i världen utanför skolan. Rymdraketer hade skjutits upp och nu ville 

man att eleverna skulle göras förtrogna med det naturvetenskapliga sättet att arbeta. 

Matematikämnets egen struktur skulle utgöra grunden för undervisningen. Eleverna skulle 

lära sig att lära. I lgr 69 kom nya områden in i matematikundervisningen som statistik, 

funktionslära och mängdlära. Det fanns inte längre någon detaljerad årskursbunden lärogång. 

Beräkningar med räknemaskiner och orientering om datamaskiner infördes också. Det sägs att 

reformen/planen infördes brådstörtat utan stöd från lärarna. 

 

Läroplan för grundskolan 1980 (lgr 80) beskrivs som progressivistisk, den utgick från eleven i 

centrum. Nu lanserades baskunskapsideologin. Stor vikt lades vid grundläggande 

färdighetsträning. Matematiken var hierarkiskt uppbyggd, eleven fick inte påbörja ett nytt 

moment utan tillräcklig grund från tidigare moment. Problemlösning blev ett nytt område. 

Alternativkurserna försvann från själva läroplanen, men fanns med i föreskrifter för 

timplanen. De olika momenten delades in i nödvändiga (allmän) och önskvärda (särskild) 

kunskaper. 

 

När Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo 94) kom innebar det ett 

utbildningspolitiskt paradigmskifte. Den tidigare regelstyrningen ersattes med målstyrning. 

Nu detaljreglerades inte skolan längre utan den styrdes med mål och riktlinjer. I läroplanen 

fanns mål att sträva mot och mål att uppnå. I kursplanen angavs mål som eleven skulle uppnå 

i slutet av femte respektive nionde skolåret. Det fanns inga föreskrifter om stoff, lärogång 

eller metoder om hur undervisningen skulle organiseras. Alternativkurserna försvann helt. 

Eleverna skulle ges möjlighet att utveckla en rad färdigheter och kompetenser. I tidigare 

läroplaner var det lärarens uppgift att förmedla en given kurs (Persson 2009). 

 

I lgr 11 poängteras åter kunskap, i form av kunskapskraven men även denna läroplan är 

målstyrd. Det finns centralt innehåll för de olika stadierna och eleven skall jobba med att 

utveckla sina förmågor. Lgr11 är mer anpassad än tidigare läroplaner att stämma överens med 

internationella kursplaner. Det finns också en tydlig styrning från en procedurell undervisning 

till en mer konceptuellt inriktad undervisning
8
 (Bentley 2012). Lgr 11 lägger tonvikt på de 

                                                 
7
 Innan lgr 62, hette läroplanerna lärokurser och där stod vad som skulle göras varje år. (Engström & Magne 

2003) 
8
 Undervisning med fokus på förståelse av begrepp och procedurer. 
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konkreta situationerna i matematikundervisningen. Att kommunicera matematik och ha med 

det matematiska tänket i alla ämnen är viktigt. Mål att uppnå i Lpo 94 är utbytta mot 

kunskapskrav i Lgr 11. I Lgr 11 är också ämnenas långsiktiga syfte tydligt framskrivet 

(Skolverket 2011). 

 

Engström och Magne (2003) har jämfört elevers prestationer under tre läroplaner, lgr 69, lgr 

80 och lpo 94. Det de kommit fram till är, att trots att läroplanerna skiljer sig åt, så ser 

elevernas prestationsbilder väldigt lika ut 1977, 1986 och 2002. Författarna menar att 

läroplanernas genomslagskraft varit obetydlig. De har en hypotes att elevernas misslyckanden 

i matematikundervisningen beror på bristande kognitivbehärskning av stoffet. De framhåller 

att undervisningen styrs av något annat än läroplansdokument. Andra styrfaktorer är 

läroböcker och utvecklad praxis. De såg att skillnaderna i prestationer på detaljnivå
9
 är mindre 

än likheterna och detta trots att de olika läroplanerna har olika grundvärderingar. De menar att 

det råder en behavioristisk
10

 praxis i matematikundervisning i Sverige och den är inställd på 

passiviserande förmedlingsdidaktik
11

. De studier författarna genomfört visade inga belägg för 

att elever i behov av stöd blivit fler. Under 25 år visar sig i stort sett lika resultat. 

Lösningsfrekvensen för de 15 procent med de lägsta prestationerna är i stort sett identiska 

genom åren. Matematiksvårigheterna har varken ökat eller minskat i den undersökta 

kommunen under den undersökta perioden. Elevernas genomsnittliga kunskaper ökar stadigt 

från årskurs ett till och med nio i grundskolan. Det är ingen märkbar skillnad mellan de olika 

undersökta åren (Engström och Magne, 2003). 

 

3.5.2 Arbetsformer 
I en debattartikel i Dagens Nyheter (20140410) skriver två utbildningsforskare Christian 

Bennet och Madeleine Löwing att de svenska elevernas matematikkunskaper inte ökar med 

åren. Elevers resultat när det gäller begrepp och enkla räkneoperationer är ungefär desamma i 

årskurs åtta som i årskurs sex. Många elever har dåliga kunskaper när det gäller 

grundläggande färdigheter i addition, multiplikation och division. De skriver;  

 

Mindre klasser kan ha en positiv effekt, men bara marginellt, fler undervisningstimmar 

kan ha effekt, men bara om de fylls med ett meningsfullt innehåll,.. . I stället är det 

lärarens insats i klassrummet i kombination med realistiska förväntningar på 

elevernas lärande som spelar roll. 

 

Ytterligare en forskare som lyfter betydelsen av kvalitet i undervisningen är Jo Boaler 

(2011) hon har i ett forskningsprojekt sett att elever når högre resultat och ett större 

matematikkunnande då de har ett kommunikativt sätt att lära. Kvaliteten i undervisningen 

blir på så vis också högre. Eleverna på den skola hon studerade blir ofta ombedda att 

förklara för varandra hur de arbetar och att växla mellan olika framställningar och 

kommunikationsformer. När de här eleverna fick beskriva matematikämnet sa de att det var 

ett slags kommunikation, ett språk. De flesta andra elever brukar beskriva matematikämnet 

som en uppsättning regler som man ska följa uppger Boaler. Eleverna på skolan som var 

                                                 
9
Tex så testade de bla taluppfattning som de ansåg vara årskurstypisk för årskurs 2: ”Skriv med siffror nio 

hundra sex”, prestationsbilderna 1977, 1986 och 2002 var mycket lika. 
10

Behaviorism; Individer formas av omgivningen. Fokuserar på symptom och inte på orsak, beteenden är inlärda. 

När något är fel är det bara att lära om. (Lätt att lära, psykologi, elektronisk källa) 
11

 Passiviserande förmedlingsdidaktik; Motsatsen är konstruktivistiskt perspektiv. I den passiviserande 

förmedlingsdidaktiken då instruerar läraren och eleverna imiterar. (Engström & Magne, 2003) 
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med i forskningsprojektet betonade att det finns olika sätt att lösa matematikuppgifter och 

att resonemang och matematiska förklaringar är viktiga.  

  

Kling Sackerud (2012) skriver om betydelsen av öppna frågor i matematikundervisningen, 

detta för att kunna fokusera på processer som undersökning och problemlösning, resonerande 

och argumenterande. Lärarna och eleverna behöver vara aktiva i samtalen och dessa får ta tid. 

Ett viktigt begrepp är också lyssnandet som kan vara utvärderande och tolkande enligt samma 

författare. 

 

Enlig Bentley (2012) har Sverige av tradition haft en procedurell inriktning av undervisningen 

i matematik. Tyngdpunkten ligger på beräkningsförmågan. Beräkningsstrategier är ofta 

bristfälliga medan procedurerna är väl inövade. Antal elevveckotimmar för år 1 till 3 har varit 

relativt konstanta genom de olika läroplanerna, enligt Bentley (2012) se tabell 1. 

 

Tabell 1, Elevveckotimmar (alla ämnen) år 1 till 3 i de olika läroplanerna 

 

Läroplan Timmar 

Lgr 62 13h(17*) 

Lgr 69 13h(19*) 

Lgr 80 13h** 

Lpo 94 12h 

Lgr 11 12h(efter 

1/7 2013 

13h) 

 
  *Lärartimmar ,**Föreskrifter om resurstimmar fanns. 

 

Något som förändrats är de obligatoriska halvklasstimmarna på lågstadiet. De förekommer 

inte lika ofta nu för tiden som före 1990. Studier enligt Bentley (2012) visar att elever som 

gått i små elevgrupper de första åren i skolan har genomgående bättre prestationer jämfört 

med elever som gått i stora elevgrupper. Lärarna med de mindre elevgrupperna har haft större 

möjlighet att färdighetsträna och utveckla elevernas förståelse mer individuellt när inte 

grupperna varit för stora. Studierna visar också att det matematiska innehållets behandling i 

undervisningen är avgörande för hur eleverna tillägnar sig innehållet. 

 

Även Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrby (2001) uppger att högre lärartäthet 

i de tidiga skolåren har positiva samband med matematisk förmåga.  I olika hög grad visar sig 

det här sambandet beroende på bakgrunden av den socioekonomiska statusen som eleverna 

har. Elever som fått undervisning i mindre grupper lyckades bättre på tester. Detta gällde 

oavsett etnisk tillhörighet eller skoldistriktets placering. Det fanns däremot inga signifikanta 

skillnader vad gäller testresultat i de större grupperna om de hade en extra resurs i 

klassrummet eller inte. Klasserna följdes under flera år och även om storleken på de små 

klasserna blivit större hängde det positiva resultatet med de elever som gått i små grupper 

under de tidiga åren i skolan. Detta tolkas som att små klasser i början av skolgången ger ett 

försprång när det gäller grundläggande färdigheter och det är en bra förutsättning för senare 

års lärande. Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson & Kärrby (2001) skriver vidare att om 

gruppstorleken minskar från 25 till 15 elever, så tjänar en ”svag”
12

 elev ett år av inlärning 

                                                 
12

 ”Svag”, Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson & Kärrbys ordval. 
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medan en ”normal”
13

 elev tjänar fem månader. Framförallt blev undervisningen i de mindre 

klasserna mer effektiv och interaktionerna mer innerliga och fokuserade. 

 

I jämförelse med andra europeiska länder har Sverige relativt få undervisningstimmar i 

matematik i årskurs 1 till 9. Från och med höstterminen 2013 har vi 1020 

undervisningstimmar i matematik. Snittet i Europa är 1069h. Frankrike kommer upp i 1440h 

och Portugal 1657h. Innan Sverige fick den utökade undervisningstiden i matematik låg vi på 

900h. Sverige har också oftare enskilt arbete än de andra undersökta länderna, det vill säga 

där eleverna jobbar självständigt under lärarens handledning. Det innebär att det inte är säkert 

att alla elever verkligen får all undervisningstid som det var tänkt (Kling Sackerud 2012 och 

European Commission 2013). 

 

3.5.3 Ledarskapets betydelse 
Det har forskats om vad som ligger bakom elevers framsteg, vilka faktorer som påverkar. En 

mycket betydelsefull faktor var målmedvetet ledarskap. I effektiva skolor arbetade rektorerna 

selektivt
14

 när de försökte påverka lärarnas undervisning. De intresserade sig för arbetsplaner, 

engagerade lärare i beslutsprocesser och stimulerade lärarna att dokumentera hur eleverna 

lyckades (Skolverket 2000). Hattie (2009) skriver också om betydelsen av ett gott ledarskap 

för att nå framgång. 

 

Persson B. och Persson E. (2012) har studerat en svensk kommun som vänt en nedåtgående 

kunskapstrend till en uppåtgående, Essunga kommun. Kommunen har satsat målmedvetet och 

långsiktigt på att vända skolresultaten. Huvudmännen för skolan satte upp tydliga 

kunskapsmål och rektorer och lärare tog ett tydligt ledarskap. Skolpersonalen fick lära sig om 

modern pedagogikforskning och istället för att plocka ut elever ur klasserna kom 

speciallärarna in i klassrummen. Resurserna användes mer effektivt. Det fanns också en tillit 

till elevernas och lärarnas kapacitet och såväl lärarnas som elevernas kompetenser 

kompletterade varandra, på så sätt kunde de tillsammans nå längre. 

 

3.6 Kvalitet 
Enligt Skovgaard (2010) och Hattie (2009) är kvalitet i undervisning när eleverna är 

motiverade och har energi och lust att lära. Kvalitet är när läraren skapar rum för reflektion 

och aktivitet. Ett viktigt element är också att klargöra för eleverna vilka kompetenser, 

förmågor och värden de får med sig från undervisningen, att de vet, har en motiverande effekt 

på dem. Även en tydlig styrning och tydligt ledarskap i klassrumsundervisningen och på 

skolan i form av rektor är viktigt för att nå kvalitet. 

 

I Skolverksrapporten 391 (2013) beskrivs att för att uppnå kvalitet spelar det stor roll hur 

resurser fördelas, hur de används och omvandlas till kvaliteter i klassrumsarbetet. Rätt 

lärarkompetens på rätt plats är kvalitet.  Elever har rätt till en likvärdig utbildning av god 

kvalitet. Vidare framhålls att det är angeläget att kommunerna följer upp hur resurserna 

fördelas och används inom varje skola samt analyserar hur fördelningen påverkar 

måluppfyllelsen, så att resurserna kan anpassas till de behov som finns. 

 

                                                 
13

 ”Normal”, Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson & Kärrbys ordval. 
14

 Rektor väljer strategier för att förbättra skolans inre arbete till den utvecklingsnivå som skolan befinner sig på. 
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Definitionen för kvalitet inom ramen för detta arbete är idealbilden, en skola där alla elever 

når upp till målen och utvecklas så långt som möjligt efter sina förutsättningar. En skola med 

välutbildade lärare med belief system i Lgr 11:s anda
15

. En skola där resurser
16

 fördelas så att 

de omvandlas till kvaliteter i klassrummet. En skola där huvudmannen följer upp 

resursfördelningen och ser hur den påverkar måluppfyllelsen, så att resurserna anpassas till de 

behov som finns. 

 

 

 

4. METOD 
 

I detta kapitel följer en redogörelse för vilka metoder som valts till undersökningen, kriterier 

för urval och genomförandet av undersökningen. Här redovisas också vilka etiska principer 

som följts och validiteten och reliabiliteten för undersökningen belyses. 

 

4.1 Metodval 
Jag valde en kvalitativ metod med intervjun som redskap för datainsamling. Intervjuerna var 

semi-strukturerade det vill säga en lista med specifika frågor följdes (en intervjuguide, bilaga 

1), men det var inte alltid samma ordning på frågorna under de olika intervjuerna. Frågor som 

inte ingick ställdes också, intervjuaren (jag) anknöt då till något den intervjuade sagt. 

Tonvikten låg på hur intervjupersonen förstod frågor och skeenden. Listan på krav Kvale 

ställer upp för den kvalitativa intervjun, som att vara insatt, tydlig, strukturerad, sensitiv men 

samtidigt styrande, kritisk och tolkande om det behövs och etisk medveten har följts. Med 

min bakgrund som grundskollärare i matematik under 20 år hade jag en stor förförståelse till 

ämnet vi skulle prata om (Bryman 2001). 

 

4.2 Urval 
I en tidigare undersökning av Eliasson (2014) studerades hur rektorer såg på den utökade 

undervisningstiden i matematik. I den här undersökningen är det de undersökta lärarnas 

perspektiv som fokuseras. De lärare som intervjuats är alla lärare som arbetar på de tidigare 

undersökta rektorernas skolor. Det är lärare som undervisar i matematik i årskurserna 1 till 3. 

I Eliassons studie, som tidigare nämndes intervjuades fyra rektorer, nu intervjuas åtta lärare, 

två från varje skola. Rektorerna föreslog i vissa fall vilka som kunde tillfrågas. På andra 

skolor var det slumpen som avgjorde. Alla lärare är kvinnor på grund av att det inte fanns 

några manliga att tillgå. Undersökningen gjordes i en mellanstor västsvensk kommun, på fyra 

kommunala grundskolor. Tre stycken är f-5-skolor och en är en f-3 skola. 

 

4.3 Genomförande 
Intervjun bokades på en tid som passade lärarna. Intervjuerna genomfördes i samtliga fall i ett 

avskilt rum utan störningsmoment, på respektive lärares skola.  

Intervjuerna spelades in och sedan transkriberades de. Varje intervju varade i cirka 20 

minuter. 

                                                 
15

 En anda i vilket begreppsanalys och förståelse tillsammans med matematiska resonemang och kommunikation 

ingår (Bentley 2012). 
16

 Med resurser menas här; lärare, undervisningstid, gruppstorlek. 
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4.4 Etiska principer 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har följts (Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002). Nedan beskrivs bland annat hur. 

 

En första kontakt togs via mejl med de flesta av respondenterna, de andra träffade jag 

personligen. Alla lärarna upplystes muntligt och skriftligt om syftet med studien så att de 

själva kunde välja om de ville delta. Forskningsmaterialet bevaras på ett sådant sätt att inte 

obehöriga kan ta del av det. Insamlad data används enbart för forskningens ändamål. I de fall 

då de intervjuade citeras är de avidentifierade för att de inte skall gå att koppla till viss person. 

Lärarna har avkodats och beskrivs med bokstäver lärare A till H. 

 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Undersöktes det som avsågs att undersökas? I vilken utsträckning passar metoden eller 

metoderna till studiens syfte? Det är frågor som begreppet validitet försöker säkerställa. 

Reliabiliteten säkerställs om mätningarna och bearbetningen av informationen är noggrann 

(Holme & Solvang, 1997 och Fejes, Thornberg red. 2012).  

 

Är den här undersökningen giltig och pålitlig? Urvalet av lärare är inte så stort, men eftersom 

det undersöktes vad just de här lärarna tyckte menar jag att validiteten är hög. Reliabiliteten 

anser jag också vara säkerställd. Informationen har bearbetats systematiskt, genom att först 

bryta ned intervjuerna i meningsbärande enheter för att senare analysera helheten och det 

sammanhang enheterna förekommer i. Detta beskrivs i kapitel 5.1 Analysarbetet. 

 

 

5. ANALYS OCH RESULTAT 
 

I tidigare kapitel har det redogjorts för bakgrunden, ramfaktorteorin har lyfts fram, hur 

ramarna styr verksamheten och definierat är också för denna studie centrala begrepp som till 

exempel Kvalitet i matematikundervisningen. I det här kapitlet beskrivs hur analysen av data 

från de olika intervjuerna genomfördes och det skrivs fram ett resultat. 

 

5.1 Analysarbetet 
I analysarbetet har intervjuerna systematiskt brutits ner för på så sätt hitta mönster, begrepp, 

tecken för motsägelser och det de inte säger har synliggjorts. Intervjuerna har strukturerats 

upp i en översikt, se kapitel 5.2 Analysen, för att åskådliggöra hur datan bearbetats. 

Huvudfrågorna har styrt rubrikerna. Innan intervjuerna startade arbetades frågorna igenom så 

att de skulle svara mot syftets frågeställningar. Erfarenheter från den tidigare studien, 

Rektorers syn på ökad undervisningstid i matematik, gjorde att frågeställningarna kunde 

förfinas. Respondenterna/lärarna kallas för bokstäver A till H för att på så sätt avidentifiera 

dem. I vissa fall är de citerade direkt, direkta citat är skrivet med kursivt teckensnitt. I andra 

fall är det de säger tolkat och sammanfattat.  

 

5.2 Analysen 
Här presenteras översikten, sedan analyseras varje del för sig. 
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Lärare Synen på den utökade 

undervisningstiden i matematik 

Förändring i undervisningen 

A Har jobbat för kort tid för att ha 

något att relatera till, men tycker 

det är bra att matematik får mer tid. 

För klassen har det blivit förändring. Nu är de 

två lärare som ansvarar för 

matematikundervisningen och båda med 

matematikutbildning. Kanske mer praktisk 

matematik. 

B Jättebra. Har fått en ny kollega med 

matematikutbildning att dela 

undervisningen med. 

Ja jag kan känna att jag hattar inte runt så… 

Mer undervisningsresurs har gjort att eleverna 

får fler sätt att lära på, mer tid att ägna sig åt 

mer praktisk matematik. 

C Skönt. Jag tyckte att det var väldigt 

stressande att man inte hann med 

momenten att man inte landade 

innan man gick vidare till nästa.  

Nu kan man mer stanna upp, jag har väldigt 

mycket diskussioner just i matematiken i år. 

Känns som man hinner med det. Och det är 

bra… Jag har nog gjort det medvetet för jag 

vill få dem till att kunna resonera mera, så det 

har jag gjort medvetet. 

D …fast det är också bra, man blir 

tvungen att variera mer och göra 

mer praktiskt och så för de kan ju 

inte sitta och räkna hur länge som 

helst,… 

Det är mer ro nu … nu finns det mer utrymme 

att spela mattespel och vara ute och ha matte 

och så… 

E Bra, mer tid att variera 

undervisningen. 

Inget medvetet, förutom att de hinner med 

både mattebok och praktiskmatte. 

F Jättebra, det behövs mer 

matematik. 

Jobbar mer praktiskt. Förut har det varit svårt 

att hinna med, nu hinner man utan att stressa. 

G … Tycker att det är bra. Kraven 

har ju ökat. Det krävs mycket tid 

för eleverna att förstå… 

… Inte tack vare tiden, men kanske att 

mattelyftet har förändrat… Mer praktisk matte 

och mindre bok.  

H … Jättebra, absolut. Den behövs. 

Bra att det blivit utökad tid…  

Tanken var praktisk matte, men det har inte 

blivit det. Mycket av tiden har gått till 

mattelyftsgrejerna. 

 

 

Lärare På vilken tid utförs den 

utökade undervisningstiden 

Vad är kvalitet i skolan/undervisning 

A Klassen har fått 180minuter 

mer lärarledd undervisning 

fördelat på två grupper dvs 90 

minuter för varje grupp. 

Det viktigaste är ju att de får den hjälpen de 

skall behöva å att dom självklart att de vill, 

skapa den atmosfären att de tycker det är kul. 

Å som sagt att de får många olika sätt att lära 

på.  

 

B Klassen har fått 180minuter 

mer lärarledd undervisning 

fördelat på två grupper dvs 90 

minuter för varje grupp. 

För att få bra kvalitet krävs utbildade lärare i 

matematik och planeringstid, enskild och 

gemensam med kollegor.- jag har 27 barn det 

är ju så många i klassen så måste de få en 

stunds tid ensam. Det är ju så man själv och 

lär sig tillsammans med andra och så tänka till 

och reflektera själv. Så det tror jag på och det 

tror jag också gör kvalitet att jag hinner 

planera de här läxorna, ja. 

C Ny på skolan, men har all Att barnen tycker att det är kul att lära sig mer. 
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undervisning i klassen… som 

pedagog behöver man mer 

annat.. annan tid, det är 

väldigt kompakt just nu. 

Viktigt att landa hos barnen och lyfta dem. 

Fånga tillfällena att utgå från barnen. Läraren 

är viktig, strukturen, tryggheten och att det är 

glädje att lära. 

D Vi har inte gjort någon 

gemensam lösning mmm det är 

ju så att klassläraren har mer 

tid i sin klass. 

…att man kommer åt deras förståelse, sådana 

saker… mycket i matte kan man lära sig bara 

på ytan man kan lära sig repetera man kan se 

man kan följa, om man lyckas få dem att förstå 

aha det är därför. Då kan jag tänka att då blir 

det en fördjupad kvalitet… 

E Fått mer undervisningstid och 

därmed mindre planeringstid. 

Har all undervisning i klassen 

förutom musik och idrott. Gör 

även timmar på fritids. 

Vad det blir för kvalitet beror på lärarna och 

deras förutsättningar. Planeringstid och 

kollegiehandledning ger högre kvalitet. Fler 

når målen, att de verkligen lär sig. Att det är 

varierad undervisning och att det ges tid till 

reflektion och utvärdering för lärarna. Att 

eleverna får mer lärartid, att de inte behöver 

stressa sig igenom moment.  

F Har all undervisning i klassen 

(år 1) på 80%. Alla som jobbar 

heltid är garanterade 7h utan 

barn, de används till planering 

och konferenser/möten. 

Att barnen känner att det är mening med det de 

gör. Att eleverna känner sig väl förberedda för 

livet. Flexibel och blandad undervisning är 

kvalitet. Kvalitet är positiv uppmärksamhet 

och att kunna ge utmaningar. Lärarnärvaro är 

kvalitet, bekräftelse. 

G Har all undervisning + går 

mattelyftet. Mindre 

planeringstid i år. 

Kvalitet når man genom att det ges 

förutsättningar att förbereda lektionsinnehåll 

och att träffa kollegor och diskutera det 

pedagogiska kring matteundervisning.  

Kunskapskraven är lägsta nivån, om man har 

nått kvalitet i sin undervisning då har man 

elever som tycker att matte är kul och att de är 

hungriga och vill vidare. Man hinner stötta och 

utmana elever. 

H Planeringstid och konferenstid 

har tagits bort, istället utökad 

matematikundervisning och 

mattelyft. Nu har de inget 

forum att diskutera med 

lärarkollegor längre. 

Kvalitet är att hinna gå igenom grundligt inte 

fastna i boken. Att eleverna får en känsla för 

begreppen och talen. Att de kan upptäcka 

mönster och utvecklas på det sättet. Kvalitet är 

att förstå det grundläggande och nå längre. För 

att nå kvalitet är schemat och organisationen 

viktig, att det ges tid för samplanering och 

parallelläggning av klasser. 

 

5.3 Resultatanalys 

5.3.1 Förändringar 
Syftet med den här undersökningen var att belysa åtta lärares perspektiv på den utökade 

matematikundervisningen. Samtliga lärare uttrycker att fler undervisningsminuter i matematik 

är bra. De intervjuade säger att nu finns det chans att hinna med alla moment och tid för 

eleverna att nå målen. De behöver inte skynda igenom och på så sätt missa att någon elev inte 

når förståelse. Tiden att variera undervisningen mera finns nu än tidigare uttrycker de. Innan 

den utökade tiden i matematik uppger de att de fick ”hasta” igenom flera viktiga moment. 
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En av de forskningsfrågor som ställdes var om lärarna gjort några förändringar och i så fall 

vilka tack vare den utökade tiden. Tre lärare hade svårt att veta vad som var vad, om det var 

tiden eller lärarlyftet
17

 som gjort att de förändrat sin undervisning. Två av lärarna menade att 

de inte förändrat så mycket förutom att de nu hann prata mer matematik och att variera sin 

undervisning. Alla lärare uttrycker att de förändrat sin matematikundervisning jämfört med 

året innan. De hinner arbeta mer med praktisk matematik, de har fler tillfällen att stanna upp, 

prata och diskutera matematik nu än förut. 

 

Undersökningen visar att undervisningen inte har påverkats mycket av den utökade tiden. 

Några förändringar har dock gjorts i undervisningen. I intervjuerna la flertalet lärare fokus på 

de yttre fysiska didaktiska
18

förändringarna som gjorts som; 

 att de numera var fler än en lärare som hade ansvar för elevernas matematiklärande 

 att nu hanns alla moment med, det hade de inte gjort tidigare 

 att nu arbetade de mer utan lärobok än vad de gjort tidigare 

En av lärarna pratade om en inre didaktiskförändring som hade gjorts och det var att de hade 

fler diskussioner om matematik nu än tidigare. 

 

Vad gäller innehållet har den utökade tiden resulterat i yttre innehållsliga didaktiska 

förändringar som; 

 mer tid för praktisk matematik  

 fler sätt att lära på  

 eleverna får tid att resonera mera 

De yttre innehållsliga didaktiska förändringarna leder också till inre didaktiska förändringar 

hos eleverna när de får fler sätt att lära på och när de resonerar oftare, sa två av lärarna.  

 

Av analysen framkom också hur de organiserat det med tiden på skolorna. I en tidigare 

undersökning har jag undersökt hur rektorerna löst den extra undervisningstiden. I 

intervjuerna med lärarna framkommer det att i stort sett alla har fått mer undervisningstid och 

därmed mindre planeringstid. I några fall har de som läser lärarlyftet till och med fått ännu 

färre planeringsminuter än de lärare som bara har den utökade undervisningstiden och möten 

med lärarkollegor har tagits bort. Resultaten från den tidigare refererade undersökningen som 

genomförts med rektorer stämmer väl överens med den här undersökningen. Eftersom 

rektorerna inte fick mer ekonomiska medel till den utökade undervisningstiden, trots att tiden 

i timplanen utökades, var de tvungna att låta lärarna få mer undervisningstid eller ta bort 

halvklasstimmar. 

 

5.3.2 Kvalitet 
Med utgångspunkt i det syfte som redovisats av statsmakten för införandet av ökad 

undervisningstid, har därför en av huvudfrågorna i studien ställts; Vad är kvalitet för de här 

lärarna? Alla lärarna menade att kvalitet är när eleverna når målen, mår bra, är trygga i 

                                                 
17

 Lärarlyftet Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att 

stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Fortbildningen sker 

genom kollegialt lärande. Den äger rum lokalt på skolorna och är tätt knuten till lärarnas ordinarie arbete. Allt 

som de läser, diskuterar och planerar, prövas i den egna undervisningen.http://www.skolverket.se/kompetens-

och-fortbildning/larare/matematiklyftetElektronisk källa 140915 kl 12:05 
18

Didaktik kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll, och 

sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i till exempel klassrummet. Elektronisk källa 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Didaktik 140908 kl 13:07 

 

http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/matematiklyftet
http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/matematiklyftet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Didaktik
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lärandet, tycker att matematik är ”kul” och känner att de blir utmanade. Att de erbjuds många 

sätt att lära på. 

 

Sex av de åtta lärarna poängterade också hur viktigt det är med utbildade lärare i matematik, 

tillräckligt med planeringstid både enskild och med kollegor, tid för reflektion både för lärare 

och elever och att organisationen på skolan är viktig. Förutsättningarna för lärandet är viktigt 

för att uppnå kvalitet framhöll de. 

 

Tid uppgavs också utgöra en parameter när det gällde att uppnå kvalitet. Tid gjorde att lärarna 

hann gå igenom grundligt. Eleverna hann få en känsla för begrepp och upptäcka mönster. 

Tiden påverkade också på så sätt att de hann utmana och stötta elever. Om eleverna får mer 

lärartid leder det till ökad kvalitet uppgav de. Den utökade undervisningstiden i matematik 

innebar enligt lärarna att de nu hade mer tid för att nå högre kvalitet. 

 

En annan parameter de tog upp som sas påverka kvaliteten var planeringstiden. I 

planeringstiden ingår planering såväl enskild som planering med kollegor. I planeringstiden 

skall det finnas tid för enskildreflektion. Resultatet visar också att sju av åtta lärare uttrycker 

att det i planeringstiden även skall finnas tid för kollegial reflektering och diskussioner om 

matematikundervisning i stort för att nå högre kvalitet. 

 

Organisationen på skolan var ytterligare en parameter som påverkade kvaliteten. Flera av 

lärarna sa att det är viktigt att det ges utrymme för samplanering och parallelläggning av 

klasser för att nå högre kvalitet. 

 

 

6. DISKUSSION 
 

6.1 Metoddiskussion 
Bakgrunden som matematiklärare i grundskolan medförde en stor förförståelse för ämnet. En 

svårighet var att förhålla sig distanserad och inte generalisera och övertolka på grund av 

förförståelsen, medvetenheten om detta var hela tiden stor. Det var också viktigt att inte förstå 

för ”lätt”. Samtidigt gjorde bakgrunden det lättare att förstå olika begrepp och uttryck som de 

intervjuade använde sig av. Som intervjuare är det hela tiden en balansgång. Jag försökte 

vinnlägga mig om att det var lärarna som skulle få problematisera och förklara. Det var inte 

alltid enkelt att vara kritisk och tolkande i stunden. Även det blir en balansgång. Det är också 

viktigt att inte intervjuaren styr in och får den intervjuade att säga sådant den inte tror. 

Intervjun kan på det sättet bli helt missvisande. Strävan var att förstå och tolka det lärarna 

uttryckte och inte uttryckte och hur de tolkade den dagliga verksamhet de befinner sig i 

(Bryman, 2001). Min ontologi det vill säga den syn jag har på varandet och verkligheten går 

inte att bortse ifrån. Även om jag försökt att ha ett objektivt förhållningssätt, så är jag själv ett 

subjekt (Lindholm 2007). 

 

I analysen av de transkriberade intervjuerna fokuserades centrala begrepp och mönster i 

lärarnas utsagor gällande kvalitet i undervisningen som tid, organisation, begreppsförståelse 

och elevernas och lärarnas prestationer. Också i detta arbete var det viktigt att förhålla sig 

distanserad till den egna förförståelsen. Ramfaktorteorin har varit ett stöd för att kunna 

förhålla mig distanserad trots förförståelse. Kunskapen om ramfaktorteorin där tid, 

organisation, begrepp och prestationer hjälpte till. 
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6.2 Resultatdiskussion 
De intervjuade lärarna la mycket fokus på yttre förändringar, som att de nu hade mer tid till 

att göra fler saker. Förhoppningsvis leder görandet även fram till förändringar i elevernas 

förståelse för matematik och det i sin tur leder till ett bättre kunnande i matematik. För att det 

skall bli så är det viktigt att lärarna är medvetna om sina egna belief-system och elevernas 

precis som Bentley (2012) skriver. Något tydligt uttryck för detta hittas inte i resultatet. 

Därför är det än mer viktigt att lärarna/rektorerna/skolhuvudmännen verkligen tar tillvara den 

mertid de fått om Sverige som land skall kunna klättra i de internationella undersökningarna, 

om det nu är ett mål i sig. Tidsramen har utökats vad gäller undervisningstid, däremot så har 

ramen för planeringstid i de flesta fall minskat. Det centrala innehållet i matematik enligt lgr 

11 är konstant, inget har lagts på när tiden utökades. Detta ställer krav på alla aktörer inom 

skolans område. Alla måste medvetandegöras om sitt ansvar och förstå sin roll, i alla val av 

ramar. Ramarna påverkar resultatet direkt eller indirekt (Löwing 2006). 

 

Hur kommer det sig att de intervjuade lärarna inte tränger in mer på de inre förändringarna i 

undervisningen? Saknar de kunskap eller har lärare ingen tradition i att prata mer på djupet? 

Är de nöjda med det ytliga? Skolan diskuteras livligt i samhället i stort, men det är inte lärare 

som debatterar. Kanske är det så att man får de svar som förväntas, istället för att tränga in på 

djupet. Tränger man in på djupet, då tappar flertalet fokus och intresse. Diskussioner om 

pedagogiskt arbete intresserar kanske bara de närmaste, det vill säga lärare, rektorer och 

forskare inom pedagogiskt arbete. Lärare uttrycker intresse för sina ämnen. Efter nästan alla 

intervjuer sa lärarna att det var bra att få prata och reflektera över matematiken. Detta kan 

tolkas som ett uttryck för att det bör ägnas mer tid till reflektion och diskussion om innehållet 

i matematikundervisningen för att få upp våra matematikresultat och nå högre kvalitet 

(Skovgaard 2010). 

 

 

Skolverksrapporten 391 Kommunernas resursfördelning till grundskolor (2013), skriver att 

likvärdighet är kvalitet, men det är det endast då den likvärdiga undervisningen håller hög 

kvalitet eller leder till hög kvalitet på kunnandet hos eleverna. Lärarna som intervjuades 

uttryckte bland annat att kvalitet var när eleverna tyckte matematik var ”kul”, när de fick olika 

sätt att lära på, när de hann prata matematik och reflektera över matematiken. Flera av lärarna 

poängterade också att det var viktigt att skolan var bra organiserad. Här kommer de yttre 

ramarna in precis som de inre blir synliga i klassrumsundervisningen. Dahllöf (1999) 

uttryckte att det finns ett samband mellan undervisningens ramar som tid, innehåll och 

sammansättningen av eleverna. För att uppnå likvärdighet och hög kvalitet i undervisningen 

måste alla instanser ta detta i beaktande. Precis som Lindblad, Linde och Naeslund (1999) 

skrev så knyter ramfaktorteorin samman den yttre och den inre logiken i undervisningen på 

den yttre logikens villkor. För att processer skall ske behövs det förutsättningar för dem. För 

att eleverna skall utveckla sitt matematikkunnande behöver de ha en välutbildad 

matematiklärare som är medveten om både sitt beliefsystem och elevernas (Bentley 2012). 

Resultatet av undersökningen uppvisar ingen stor medvetenhet om detta. Här behöver 

huvudmännen för skolan fundera och reflektera för att kunna leverera en likvärdigskola som 

skollagen föreskriver. 

 

Läraren måste ha förutsättningar för att utföra en god undervisning i form av en bra 

organiserad skola med utrymme för enskild och kollegial planering och enskild och kollegial 

reflektion. Allt för att upprätthålla en god kvalitet (Skovgaard 2010). För att lärarna skall få 

detta behöver rektor fått medel, tid och god utbildning för att åstadkomma detta. Rektor får 

det av skolhuvudmännen, i det här fallet, Kommunstyrelsen. Allt hänger ihop och det är 



23 

 

ramarna som styr alla processer. Löwing (2006) skrev att skolan är en komplex värld och att 

ramfaktorteorin möjliggör att genomskåda denna på en didaktisk nivå. Lundgren (1999) skrev 

att om det finns tydliga mål för en process måste ramarna anpassas för att göra processen 

möjlig. Målet med den utökade undervisningstiden i matematik är att eleverna skall få ett 

bättre matematikkunnande. Staten/regeringen har ändrat i ramarna, de har skjutit till en del 

pengar till kommunerna och de har utökat timplanen. I den aktuella kommunen har timplanen 

utökats, eleverna har fått mer undervisningstid i matematik. För de allra flesta lärarna som är 

med i undersökningen har det inneburit fler undervisningstimmar och färre timmar för 

planering och reflektion. Dahllöf (1999) skrev att elevernas resultat påverkas också av 

ramarna. Det är viktigt som Löwing (2006) skriver att resultaten tolkas relativt uppställda mål 

och att helheten beaktas. De inre processerna påverkas av de yttre ramarna. Förändras 

ramarna behöver man se över helheten för att nå ända fram till målet, som i det här fallet är ett 

ökat matematikkunnande. Lindblad, Linde och Naeslund (1999) skrev att styrkan hos 

ramfaktorteorin är att den visar på samhälleliga och organisatoriska förhållanden, hur de 

inverkar på utbildning och undervisning. Svagheten är att den inte visar på det praktiska 

förnuftets betydelse. Den aktuella kommunen använder sig inte av ramfaktorteorin då de 

lägger budget till skolan utan de utgår ifrån hur det såg ut föregående år och gör förändringar 

efter det. Elevresultaten påverkar heller inte budgetfördelningen, precis som den inte gör i 92 

procent av Sveriges kommuner (Skolverksrapporten 362, 2011). Resultatet av den här 

undersökningen visar att ramfaktorteorin inte används som det hjälpmedel den kan vara utan 

ramarna förändras utan att det påverkar hur huvudmannen fördelar sina pengar. Inom vissa 

ramverk verkar det kunna fyllas på utan tanke på slutprodukten, resultatet. Svagheten lyser 

igenom här, det praktiska förnuftet visar sin frånvaro. Vem får betala eller snarare vilka?  

 

Löwing (2006) visade i sitt flödesschema för en ramfaktorteori att allt hänger ihop för att 

uppnå hög kvalitet. Hon skriver att valet av ramar kräver kunskaper. När rektorerna inte fick 

mer pengar i budget att lägga på den utökade matematikundervisningen, visade det att 

kunskapen om ramfaktorteorin, hur ramarna påverkar resultatet, inte fanns. Inte heller 

kunskapen om arbetsformer och arbetssätt inom matematikundervisningen fanns hos 

ekonomer och verksamhetschefer. De kanske inte ska äga den, men de borde ta hjälp av 

sakkunniga för att tillgodogöra sig behovet av den. De lärare som intervjuades får förutsättas 

ha goda kunskaper i matematikdidaktik, eftersom de alla har en matematikutbildning. 

Däremot får de inte alltid de rätta ramarna/förutsättningar för att kunna genomföra en 

matematikundervisning med den högsta kvaliteten. Helhetstänket och kvalitetsäkringen borde 

gå hand i hand. 

 

 

6.3 Avslutande reflektioner 
Flera av de intervjuade sa efter intervjun att det var väldigt bra att få tänka efter och sätta ord 

på det man gör, reflektera. I intervjuerna framkommer det att flera lärare saknar tid till detta 

under sin arbetstid. Tid att hinna reflektera enskilt eller med kollegor, men även tid för 

eleverna att reflektera över sitt lärande finns inte alltid. Skovgaard (2010) menar att det är ett 

kriterium för god kvalitet i skolan. Framförallt Boaler (2011) utrycker att eleverna når högre 

resultat med ett kommunikativt sätt att lära. Samtidigt är det viktigt att man verkligen tar hand 

om de resurser och den tid man har som lärare. Ibland syns inte skogen för alla träd. -Vad 

fyller lärarna tiden med? Att ägna tid till att reflektera över det kan höja kvaliteten, under 

förutsättning att målen är kända och skolan vilar på en vetenskaplig grund. Essungastudien 

(Persson B. och Persson E. 2012) visar att man kan nå bättre resultat och därmed högre 
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kvalitet genom att använda sig av ramarna på ett annat sätt. Till exempel genom att använda 

lärares undervisningstid, genom att dubbelbemanna klassrummen med lärare. 

 

Schleicher (2014) analyserade PISA-rapporten och kom fram till flera olika orsaker till 

Sveriges sviktande resultat. Bland annat visade han på de ramar som svensk skola har och 

vilka effekter de får, jämfört med olika länders ekonomiska prioriteringar av skolan och 

resursfördelning inom skolområdet. När man läser utredningen inser man vikten av att 

huvudmännen är medvetna om vilka val de gör och vad dessa leder till. Det finns värdefulla 

lärdomar att dra av Schleichers analys, som harmonierar väl med ramfaktorteorin, och som 

kan ge ledning i frågor om resursfördelning och satsningar på huvudmannanivå. Också denna 

studie visar att det är angeläget att huvudmännen är medvetna om sina val. 

 

Länder som placerar sig i topp på PISAs resultat lista har mer matematikundervisning än vad 

Sverige har. Matematikundervisningen ser också annorlunda ut. Tyskland ger sina elever 

nästan två års mer undervisning i matematik, mätt i Sveriges mått. Om man fördelar Sveriges 

1020h
19

 jämnt på de nio åren, får man ungefär 113h/år. I Tyskland undervisas eleverna 211h 

mer under sin skoltid än vad de svenska eleverna gör, de har 1231h matematikundervisning 

under sin skoltid. Om man räknar om det i matematikundervisningsår efter svenska mått blir 

det nästan två år extra. I relation till detta är det kanske inte jättekonstigt att våra elever 

presterar under medel i matematik, där de tyska eleverna numera presterar över medel. Fler 

undervisningstimmar med relevant innehåll ger ett bättre kunnande. Innehållet på 

undervisningstimmarna är självklart också avgörande, det är ju inte så att fler uppgifter skall 

hinnas med i boken utan det är elevernas förtrogenhet med matematiken som skall öka (Kling 

Sackerud 2012 och European Commission 2013). 

 

De yttre ramarna spelar också roll för de inre kvaliteterna. Lärarna måste få tid (planeringstid 

– reflektionstid) att arbeta med sina belief system så att de kan hjälpa eleverna att förändra 

sina eller att bygga upp elevernas system. Så att eleverna exempelvis kan få en begreppslig 

förståelse och därmed kan tillämpa sina kunskaper i matematik i nya sammanhang som inte 

direkt kan förutsägas (Bentley 2012 och Hattie 2009). Lärarna i undersökningen sa att de 

numera har fler tillfällen till elevaktiva lektioner och att de numera hinner ”att prata mer 

matematik” på lektionerna. Enligt Skovgaard (2010) är det kvalitet när läraren skapar rum för 

reflektion och aktivitet. Den utökade undervisningstiden i matematik kan vara ett steg i rätt 

riktning vad gäller detta. Det är en förändring i ramarna till skolan, nu gäller det att vi tar hand 

om ramfaktorförändringen och förvaltar den. Detta gäller inte bara lärarna och eleverna utan 

också skolhuvudmännen och rektorerna! 

 

Vi alla i Sverige, Riksdagen/regeringen/skolhuvudmännen/rektorer/lärare/föräldrar, vill att 

svenska elever skall få bättre resultat i internationella tester och mätningar och framförallt 

också ett större matematiskt kunnande. Forskning visar hur man kan få högre kvalitet på 

undervisning och vilka förmågor som skall läggas fokus på att utveckla i 

matematikundervisningen, det gäller bara att dra lärdom av det. Till viss del saknas 

förutsättningarna, de yttre ramarna och förståelsen hos de med pengarna, de som organiserar 

våra skolor. Nu gäller det att lita på lärarna och deras profession, ge lärarna tid att reflektera 

och kompetensutvecklas och låta skolan få vila på en vetenskaplig grund. På så sätt kan de 

inre ramarna för matematikundervisning ändras och elevernas lärande vila i trygga händer. 
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 1020h är det antal timmar som det står i timplanen att en svensk skolelev ska ha efter det att den utökade 

undervisningstiden i matematik är tillagd. 
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7. Tack 
 

Utan min handledare Elisabeth Perssons stora kunnande och hennes suveränt bra frågor hade 

det inte blivit någon uppsats. TACK!  
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Bilaga 1 

 

 

Intervjufrågor till lärare i matematik bla angående utökad 

undervisningstid i matematik år 1-3.  

 
Till att börja med startar intervjun lite lätt med att ta reda på hur länge läraren har arbetat som 

lärare, vad hen har för bakgrund och utbildning. Hur undervisningen ser ut detta aktuella år, 

med avseende på uppdraget tex klasslärare, har alla ämnen eller har enbart matematik etc. 

 

1. Undervisningstiden i matematik har ökat för år 1-3 i år. Hur ser du på det? 

2. Hur har ni praktiskt löst det på din skola? Hur använder ni tiden? Hur bestämdes det 

hur tiden skulle läggas ut? 

3. Har detta lett till att du förändrat din matematikundervisning? Om du gjort det, varför 

och på vilket sätt? Om du inte gjort det, varför? Vilka har du medvetet gjort? Vilka 

har du upptäckt under resans gång? 

4. Har du fått något extra för att göra matematikundervisningen bättre? Har du fått någon 

kompetensutveckling? Vilka förändringar har du gjort? Vilka har du medvetet gjort? 

Vilka har du upptäckt under resans gång? 

5. Tror du att satsningen gynnat matematikundervisningen? Ser du det som en 

kvalitetshöjning eller kanske som en kvantitetshöjning? Hur tror du som lärare att det 

gynnar elevernas lärande i matematik? 

6. Vad skulle du vilja uppnå med din undervisning i matematik? 

7. Vad är förhöjd kvalitet i matematikundervisning för dig? Arbetsgång, innehåll, 

metoder, inre- yttrepåverkansmetoder, de som har extra behov av stöd, de som har de 

lätt… 

 

 
(Det som står kursivt är bara som hjälp, 

om inte läraren själv kommer in på det. 

 Det kursiva visar också på riktningen på 

 intervjun) 

 


