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Abstract 

Title: Basic school´s new syllabus for math – A comparative analysis of the current and 
future syllabus for mathematics 
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Supervisor: Eva Färjsjö 
Spring term: 2011 
 

The purpose of this study has been to compare the present with the future syllabus of 

mathematics. With a text analytical approach has questions about how the structure is 

different, how the look at knowledge has changed and which learning theory that 

characterizes the two syllabus been answered. As a theoretical framework I adopt three 

different learning theories, behaviourism, cognitivism and the socio-cultural perspective. The 

pervious research I have looked at is the concept of knowledge an the underlying theories to 

previous curriculum. During the increase results in the greatest difference seen in the 

structure. The next syllabus structure is based on one level as opposed to before when it was 

built on two levels of objectives, which makes the upcoming syllabus clearer and more 

concrete than the current syllabus in mathematics 
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1. Bakgrund 

 

1.1 Inledning 

 

Inom forskning har synen på lärande förändrats genom tiden. Fram till 1960 talet var det den 

behavioristiska synen på lärande som dominerade undervisningen. De grundläggande idéerna 

för behaviorismen innebär att kunskapen överförs från en generation till en annan, genom 

stimuli och respons så minns eleverna kunskapen. Med teoretiker som Jean Piaget som 

förgrundare har synen på lärande övergått till kognitivismen. Där ser man på lärande som 

något individen aktivt konstruerar utifrån sina tidigare erfarenheter. Det sociokulturella 

perspektivet på lärande som förespråkas av Vygotskij är idag dominerande inom forskningen. 

Inom det sociokulturella perspektivet är kommunikation centralt och man anser att lärande är 

något som sker i interaktion med andra. (Wyndhamn 2000, s.75-116)  

 

Under min utbildning har jag fått tagit del av flera olika teorier kring synen på lärande och hur 

det har förändrats under historien, men det är det sociokulturella perspektivet på lärande som 

har framhållits som det mest aktuella i dagens skola. Det sociokulturella perspektivet lägger 

stor vikt på kommunikation och lärande i samspel med andra. Vikten av kommunikation och 

interaktion är även av stor vikt i kursplanen. Där skriver de bland annat att eleverna ska lära 

sig både att arbeta självständigt och tillsammans med andra. De skriver vidare att ämnet syftar 

till att eleven ska få möjlighet att kommunicera matematik i relevanta och meningsfulla 

situationer och på detta sätt få nya insikter, förståelse och kunna lösa problem (Skolverket 

2000). Trots detta har jag under egen skolgång och vfu upplevt hur stort inflytande läroboken 

har på matematikundervisningen. 

 

I rapporten för TIMSS 2007 framgår det att svenska elevers kunskaper inom matematikämnet 

blivit sämre sedan 1990-talet. Med detta som bakgrund genomförde Skolinspektionen en 

kvalitetsgranskning i matematik. De har bland annat tittat på om undervisningen utgår från 

läroplanens och kursplanens mål och då framförallt de kompetensmål som anges i 

kursplanens mål att sträva mot. De kom bland annat fram till att många lärare inte har 

tillräckliga kunskaper om kursplanen och uppfattar strävansmålen som otydliga och därför 

förlitar sin undervisning till stor del på läroboken. Eleverna har inte heller den medvetenheten 

om målen för matematik som de bör ha för att kunna vara med och påverka sina 
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matematikstudier. (Skolinspektionen, 2009) 

 

Under min utbildning har Lpo 94 varit den gällande läroplanen, men när jag nu närmar mig 

slutet på utbildningen och ska ut i arbetslivet kommer en ny läroplan Lgr11 träda i kraft. Med 

skolinspektionens kvalitetsgranskning som bakgrund började jag intressera mig för den nya 

läroplanens kursplan för matematik och hur den kan komma att påverka mitt arbete med 

matematik som lärare i grundskolans yngre åldrar. I regeringens proposition Tydligare mål 

och kunskapskrav –nya läroplaner för skolan skriver utbildningsdepartementet om den nya 

läroplanen med tillhörande kursplaner om att den ska vara tydligare och mer konkret (Porp 

2008/09:87). Det jag undrar är vad det egentligen är som skiljer den nu gällande och den 

kommande kursplanen för matematik åt.   

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syfte 

Undersökningen syftar till att genom textanalytiska metoder jämföra hur den nu rådande 

kursplanen i matematik skiljer sig från den kommande kursplanen i matematik för 

grundskolans yngre åldrar. Fokus ligger på att jämföra strukturen, kunskapsuppdraget samt 

vilken syn på lärande som präglar de båda kursplanerna. 

 

Frågeställningar 

• Hur skiljer sig den nu rådande från den kommande kursplanen i matematik åt gällande 

strukturen? 

• Hur skiljer sig den nu rådande från den kommande kursplanen i matematik åt gällande 

kunskapsuppdraget för de yngre åldrarna? 

• Hur skiljer sig den nu rådande från den kommande kursplanen i matematik åt gällande 

synen på lärande? 
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2. Teorier och tidigare forskning 

 

2.1 Teorier 

 

Läroplanen är ett dokument som speglar den tid och plats som den kommer till i (Linell, 

2006). Läroplanen genomsyras av den aktuella pedagogiska forskningen kring synen på 

lärande. För att få förståelse för vilka teorier som speglar Lgr11s kursplan för matematik är de 

därför viktigt att titta tillbaka på tidigare lärandeteorier och se hur dessa utvecklats genom 

tiden. 

 

 2.1.1 Lärandeteorier 

 

Behaviorismen                                                                                                                            

 

Synen på lärande har förändrats genom tiden, fram till 1960-talet var det den behavioristiska 

synen på lärande som speglade undervisningen (Wyndhamn 2000, s.75-116). 

Behaviorismens grundläggande idéer berör förändringar och anpassningar av det observerbara 

beteendet. Till en början var dessa observationer kopplade till hundar och deras reflexer, men 

den amerikanske psykologen B.F Skinner vidgade synen på behaviorismen. Hans 

utgångspunkt var att studera effekten av belöning eller förstärkning på upprepade beteenden 

som ansågs positiva. Skinners behaviorism kan även förklaras med stimuli och respons teorin 

och då även kopplas lärandesituationer (Säljö 2000, s50-54). Stimuli- och responsteorin kan 

förklaras genom att övningsuppgifterna i läroboken fungerar som stimuli för eleverna, när 

eleverna sedan jämför sitt svar med facit eller med läraren som kanske nickar för rätt svar får 

eleven respons på sitt beteende.  Responsen på elevernas stimuli får då konsekvenser, är 

responsen positiv i form av belöning verkar det förstärkande på beteendet och detta ger 

konsekvenserna att eleven repeterar beteendet. Om responsen där emot uppfattas som negativ 

tenderar beteendet att avta (Wyndhamn 2000: 75-116).                                                                                   

Behaviorismens syn på kunskap är att kunskapen är given och att den överförs från lärare till 

elev. Detta innebär alltså att läraren får en mycket aktiv roll medan eleven är passiv. Eleven 

mottar kunskap från läraren och genom respons vet eleven att det är ”rätt” kunskap. 

Kunskapen finns sedan lagrad hos eleven och kan plockas fram och tillämpas vid behov 

(Säljö 2000, s.25-26).  
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Kognitivismen                                                                                                                            

 

Då man började intressera sig för tänkandet fick behaviorismen ge vika för kognitivismen där 

människan ses som förnuftig och reflekterande (Wyndhamn 2000, s.75-116). Piaget 

utvecklade en variant av kognitivismen, ett rationalistiskt perspektiv på lärande och detta har 

haft stor inverkan på hur undervisning bedrivs. Det som är utmärkande för kognitivismen och 

Piagets teorier är den konstruktivistiska synen på lärande, vilket innebär att kunskapen aktivt 

konstrueras av individen. Kunskap ses alltså inte som en inre kopia av de yttre utan individen 

tillägnar sig kunskapen genom att aktivt, intellektuellt och fysiskt uppleva och konstruera 

förståelsen av omvärlden. Med denna syn på lärandet får läraren en passiv roll. Läraren ses 

som störande och kan motverka elevens självständiga och spontana utveckling läraren ska 

därför sluta föreläsa och istället uppmuntra eleverna i deras egen utveckling. Om läraren är för 

aktiv i elevens läroprocess så får inte eleven den egentliga förståelsen. Kan eleverna inte 

tillägna sig undervisningen så har han eller hon inte nått rätt utvecklingsnivå (Säljö 2000, s54-

64.). J, Piaget (1972) skriver om individers olika utvecklingsnivåer och menar på att elever 

måste komma till en viss nivå för att kunna tillägna sig kunskapen. Ett stadie i denna 

utveckling är vid 7-8års ålder. Då har barnet förståelse för att vikt, längd och yta alltid är 

detsamma även fast dess värden kan förändras alltså barnen vet då att begreppet längd alltid är 

detsamma även fast det kan vara 2 meter eller 3 meter långt. Först när denna förståelse finns 

kan barnet operera.  

 

Sociokulturellt perspektiv   

  

Idag är det sociokulturella perspektivet, där Vygotskij ses som förgrundsgestalt som får mest 

uppmärksamhet inom pedagogisk forskning. De finns både likheter och skillnader mellan ett 

sociokulturellt perspektiv och en kognitivistisk syn på lärande. Precis som kognitivismen har 

det sociokulturella perspektivet en konstruktivistisk lärarandesyn, vilket innebär att kunskap 

aktivt konstrueras av individen. En skillnad är att inom kognitivismen är det en 

individualistisk konstruktivism jämfört med det sociokulturella perspektivet som har en 

socialkonstruktivistisk syn på lärandet. (Säljö 2000, s65-71)  

 

Socialkonstruktivistisk syn på lärande innebär att interaktionen och samspelet med andra 

människor är grundläggande för att tillägna sig kunskap samt etablera självförståelse och 
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verklighetsuppfattning. (Thomassen, 2007) För att tillägna sig kunskap och nya begrepp enligt 

det sociokulturella perspektivets idéer så har termerna redskap och verktyg stor betydelse. 

Kommunikation ses som ett av de främsta verktygen då de fungerar som en länk mellan de 

inre och de yttre (Säljö 2000, s.20-22). De kommunikativa processerna fungerar åt två håll 

dels en yttre med omgivningen och del en inre dialog som vi för med oss själva (Wretman, 

2011) I Tänkande och språk skriver Vygotskij (1999) om vikten av interaktion i samband med 

begreppsinlärning. Han menar på att direkt inlärning av begrepp är omöjligt då detta leder till 

tomt inlärande av ord och eleverna tillägnar sig då inte begreppen, vilket resulterar i att 

eleverna inte kan använda sig av begreppen efter som de inte förstått dess egentliga innebörd. 

Eleven kan bara ordet i minnets bemärkelse men inte tänkandets. Därför kan eleven inte 

tillägna sig orden i färdigt skick utifrån lärarens perspektiv utan måste tillägna sig begreppet 

generellt och sedan utveckla det i takt med sin egen utveckling. Om eleven en gång får höra 

ett obegripligt begrepp i en begriplig situation och nästa gång i en ny situation så leder detta 

till att barnet till slut själv använder sig av begreppet, vilket är ett tecken på att barnet tillägnat 

sig begreppet till sin egendom. En sådan inlärningsprocess sker inom den närmaste 

utvecklingszonen, vilket innebär att man i interaktion och samspel med andra tillägnar sig 

kunskap man tidigare inte kunnat. Vygotskij skriver vidare att det man kan tillsammans med 

andra idag kan man själv imorgon.  

 

2.2 Tidigare forskning 

 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för hur synen på kunskap kan se ut samt titta på 

bakomliggande teorier för de senaste läroplanerna vi har haft i svensk skola.  

 

2.2.1 Synen på kunskap 

 

Lärarna ska förmedla kunskaper till eleverna, vilket kan låta självklart men vad är kunskaper 

och vilka kunskaper är det som ska förmedlas och hur har synen på kunskap förändrats över 

tiden? I föregående kapitel har jag redogjort för hur synen kring lärandeprocessen förändrats 

genom tiden nu vill jag titta mer på vad som ska läras och vilka kunskaper bör eleverna 

tillägna sig. 

 

Kunskap 
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Det finns olika perspektiv att se på kunskap som t.ex. rationalistiskt, empiristiskt eller 

konstruktivistiskt. I ett rationalistiskt perspektiv ses kunskap som ett resultat av det mänskliga 

tänkandet, ur ett empiristiskt perspektiv ses kunskap som en återspegling av verkligheten och 

ur ett konstruktivistiskt perspektiv ser man på kunskap som något individen konstruerar för att 

göra sina erfarenheter begripliga. (Skolverket, 1996) 

 

 Kunskapsbegreppet kan som sagt ses utifrån olika perspektiv dessutom så har det förändrats 

över tid, kunskap är inte detsamma idag som det var igår och det kommer heller inte vara 

detsamma imorgon. (Skolverket, 1996) I takt med att samhället utvecklas så förändras också 

skolans kunskapsuppdrag. Kunskapsuppdraget har gått från att vara ett utbildningsuppdrag då 

de speglade Sverige som industrisamhälle till att idag mer vara ett bildningsuppdrag som 

speglar Sverige som ett kunskapssamhälle. Skolans uppdrag är inte längre att förmedla 

kunskaper som eleverna sedan har, vilket var förknippat med industrisamhället. Eftersom vi 

lever i ett postmodernt, kunskapssamhälle där informationen är lättillgänglig så är skolans 

uppgift istället att låta eleverna utveckla de redskap och kompetenser som är nödvändiga för 

att kunna ta del av den information som redan finns i samhället. (Carlgren & Ference 2000, 

s.189)  

 

Detta kan jämföras med att kunskapsuppdraget förr var av kvantitativt slag tillskillnad från 

idag då det är en kvalitativ kunskapssyn. En kvantitativ kunskapssyn innebär att fokus ligger 

på kunskaper som kan mätas till exempel minneskunskaper. Den kvalitativa kunskapssynen är 

en djupare kunskap som innebär att eleven får förståelse, kan jämföra och analysera. Den 

kvalitativa kunskapssynen innebär att eleven ska utveckla kompetenser (Wretman, 2011) 

 

Kunskapsprocessen 

 

Ett sätt att se på kunskapsprocessen är att kunskapen går genom fyra olika kunskapsformer. 

De fyra kunskapsformerna en elev bör utveckla kunskapsbegreppet i är fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet (Carlgren & Ference 2000, s.197) Faktakunskaper är en 

kunskapsform som innebär att vi vet något, vi vet mer eller mindre, kunskap är något vi har 

eller inte har. När det gäller faktakunskaper så gör man ingen skillnad mellan hur ytlig eller 

djup kunskapen är. Det gäller också att få förståelsekunskap som innebär att förstå innebörden 

eller meningen med ett fenomen. Fakta och förståelse går in i varandra du måste ha en viss 
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förståelse för att kunna tillägna dig fakta, samtidigt är fakta byggstenar för att få förståelse. 

Med hjälp av förståelsen försöker vi finna mening i fakta. Färdighet som innebär hur vi ska 

göra något kan ses som en praktisk kunskapsform till skillnad från förståelsen som är en mer 

teoretisk kunskapsform. Dessa olika kunskapsformer är de synliga kunskapsformer t.ex. 

genom faktakunskaper vet du att 3*5 är 15 har du förståelsen så vet du att 3*5 är 5+5+5 och 

är kunskapen en färdighet så använder du dig av fakta och förståelsen för att genomföra 

beräkningar med talen. Förtrogenhetskunskap kan ses som en bakgrundskunskap och är den 

tysta kunskapen som bland annat innebär att du vet vilken kunskap som bör tillämpas i vilken 

situation. (Skolverket 1996) 

 

Blooms taxonomi är en annan teori om olika steg i lärandeprocessen som lanserads på 50-

talet. Benjamin Bloom, som var amerikansk psykolog med pedagogisk inriktning är som mest 

känd för sin taxonomi. Blooms taxonomi är en kunskapspyramid som visar hur kunskapen 

utvecklas från lägre till högre nivåer hos individer. En elev måste behärska kunskapen på den 

första nivån för att kunna gå vidare till nästa nivå (Nationalencyklopedin, 2011). Denna 

taxonomi reviderades 2001 Anderson & Krathwohl och det är den reviderade versionen jag 

kommer att redogöra för. De sex stegen i taxonomin är att komma ihåg, förståelse, 

tillämpning, analys, värdera och skapa. Att komma ihåg innebär att man minns 

faktakunskaper som man sedan kan upprepa. Förståelse innebär att du förstår och med egna 

ord kan förklara begreppet. Nästa nivå som är tillämpning betyder att du kan använda dina 

kunskaper i konkreta situationer. Därefter kommer analys som innebär att du kan se delar av 

en helhet och har förståelse för strukturen. Värdering innebär att du ser på delarna av en 

helhet och bedömer och jämför dessa. Sista nivån är skapa som innebär att du av delarna kan 

skapa något nytt. (Orey, 2001) 

 

2.2.2 Bakomliggande teorier till tidigare läroplaner 

 

En läroplan är ett dokument som kommer till i en viss situation och tid, läroplanen säger något 

om vad man tycker det är värt att veta och kunna just vid den tidpunkten därför säger en 

läroplan väldigt mycket om vart ett land befinner sig just då. 1962 blev den obligatoriska 

utbildningen i Sverige nioårig och då inordnades den första moderna läroplanen Lgr 62. 

Sverige var under den tiden ett industri- och tjänstesamhälle vilket läroplanen speglade. 

(Linell, 2006) Sverige som ett industrisamhälle förknippas med ett informellt lärande där 

lärlingskap var en vanligt förekommande utbildningsform. Detta innebar att kunskapen fördes 
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över från en generation till en annan i väsentliga sammanhang. Man kan hitta flera paralleller 

mellan denna utbildningsform och hur skolan styrs. Under denna tid var skolan starkt 

inspirerad av behaviorismen vilket precis som i lärlingskap innebär att kunskapen överförs 

från en generation till en annan i väsentliga situationer. (Carlgren & Ference 2000, s.189)  

 

 

1980 kom nästa läroplan Lgr 80, i Lgr 80 var demokrati och jämställdhet viktigt då den 

läroplanen ville att undervisningen skulle spegla demokratins samhälls- och människosyn. 

(Linell, 2006) Människan sågs som aktiv i sitt kunskapande och Piagets teorier om lärande var 

de som speglade Lgr 80. (Skolverket, 1996)  

 

Läroplanen som kom 1994 tog ytterligare ett steg i demokratins riktning, i denna läroplanen 

var man också tvungen att ta hänsyn till den globalisering som skett. (Linell, 2006) 

Samhället kännetecknas bland annat av att det finns stora mängder information som är lätt att 

komma åt t ex via media. Detta gör att skolans uppdrag inte längre handlar om att ge eleverna 

denna information som redan finns utan istället låta eleverna utveckla kompetenser för att 

själva kunna erfara världen och vidga sitt medvetande. Skolans kunskapsuppdrag har gått från 

att vara ett utbildningsuppdrag där man får kunskap som man sedan har och kan tillämpa i 

väsentliga sammanhang till ett bildningsuppdrag där eleverna ska utveckla sina förmågor och 

kunskapskvaliteter. Eleverna ska inte längre kunna rabbla det periodiska systemet utan istället 

utveckla sitt sätt att tänka och förhålla sig till empirin. (Carlgren & Ference 2000, s.190-192)  

 

 

2.2.3 Bakgrund till införandet av lgr 11 

 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för bakgrunden till införandet av en ny läroplan.   

 

I regeringens proposition Tydligare mål och kunskapskrav –nya läroplaner för skolan skriver 

utbildningsministern Jan Björklund om den mål- och resultatorienterade skola som infördes i 

samband med det systemskifte som svensk skola genomförde i början på 1990-talet, vilket 

också medförde införandet av Lpo 94. Läroplanen skulle ha två typer av mål, mål att sträva 

efter samt mål att uppnå utöver detta skulle de finnas kursplaner som innehöll ämnets syfte, 

mål att sträva mot, ämnets uppbyggnad och karaktär samt mål att uppnå efter det femte och 

det nionde skolåret. Uppföljning och utvärdering skulle vara viktiga element då dessa skulle 
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vara till hjälp då man kollar måluppfyllelse och utbildningens resultat. Målen att uppnå efter 

femte och nionde skolåret var nationella och skulle fungera som en grund för att man på en 

lokal nivå skulle kunna utforma undervisningen utan att vara så detaljstyrd. I både läroplanen 

och kursplanerna finns mål att sträva mot och mål att uppnå (Prop 2008/09:87). Mål att sträva 

mot belyser den processen det innebär att utöva matematik och innehåller just processmål, de 

förmågor eller de kompetenser som en elev ska få möjlighet utveckla. Mål att uppnå beskriver 

istället den lägsta nivån som elever ska ha uppnått gällande specifikt innehåll 

(Skolinspektionen, 2009) 

 

Vidare i propositionen kan man läsa om den kritik som riktas mot den rådande läroplanen, 

Lpo 94. Planeringen av undervisningen ska utgå både från läroplanen och från kursplanen 

som ska fungera som en grund till detta. Kursplanens konstruktion som innehåller både mål 

att uppnå och mål att sträva mot är en stor del till den kritik som framkommit. Problemet 

ligger i att tolka målen, då kursplanens struktur bygger på två målnivåer. (Prop 2008/09:87) 

När Skolinspektionen genomförde sin kvalitetsgranskning av undervisningen i matematik så 

beskrev de medverkande experterna vilka kompetenser eleverna behöver för att kunna 

använda matematiken framgångsrikt. De kompetenser som är mest angelägna inom 

matematiken är problemlösningskompetens, procedurhanteringskompetens, 

representationskompetens, sambandskompetens, resonemangskompetens och 

kommunikationskompetens. Dessa mål ryms framförallt i mål att sträva mot, vilket skolan har 

svårast med att tolka.(Skolinspektionen, 2009) Ett annat problem är antalet mål de anses vara 

för många mål och man anser även att gamla mål finns kvar parallellt med nya mål. 

Kursplanens struktur och innehåll uppfattas som otydlig, vilket gör det svårt för lärare och 

pedagoger att följa den (prop 2008/09:87). Då strukturen uppfattas som otydlig samt mängden 

mål är för många och att läroplanens mål flyter samman med kursplanens mål så skulle 

kursplanen arbetas om. Detta genomfördes år 2000 med fokus på att läroplanens mål skulle 

genomsyra kursplanen samt att de skulle konkretiseras. Trots den reviderade kursplanen så 

uppfattas den ändå som alltför abstrakt och otydlig. (SOU 2007:28) Med detta som bakgrund 

kommer ett förslag på en ny läroplan. Den nya läroplanen bör innehålla övergripande mål och 

riktlinjer som ska gälla i all undervisning under grundskolans gång den bör också innehålla 

kursplaner som innehåller de ämnesspecifika kompetenser som ska utvecklas i grundskolan. 

(SOU 2007:28) Den nya kursplanen bör innehålla ämnets syfte, centrala innehåll till slutet av 

årskurs 3, 6 och 9 samt nationella kunskapskrav i slutet av årskurs 3, 6 och 9. Den nya 

kursplanen kommer till skillnad från den nu gällande kursplanen endast ha en målnivå vilket 
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kommer att bidra till de nya kursplanernas tydlighet. (prop 2008/09:87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metod  
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I detta kapitel kommer jag att redogöra för mitt metodval samt hur jag genomfört de för att 

med hänsyn taget till tidigare forskning kunna svara på mina frågeställningar.  

 

3.1 Metodval 

 

Då man gör sitt metodval är det viktigt att tänka på vilket syfte man har med sin 

undersökning. När målet med undersökningen inte är att generalisera och få mätbara data utan 

istället få förståelse och djupare kunskap för ett fenomen är kvalitativa metoder att föredra 

(Larsen, 2009). Eftersom mina frågeställningar innebär jämförelse av skrivna dokument och 

innebär att jag vill få en djupare kunskap så faller det sig naturligt att göra kvalitativa 

textanalyser.  

 

3.1.1 Kvalitativ innehållsanalys 

 

För att kunna svara på frågorna gällande de båda kursplanernas struktur och kunskapsnivå 

kommer jag att göra en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys styrka ligger i 

att kunna få en överblick av materialet. Överblicken av materialet fungerar som grund för en 

jämförelse där syftet är att beskriva textinnehållet på ett systematiskt sätt (Bergström & 

Boreus, 2000 s.44-87). Gällande strukturen har jag valt att gå igen respektive kursplans 

struktur rubrik för rubrik för att på de sätt få en överblick som ger mig möjlighet att jämföra 

de båda kursplanerna med varandra. När jag ska jämföra kunskapsnivån i kursplanerna 

kommer jag först gå igenom ämnesspecifika innehållet, jag jämför kursplanerna utifrån de 

olika kunskapsområdena som kursplanerna tar upp. För att sedan jämföra förmågorna 

kommer jag utgå från de kompetenser som Skolinspektionen tar upp i sin kvalitetsgranskning 

och titta om respektive kursplan har mål som motsvarar dessa kompetenser. Jag kommer 

tillsist att titta på strukturen tillsammans med innehållet i kursplanerna och utifrån det få reda 

på när de olika kompetenserna ska tillägnas.  

 

3.1.2 Idé- och ideologianalys 

 

När det gäller frågan som innebär en jämförelse mellan vilken syn på lärande de båda 

kursplanerna uttrycker så kommer jag att göra en idé- och ideologianalys. Idé- och 
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ideologianalys är en kvalitativ textanalys som syftar till att jämföra de idéer som en text 

uttrycker. Inom idé- och ideologianalys finns de olika inriktningar, varav en inriktning 

innebär att man utgår från ett specifikt perspektiv där man jämför och analyserar de 

förändringar som skett över en viss tid (Bergström & Boreus 2000, s.148-154). Då jag ska 

jämföra och analysera på vilket sätt den nu gällande och den kommande kursplanen för 

matematik skiljer sig åt gällande synen på lärande så innebär det att jag tittar på vilka 

förändringar som skett över en viss tid och därför är detta den metod som lämpar sig bäst för 

att kunna svara på den frågan. För att genomföra denna analys kommer jag använda mig av 

idealtyper som analysverktyg. En idealtyp är en form av tankekonstruktion och fungerar som 

ett analytiskt instrument för att särskilja vissa drag ur en text. Genom att konstruera 

idelatypiska föreställningar utifrån det valda ämnet så kommer det att fungera som ett raster 

som hjälper till att sortera texternas olika formuleringar (Bergström & Boreus 2000, s.158) I 

min analys kommer detta innebära att jag konstruerar idealtypiska föreställningar om synen 

på lärande utifrån olika lärandeteorier. Utifrån ett behavioristiskt perspektiv tittar jag på mål 

som rör fakta eller minneskunskaper. Utifrån de kognitivistiska perspektivet tittar jag efter 

mål som rör den individuella tankeprocessen och utifrån det sociokulturella perspektivet tittar 

jag efter mål som innefattar kommunikativa processer. 

 

3.2 Validitet och reliabilitet 

 

Det är viktigt att i sin undersökning kunna säkerställa hög validitet och reliabilitet därför 

kommer jag i detta kapitel att redogöra för den här undersökningens validitet och reliabilitet. 

Validitet handlar om den insamlade datans giltighet och relevans. Reliabilitet har att göra med 

undersökningens precision och pålitlighet. Det är viktigt att undersökningen process och 

behandling av information sker med noggrannhet. (Larsen 2009, s80) 

 

Vid kvantitativa metoder som till exempel enkätundersökningar kan det vara svårare att 

säkerställ hög validitet. Svårigheterna uppkommer om du till exempel inte har rätt underlag 

för att kunna svara på dina frågeställningar eftersom du sällan kan gå tillbaks och ändra om 

det skulle behövas. Däremot vid kvalitativa metoder som till exempel intervjuer kan det vara 

lättare att säkerställa hög validitet eftersom man oftast kan gå tillbaks till informationskällan 

under arbetets gång och göra ändringar om det skulle finnas behov för det. (Larsen, 2009 s80) 

Jag anser att den här undersökningen har hög validitet eftersom jag använder mig av skrivna 
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dokument, jag behöver då inte oroa mig för att till exempel ställa fel frågor utan jag har alltid 

tillgång till mitt material. Hög reliabilitet kan vara svårare att säkerställa vi kvalitativa 

metoder då många tolkningar görs vid till exempel observationer (Larsen, 2009 s80) Med 

detta i åtanke kommer jag så gott de går bortse från min egen förförståelse för att kunna 

säkerställa så hög reliabilitet som möjligt.  
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4. Resultat  

 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för de båda kursplanernas struktur, kunskapsuppdrag 

samt vilken lärandeteori som präglar kursplanerna.  

 

4.1 Beskrivning av kursplanernas struktur  

 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för den nu gällande och den kommande kursplanens 

struktur med fokus på grundskolans yngre åldrar.  

 

4.1.1 Struktur i den nu rådande kursplanen  

 

Den nu gällande läroplanen Lpo 94 anger de grundläggande värdena samt de övergripande 

mål och riktlinjer som ska gälla för skolan. Utöver läroplanen finns idag också kursplaner som 

ställer krav på skolans olika ämnen. Dessa dokument ska tillsammans fungera som grund för 

planeringen av undervisningen (prop 2008/09:87). Jag kommer nedan att redogöra för 

strukturen i den nu gällande kursplanen för matematik som kom ut 1994 men reviderades år 

2000. Den nu gällande kursplanen för matematik innehåller: Ämnets syfte och roll i 

utbildningen, Mål att sträva mot, Ämnets karaktär och uppbyggnad samt Mål som eleverna 

lägst ska ha uppnått i slutet av tredje, femte och nionde skolåret. Jag kommer dock endast 

redogöra för strukturen fram till mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av tredje året. 

 

Ämnets syfte och roll i utbildningen 

Ämnets syfte och roll i utbildningen beskriver vad matematikundervisningen syftar till. Vilket 

till exempel är att undervisningen i matematik ska ge eleverna möjlighet att kommunicera 

matematik. (Skolverket 2000) 

 

Mål att sträva mot 

Målen att sträva mot beskriver de centrala förmågor som eleven ska utveckla samt kursens 

centrala innehåll (Skolverket 2009).   

 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Beskriver hur matematikämnet är uppbyggt till exempel kan man i denna del läsa att 
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matematiken är en vetenskap som har inspirerats mycket av naturvetenskapen. (Skolverket 

2000) 

 

Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje året 

Anger den lägsta nivå som eleverna ska ges möjlighet att nå. Det är skolan och 

skolhuvudmannen som ska göra det möjligt för eleverna att nå denna lägsta godtagbara 

kunskapsnivå. Till skillnad från strävansmålen som bland annat beskriver de centrala 

förmågor eleven ska utveckla så beskriver uppnåendemålen specifika innehållsmål inom fem 

olika kunskapsområden. De kunskapsområden som ska behandlas är tal och talens 

beteckningar, räkning med positiva heltal, rumsuppfattning och geometri, mätning och 

statistik. (Skolverket 2000) 

 

Bedömning i ämnet matematik 

Bedömningen i ämnet matematik beskriver vilka kvaliteter av kunnandet som ska bedömas. 

(Skolverket 2000) 

 

4.1.2 Struktur i den kommande kursplan  

 

Hösten 2011 kommer den nya läroplanen Lgr 11 börja gälla. Tillskillnad från Lpo 94 där 

kursplanerna finns utöver läroplanen så är kursplanerna en del av Lgr 11. Kursplanen för 

matematik i Lgr 11 innehåller: Syfte, Centralt innehåll samt Kunskapskrav för godtagbara 

kunskaper i slutet av årskurs 3, 6 och 9. Precis som tidigare kommer jag även här endast 

redogöra för strukturen fram till kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3. 

 

Syfte 

Syftet i kursplanen anger de förmågor som skolan och undervisningen ska ge eleverna 

möjlighet att utveckla. Förmågorna som eleverna ska få möjlighet att utveckla anges även i 

långsiktiga mål och är också de förmågor som ligger till grund för kunskapskraven. 

(Skolverket 2011) . 

 

Centralt innehåll i årskurs 1-3, 4-6 och 7-9 

 

De ämnets undervisning ska behandla anges i det centrala innehållet. Det är uppdelat efter 

årskurserna 1-3, 4-6 och 7-8. Det centrala innehållet i matematik är dessutom indelat 
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övergripande kunskapsområden. De kunskapsområden som berörs är taluppfattning och tals 

användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändringar, samt 

Problemlösning. (Skolverket 2010) 

 

Kunskapskrav – Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 

När det gäller att bedöma elevernas kunskap i matematik är det kunskapskraven som ska ligga 

till grund för detta. Kunskapskraven ska också fungera som stöd för att se vad eleven behöver 

utveckla. Kunskapskraven bygger både på de mål som anges i syftet och det innehåll som 

anges i centralt innehåll. (Skolverket 2011) 

 

 

4.2 Skolans kunskapsuppdrag och kunskapsnivån i kursplanerna 

 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för kunskapsnivån i de båda kursplanerna. När jag ska 

jämföra kunskapsnivån i de båda kursplanerna räcker det inte med att jämföra innehållet alltså 

vad eleverna ska kunna utan jag måste också titta på hur de ska kunna det alltså vilka 

förmågor och kompetenser eleverna ska få möjlighet att utveckla. I den nu gällande 

kursplanen för matematik beskrivs de förmågor som eleverna ska få möjlighet att utveckla i 

mål att sträva mot och innehållet beskrivs i mål att uppnå. I den kommande kursplanen 

beskrivs förmågor i syftet och innehållet beskrivs i centralt innehåll, kunskapskraven bygger 

sedan på båda dessa delar.  

 

4.2.1 Innehåll i undervisningen 

 

Den nu gällande kursplanen beskriver matematikämnets innehåll i mål att uppnå. Som tidigare 

nämnt är de kunskapsområden som ska behandlas tal och talens beteckningar, räkning med 

positiva heltal, rumsuppfattning och geometri, mätning och statistik. I den kommande 

kursplanen är det taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och 

statistik, Samband och förändringar, samt Problemlösning. Det finns både likheter och 

skillnader mellan dessa kunskapsområden vilket jag kommer att redogör för här. Tal och 

talens beteckningar och räkning med positiva heltal kan jämföras med motsvarande områden i 

den kommande kursplanen som då är taluppfattning och tals användning samt algebra. Båda 

kursplanerna menar att innehållet i undervisningen upp till år 3 ska behandla positiva heltal 
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och deras egenskaper, de fyra räknesätten, enkla mönster i talföljd, och enkla bråk. Skillnader 

som syns i detta område är att i den kommande kursplanen för matematik står de att 

undervisningen även ska behandla centrala metoder för beräkningar med naturliga tal med 

miniräknare. När det gäller kunskapsområdena mätning, rumsuppfattning och geometri i den 

nu gällande kursplanen så kan detta jämföras med geometrin i den kommande kursplanen. 

Enlig båda kursplanerna så ska undervisningen i matematik innehålla Grundläggande 

geometriska objekt och deras egenskaper, lägesord, konstruktion av geometriska objekt och 

mätning, jämförelse och uppskattning av vanliga, nutida måttenheter. Skillnaderna i detta 

kunskapsområde är att Lgr11 kursplan utöver detta även tar upp skala vid enkel förstoring och 

förminskning, symmetri och att mätning, jämförelse och uppskattning även ska göras med 

äldre måttenheter. Nästa kunskapsområde att jämföra är statistik i den nu gällande kursplanen 

vilket motsvarar sannolikhet och statistik i den kommande kursplanen. Enligt båda 

kursplanerna ska undervisningen innehålla tabeller och diagram som eleverna kan tolka och 

använda för att presentera resultat från enkla undersökningar. Lgr 11 kursplan har utöver detta 

med slumpmässiga händelser i spel och experiment. Kunskapsområdena samband och 

förändringar och problemlösning är också områden som tas upp i den kommande kursplanen 

men inte den nu gällande. (Skolverket 2000, 2010) 

 

 

4.2.2 Förmågor/Kompetenser 

 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de kompetenser de båda kursplanerna anser att en 

elev ska utveckla. Jag tar utgångspunkt i de kompetenser som de experter som arbetat med 

kvalitetsgranskningen anser att man behöver kunna för att framgångsrikt använda 

matematiken. Jag börjar med att skriva om kompetensen och därefter kopplar jag det till 

respektive kursplan.  

 

Problemlösningskompetens innebär att eleven ska kunna lösa en uppgift utan att ha en färdig 

lösningsmetod tillgänglig. (Skolinspektionen 2009) 

I den nu gällande kursplanen tas denna förmåga upp i strävansmålen där det står att elevens 

förmåga att lösa problem med hjälp av matematik ska utvecklas.(Skolverket 2000) 

I den kommande kursplanen kan man också läsa att undervisningen syftar till att eleven 

utvecklar förmågan att lösa problem med hjälp av matematiken. (Skolverket 2010) 
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Procedurhanteringskompetens innebär att kunna identifiera strategi som är lämplig för att lösa 

en uppgift och sedan kunna lösa uppgiften. (Skolinspektionen 2009) 

I strävansmålen för den nu gällande kursplanen står det att undervisningen i matematik ska 

sträva efter att eleven utvecklar förmåga att använda enkla modeller samt kritiskt granskar 

deras förutsättningar. (Skolverket 2000) 

I syftet för den kommande kursplanen kan man läsa att eleven ska ges möjlighet att utveckla 

förmågan att välja och använda de metoder som anses lämpliga för att lösa ett problem. 

(Skolverket 2010) 

 

Representationskompetens innebär förmågan att till exempel ersätta en konkret förteelse med 

ett tal. (Skolinspektionen 2009) 

I bedömningens inriktning av den nu rådande kursplanen kan man läsa att eleven sak kunna 

uttrycka sin tankar både muntligt och med konkret material. (Skolverket 2000) 

Eleven ska kunna beskriva begrepps egenskaper både med hjälp av symboler och konkret 

material kan man läsa (Skolverket 2010) 

 

Sambandskompetens innebär att du kan se samband mellan matematiska företeelser det kan 

till exempel betyda att du har förmågan att se att multiplikation är upprepad division.  

(Skolinspektionen 2009) I den nu gällande kursplanen för matematik ska man i bedömningen 

av elevens kunnande bland annat titta på förmågan att upptäcka samband. (Skolverket 2000) 

Eleven ska ges möjlighet att utveckla förmågan att använda och analyser matematiska 

samband. (Skolverket 2010) 

 

Resonemangskompetens innebär att kunna motivera sina val genom att argumentera utifrån 

ämnesteoretiska grunder. (Skolinspektionen 2009) Skolan ska sträva efter att elevens förmåga 

att använda och föra logiska resonemang utvecklas. (Skolverket 2000) I den kommande 

kursplanens syfte kan man läsa att eleven ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att 

följa och föra matematiska resonemang. (Skolverket 2010) 

 

Kommunikationskompetens innebär att i både muntlig och skriftlig form kunna kommunicera 

och utbyta information. (Skolinspektionen 2009) Eleven ska få möjlighet att utveckla sin 

förmåga att skriftligt och muntligt argumentera för sitt tänkande. (Skolverket 2000) 

Undervisningen i matematik syftar till att elevens ska samtala om, argumentera, och dra 

slutsatser genom att använda matematiska uttrycksformer. (Skolverket 2010) 
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4.3 Syn på lärande  

 

När jag har tittat på vilken lärandeteori som speglar de båda kursplanerna så har jag utgått 

från ett behavioristiskt perspektiv, ett kognitivistiskt perspektiv och ett sociokulturellt 

perspektiv. När jag utgick från det behavioristiska perspektivet tittade jag efter mål som rör 

faktakunskaper och hur dessa mål ska tillägnas. När det gäller det kognitiva perspektivet har 

jag tittat efter mål som rör den individuella tankeprocessen. För att se om det sociokulturella 

perspektivet speglar någon av kursplanerna så tittade jag på kommunikativa mål.  

 

4.3.1 Synen på lärande i den nu rådande kursplanen 

 

När man tittar på den nu gällande kursplanen för matematik utifrån ett behavioristiskt 

perspektiv så kan den behavioristiska synen på lärande kopplas till mål att uppnå. Mål att 

uppnå är utformade efter det innehåll i undervisningen som eleven ska kunna. Målen är till 

exempel att eleven ska kunna räkna med de fyra räknesätten i huvudet eller att eleven ska 

kunna beskriva mönster i talföljd (Skolverket 2000) Om undervisningen utgår från mål att 

uppnå så tar den kvantitativa kunskapssynen över. En kvantitativ kunskapssyn innebär att 

kunskapsmålen är detsamma som undervisningens innehåll fokus i undervisningen ligger då 

på att eleverna till exempel ska memorera fakta. (Wretman 2011) Behaviorismen är 

förknippad med en kvantitativ kunskapssyn där kunskapen är given och överförs från lärare 

till elev. (Säljö 2000)  

 

Utifrån ett kognitivistiskt perspektiv där den individuella tankeprocessen står i fokus kan man 

förknippa vissa av de förmågor som eleven ska få möjlighet att utveckla med detta perspektiv. 

Sambandsförmågan är ett exempel på detta. I den nu rådande kursplanen för matematik står 

det att man ska bedöma elevens förmåga att hitta samband vilket kan innebära att eleven ser 

att multiplikation är upprepad addition. (Skolverket 2000) 

 

När man analyserar kursplanen räcker det inte med att titta på mål att uppnå eller vissa 

kompetenser eleven ska få möjlighet att utveckla för att se vilken lärandeteori som speglar 

den utan kursplanen ska ses som en helhet. Om man istället ser på mål att uppnå som ett 

innehåll och strävansmålen som de kompetenser eleven ska utveckla så förmedlas en annan 

syn på lärande i den nu gällande kursplanen för matematik.  
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Genom att sätta kompetenserna i relation till det sociokulturella perspektivet så blir bilden 

tydligare av vilken lärandeteori som präglar den nu gällande kursplanen för matematik.  

 

Det sociokulturella perspektivet med sin socialkonstruktivistiska syn på lärandet lägger stor 

vikt vid kommunikationen och ser kommunikation som koppling mellan det inre och det yttre 

(Säljö 2000) Interaktion och samspel med andra är grundläggande för att kunna tillägna sig 

kunskap (Thomassen 2007) Kommunikationskompetensen och resonemangskompetensen är 

tydliga exempel på vikten av socialt samspel. Sambandskompetensen, 

representationskompetens, procedurhanteringskompetensen och problemlösningskompetens 

istället visar på inre tänkandet. Kommunikativa processer för att utveckla språk och tänkandet 

sker åt två håll, dels yttre som sker via samtal och interaktion och dels via inre dialoger som vi 

för med oss själva (Wretman 2011) Dessa kompetenser är exempel på både inre och yttre 

kommunikativa processer vilket är centralt för det sociokulturella perspektivet. 

 

 

4.3.2 Synen på lärande i den kommande kursplanen  

 

När man tittar på den kommande kursplanen utifrån ett behavioristiskt perspektiv så är det 

framförallt de mål som rör faktakunskap jag tittar efter men mål av denna karaktär finns inte i 

den kommande kursplanen. Innehållet i den kommande kursplanen beskriv just som ett 

innehåll och inte mål som eleven ska uppnå. Det eleverna ska klara av beskrivs i 

kunskapskraven som grundar sig utifrån syftet och relaterar till innehållet. 

 

För att få syn på den lärandeteori som speglar lgr 11s kursplan för matematik utgår jag därför 

istället från de förmågor som beskriver hur du ska kunna innehållet.  

 

Syftet i kursplanen för matematik i Lgr 11 sammanfattas i långsiktiga mål som eleverna ska 

ges förutsättningar att utveckla. De långsiktiga målen sammanfattar de kompetenser eleven 

ska få möjlighet att utveckla. Kompetenser som ska utvecklas är som tidigare nämnts 

problemlösningskompetens, procedurhanteringskompetens, representationskompetens, 

sambandskompetens, resonemangskompetens och kommunikationskompetens. När man tittar 

på hur dessa kompetenser tar sig i uttryck ser man att de innefattar kommunikation och 

interaktion med omgivningen.  
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Kommunikativa processer är centralt för det sociokulturella perspektivet. Dessa processer 

sker både utåt i samspel och kommunikation med omgivningen men det sker även inre 

dialoger för att vi ska förstå vår omvärld och kunna agera i den. (Wretman 2011)  

 

Problemlösningskompetens, procedurhanteringskompetens, representationskompetens, 

sambandskompetens är kompetenser som till stor del representerar inre dialoger. Till exempel 

så innebär procedurhanteringskompetens att du ska utveckla förmågan att välja och använda 

de metoder som är mest lämpliga för att lösa ett problem (Skolinspektionen 2009). Detta 

innebär att du måste föra en inre dialog med dig själv för att kunna komma fram till den mest 

lämpliga metoden.  
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5 Analys 

 

5.1  Jämförelse av strukturen 

 

När det gäller det båda kursplanernas struktur så har det skett många förändringar. Dels är de 

båda kursplanerna uppbyggda på olika sätt och dels skiljer sig de olika delarna åt beträffande 

innehåll. Den nu gällande kursplanen för matematik innehåller som sagt Ämnets syfte och roll 

i utbildningen, Mål att sträva mot, Ämnets karaktär och uppbyggnad samt Mål som eleverna 

lägst ska ha uppnått i slutet av tredje, femte och nionde skolåret. Kursplanen bygger alltså på 

två målnivåer, mål att sträva mot som beskriver de förmågor eleven ska utveckla och mål att 

uppnå som beskriver kursens innehåll. I regeringens proposition Tydligare mål och 

kunskapskrav – nya läroplaner för skolan kan man läsa om kritiken mot de nu gällande 

kursplanerna. En stor del av kritiken riktas till att kursplanen är otydlig då den har två 

målnivåer (prop 2008/09: 87). I kvalitetsgranskningen kommer de fram till att begreppet mål 

att sträva mot är luddigt och att många av lärarna inte har tillräckliga kunskaper om och inte 

kan urskilja vilka kompetenser en elev ska få möjlighet att utveckla. Detta leder till att stor 

fokus riktas mot mål att uppnå som är innehållsmål och av tradition blir undervisningen till 

stor del styrd av läroboken (Skolinspektionen 2009). Utbildningsdepartementet skriver att 

genom att förändra strukturen på den nya kursplanen och ändra konstruktionen på 

målnivåerna så att den nya kursplanen endast har en målnivå så kommer detta att bidra till att 

kursplanen blir tydligare (prop 2008/9:87). Regeringens förslag på att endast ha en målnivå 

genomförs och den nya innehåller som sagt delarna Syfte, Centralt innehåll samt 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3, 6 och 9. Grundtanken med den 

nu gällande kursplanen som innebär att beskriva både förmågor och innehåll finns fortfarande 

kvar men genom att endast ha en målnivå tydliggörs målen. Det som i den nu gällande 

kursplanen står skrivet i strävansmålen och beskriver förmågor och kompetensmål kan 

jämföras med den kommande kursplanens syfte där de precis som i strävansmålen tar upp 

kompetensmål som eleven ska få möjlighet att utveckla. Undervisningens stoff tas upp i den 

rådande kursplanens mål att uppnå medan det samma tas upp som det centrala innehållet i den 

kommande kursplanen.  

 

 

 



 27 

5.2 Jämförelse av kunskapsuppdraget 

 

 När man sammanställer mål att uppnå och centralt innehåll i de båda kursplanerna ser man att 

de till stor del är samma kunskapsnivå, den kommande kursplanen har endast några fler 

innehållsmoment än den nu gällande kursplanen för matematik. Detsamma gäller 

kompetenserna, de kompetenser som kvalitetsgranskningen anser vara viktigast att utveckla 

finns med som mål både i den nu gällande och i den kommande kursplanen för matematik.  

 

 Den väsentliga skillnaden när de gäller kunskapsuppdraget grundar sig i strukturen. Den nu 

gällande kursplanen är strukturerad efter mål att uppnå och sträva mot vilket innebär två 

målnivåer till skillnad från den kommande kursplanen som endast har en målnivå. 

Utvecklingen av kunskapen sker alltså stegvis i den nu gällande kursplanen för matematik. 

Först ska man klara mål att uppnå och därefter arbetar man med att utveckla de långsiktiga 

strävansmålen. Detta kan jämföras med både Carlgrens och Blooms sätt att beskriva 

kunskapsprocessen. Mål att uppnå är innehållsmål och kan jämföras med en kunskapsnivå av 

fakta kunskaper och färdighetskunskaper. Mål att sträva mot som beskriver förmågor innebär 

en högre nivå av kunnandet och kan jämföras med förståelse och förtrogenhet. Kursplanen 

kan också sättas i relation till Blooms taxonomi. Blooms taxonomi innebär en stegvis ökning 

av kunskapandet där första nivån är minnas, därefter kommer, förstå, tillämpa, analysera, 

värdera och skapa (Orey 2001). Detta kan illustreras med en tabell. 

 

 

 

                                                                                                                              (Färjsjö, 2011) 

 

            Skapa  

MVG         Värdera 

        Analysera     

VG     Tillämpa       

    Förstå         

G Minnas           
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Tittar man istället på den kommande kursplanen för matematik så ser man som sagt att 

innehållet i kursplanerna inte skiljer sig åt särskilt mycket. Strukturen av ny kursplanen med 

en målnivå gör att de blir skillnader i kunskapsprocessen. I den nu rådande kursplanen 

tillägnas kunskapen stegvis och abstraktionsnivån blir successivt högre. I den kommande 

kursplanen för matematik ska istället alla nivåer av kunskapandet finnas med redan från 

början. Även detta kan illustreras i en tabell utifrån Blooms taxonomi. 

 

 

 

 

 

     (Färjsjö, 2011) 
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5.3 Jämförelse av lärarandesynen 

 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet speglar båda kursplanerna men det är tydligare i den 

kommande kursplanen för matematik. Detta eftersom att om man i sin undervisning utgår från 

mål att uppnå i den nu rådande kursplanen är det lätt att undervisningen präglas av det 

behavioristiska perspektivet som ser till faktakunskaper. Enlig kvalitetsgranskningen är det 

just detta som är problemet, många lärare har för lite kunskap om kursplanen och baserar sin 

undervisning till stor del på mål att uppnå vilket får konsekvensen av för lite variation i 

undervisningen och stor inverkan av läroboken (Skolinspektionen 2009). 

 

Mitt påvisande av att den socialkonstruktivistiska lärarandesynen präglar båda kursplanerna 

stärks av den kvantitativa analysen som S, Wretman (2011) har gjort över hur många gånger 

begrepp som har med kommunikativa mål att göra förekommer i kursplanerna. Begreppens 

som analysera är samtal, kommunikation, reflektion och egna erfarenheter. Samtal och 

kommunikation är begrepp som uttrycker yttre kommunikation medans egna erfarenheter och 

reflektion istället är begrepp som uttrycker den inre kommunikationen. Resultatet av denna 

analys blev att i de nu rådande kursplanerna nämns dessa begrepp 192g ånger och i de 

kommande kursplanerna nämns samma begrepp 242 gånger. Av resultatet att döma så är 

kommunikativa mål av stor relevans i både de rådande och de kommande styrdokumenten, 

men i de kommande tydliggörs vikten av detta i lite högre grad.  
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6. Sammanfattning 

 

I regeringens proposition Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan skriver 

utbildningsdepartementet om vilka förändringar det bör vara i den kommande kursplanen. 

Strukturen är en av de större förändringar som bör genomföras då den nu gällande kursplanen 

för matematik uppfattas som otydlig framförallt på grund av strukturen med två målnivåer, 

mål att uppnå och mål att sträva mot (Prop 2008/09:87). I min jämförelse av de båda 

kursplanerna ser jag att strukturen är den största skillnaden mellan den nu gällande och den 

kommande kursplanen. Den kommande kursplanen har bara en målnivå, vilket är 

kunskapskraven som sammanfattar syftet och relaterar det till det centrala innehållet.  

 

Kunskapsuppdrag kan delas in i två kategorier, innehåll och förmågor. Varken innehållet eller 

de förmågor eleverna ska få möjlighet att utveckla skiljer sig särskilt mycket från varandra i 

de båda kursplanerna. Dock är det en viss skillnad i kunskapsprocessen alltså tillägnandet av 

kunskapen. I den nu gällande kursplanen för matematik ska abstraktionsnivån på kunskapen 

stegvis ökas. I den kommande kursplanen för matematik ska all kunskap som till exempel 

minnas, tillämpa och argumentera finnas med på alla nivåer både för betyget e, c och a.  

 

I min undersökning kommer jag fram till att det sociokulturella perspektivet med den 

socialkonstruktivistiska synen på lärande speglar båda kursplanerna. Dock är detta mer tydligt 

i den kommande kursplanen. Anledningen till att det kan uppfattas som otydligt i den nu 

gällande kursplanen är på grund av strukturen. Tittar man bara till mål att uppnå som många 

gör enligt skolinspektionen (2009) så är det ofta så att undervisningen speglar det 

behavioristiska perspektivet eftersom mål att uppnå är innehållsmål, men arbetar man efter 

både strävansmålen och målen att uppnå som man ska så ser man att det är det sociokulturella 

perspektivet som speglar den nu gällande kursplanen. 
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7. Diskussion 

 

I detta avsnitt kommer jag att föra en diskussion utifrån mitt metodval för att redogöra för om 

det var en lämplig metod utifrån mina frågeställningar. Jag kommer också att föra en 

diskussion kring mitt resultat och min analys för att se hur detta kan komma att påverka 

matematikundervisningen. Till sist kommer också jag att redogöra för vad jag anser vara 

intressant att forska vidare kring.  

 

7.1 Diskussion kring metodval 

 

Som metod har jag använt kvalitativa textanalyser. För att besvara frågorna om kursplanernas 

struktur gjorde jag en kvalitativ textanalys. Metoden fungerade bra då jag fick en bra 

överblick över de båda kursplanerna. Utifrån de kunde jag sedan jämföra de båda 

kursplanerna med varandra. 

 

För att svara på frågan gällande vilken lärandeteori som speglar de båda kursplanerna så 

använde jag idé- och ideologianalys, vilket även den var av kvalitativt slag. Genom att utgå 

från frågor som förknippas med de olika lärandeteorierna blev de lättare att strukturera 

materialet och sedan se vilken lärandeteori som kursplanerna präglades av.  

 

 

7.2 Diskussion utifrån resultat och analys 

 

Kunskapssynen i den nu gällande kursplanen innebär att skolan har i uppdrag att ge eleverna 

möjlighet att utveckla vissa förmågor. Skolans kunskapsuppdrag har gått från att vara ett 

utbildningsuppdrag med en kvantitativ kunskapssyn till att idag vara ett bildningsuppdrag 

med en kvalitativ kunskapssyn. Med en kunskapssyn som denna kan man fråga sig om det 

överhuvudtaget är möjligt att vara behaviorist där man har en kvantitativ kunskapssyn. Kan 

man bara föra över fakta från en generation till en annan när det inte är den typ kunskap 

eleven ska få? 

 

Skolinspektionen kommer i sin rapport fram till att undervisningen är starkt påverkad av 

läroboken, detta på grund av att många lärare inte har tillräcklig kunskap av kursplanerna och 
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då framförallt strävansmålen där de kompetenser som eleven ska få möjlighet att utveckla 

beskrivs (Skolinspektionen, 2009). En ny läroplan med tillhörande kursplaner träder i kraft 

hösten 2011. Strukturen i de kommande kursplanerna har förändrats och till skillnad från 

tidigare då man hade två målnivåer har man i den nya kursplanen bara en målnivå. Det jag 

undrar är om denna skillnad kommer påverka undervisningen så att de kunskapsuppdrag och 

den lärandeteori som speglar de båda kursplanerna även kommer att spegla undervisningen. 

Kommer lärarna att ge eleverna en mer varierad undervisning där kommunikation och 

interaktion är centralt så eleverna får möjlighet att utveckla de kompetenser som de enligt 

kursplanerna ska få möjlighet att göra?  

 

Det behavioristiska perspektivet med den kvantitativa kunskapssynen har under lång tid 

präglat den svenska skolan. Kanske är det så att skolan inte är tillräckligt förberedda eller 

tillräckligt mogna för den kunskapssyn som kom i samband med strävansmålen. Mina 

förhoppningar är skolan nu redo att förändra sin undervisning då den nya kursplanen är ännu 

tydligare med vad som ska förmedlas till eleverna, men risken finns att allt för stor fokus 

riktas mot det centrala innehållet i den kommande kursplanen för matematik och 

konsekvenserna blir då som tidigare att fokus läggs på innehåll istället för kompetenser.  

 

7.3 Vidare forskning  

 

Den nya kursplanen träder i kraft hösten 2011 inte förrän då kan vi veta vilka förändringar 

den egentligen kommer att medföra. Med en tydligare struktur där vikten av den 

socialkonstruktivistiska synen är ännu tydligare än i den nu rådande kursplanen för matematik 

tycker jag det skulle vara intressant att forska vidare om vilka förändringar detta kommer att 

medföra i verkligheten.  

 

Trots stora förändringar i den kommande kursplanens struktur finns en del likheter. Den 

kommande kursplanens centrala innehåll går att jämför med den nu gällande kursplanens mål 

att upp nå. Dagens strävansmål har likheter med syftet i den kommande kursplanen för 

matematik därför känner jag att risken finns att lärarna trots de förändringar som skett riktar 

alltför stor fokus mot det centrala innehållet och att läroboken fortfarande kommer att vara en 

stor del av matematikundervisningen. Den frågan jag får är om det verkligen räcker med att 

tydliggöra kursplanerna?  Kanske är det så att lärarnas arbete måste preciseras mer eller så 
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kanske ett mer omfattande arbete måste ske med läroböcker där man har uppgifter som ger 

eleverna möjlighet att utveckla de kompetenserna som de enligt kursplanerna ska få möjlighet 

att utveckla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

8. Källförteckning 

 

• Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2000). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur 

 

• Carlgren, Ingrid & Marton, Ference (2000). Lärare av i morgon. Stockholm: 

Lärarförb:s förl. 

 
• Larsen, Ann Kristin (2009). Metod helt enkelt: en introduktion till 
samhällsvetenskaplig metod. 1. uppl. Malmö: Gleerup 

 
• Linell, Ulf (2006) Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan U 2006:02. 
      Läroplaner och kursplaner i Sverige under 1900-talet. Sammanfattning finns i Tydliga 
      mål och kunskapskrav i grundskolan (SOU 2007:28). 

 

• Färjsjö, Eva (2011) Ny läroplan. Från bildspel den 2011-03-27 

 

• Nationalencyklopedin (2011)  http://www.ne.se/lang/benjamin-bloom 2011-03-31 

 

• Orey, Michael. (Ed)(2001) Emergin Perspektives on Learning, Teaching and 

Technology http://projects.coe.uga.edu/epltt/index.php?title=Bloom%27s_Taxonomy  

(2011-04-20) 

 

• Piaget, Jean (1976). Framtidens skola: att förstå är att upptäcka. Stockholm: Forum 

 

• Skolinspektionen (2009) 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/Matte/granskningsra

pport-matematik.pdf 2011-04-14 

 

• Skolverket (1996) Bildning och kunskap. Särtryck ur: Läroplanskommiténs 

betänkande skola för bildning SOU (1992:94). 

 

• Skolverket (2000). Kursplanen för matematik 

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3873/titleId/MA1010%2

0-%20Matematik 2011-03-27 

 



 35 

 

• Skolverket (2009) Kursplan med kommentarer till mål som eleverna lägst ska ha nått i 

slutet av tredje året i ämnena matematik, svenska och svenska som andra språk. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2142 2011-03-28 

 

 

• Skolverket (2010). Läroplan för grundskolan. Del tre kursplaner och kunskapskrav 

http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894#paragraphAnchor1 2011-03-27 

 

• Skolverket (2011) Diskussionsunderlag till kursplanen i matematik. 

 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2538 2011-04-15 

 

• SOU (2007:28)Tydliga mål och kunskapskrav- Förslag till nytt mål- och 

uppföljningssystem. Stockholm. Utbildningsdepartementet.  

 

• Regeringens proposition 2008/09:87 (2008) Tydligare mål och kunskapskrav – nya 

läroplaner för skolan. Stockholm: Regeringen  

      http://regeringen.se/content/1/c6/11/72/69/514f5f8a.pdf 

 

• Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 

Prisma 

 

• Thomassen, Magdalene (2007). Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till 

vetenskapsfilosofi. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning 

 

• Wretman, Steve (2011). Sambandet språk och tänkande i Lgr 2011 i Implementera 

skola 2011. Fortbildning AB/ Grundskoletidningen. 

 

• Wyndhamn, Jan, Riesbeck, Eva. & Schoultz, Jan. (2000). Problemlösning som 

metafor och praktik. Institutionen för tillämpad lärarkunskap, Linköpings universitet. 

 

 

 

 

 

 



 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


