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Syftet med denna studie är att undersöka och ge inblick i skillnader och likheter avseende delar av matematikundervisningen i skolår 3, å 
ena sidan i en klass vid en grundskola i Linköping i Sverige och å andra sidan i en klass vid en grundskola i Tamm-Hohenstange i 
Tyskland. 
 
Genom kvalitativa djupintervjuer med tre matematiklärare, klassrumsobservationer, en analys av matematikböckerna och andra läromedel 
samt en styrdokumentsanalys tog jag reda på vilken arbetsform som är vanligast på matematiklektionerna i respektive klass och varför, 
vilka förkunskaper i matematik eleverna hade i respektive klass i början av skolår 3, vilka förkunskaper de bör ha i matematik i början av 
skolår 3 enligt gällande styrdokument, vilken matematikbok som används i respektive klass och varför, samt vilka ytterligare läromedel 
som används utöver matematikboken och varför.   
 
Kortfattad information om tidigare internationell komparativ forskning inom skolväsendet och relevant litteratur om olika arbetsformer 
och deras konsekvenser för lärandet utgör den teoretiska bakgrunden till min studie.  
 
Mitt tillvägagångssätt för insamling och bearbetning av data samt de etiska ställningstaganden som jag har gjort beskriver jag i 
metodavsnittet.  
 
Resultaten visar att eget arbete är den vanligaste arbetsformen på matematiklektionerna i båda klasserna. Elevernas förkunskaper i 
matematik i början av skolår 3 skiljer sig åt. Resultaten tyder på att det i den svenska skolklassen fästs större vikt vid att få eleverna att 
förstå kopplingen mellan matematiken i skolan och matematiken i verkligheten, medan eleverna i den tyska skolklassen förväntas tillägna 
sig många, till viss del originella, kunskaper och färdigheter. Den mest påfallande skillnaden vid jämförelsen av matematikböckerna är att 
matematikboken som används i den tyska skolklassen är mycket mera omfattande än matematikboken som används i den svenska 
skolklassen. Matematikboken som används i den svenska skolklassen uppvisar däremot en tydligare struktur. När det gäller ytterligare 
läromedel, så använder matematiklärarna i den svenska skolklassen framförallt mycket konkret material, medan matematikläraren i den 
tyska skolklassen använder mycket skriftligt material utöver matematikboken.  
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1. Inledning 
 

En komparativ studie som gör det möjligt att jämföra delar av matematikundervisningen i 

skolår 3 vid en grundskola i Sverige med delar av matematikundervisningen i skolår 3 vid en 

grundskola i Tyskland är särskilt intressant för mig som har gått i skolan i Tyskland, men 

utbildas till lärare i Sverige. Efter det att jag studerat lärarprogram mot grundskolans tidigare 

år vid universitetet i Padova i Norra Italien i två år, kom jag till Linköping som utbytesstudent 

i augusti 2004. Jag valde att stanna i Sverige för att slutföra studierna vid Linköpings 

universitet. Utöver min erfarenhet av att vara elev i grundskola och gymnasium i Tyskland, 

har jag också erfarenhet av att vara praktikant vid en grundskola i Padova. I Padova har jag 

haft praktik under sammanlagt cirka fyra veckor i två klasser som båda tillhörde det första 

skolåret. När jag fortsatte studera vid Linköpings universitet, valde jag matematik som 

inriktning och deltog i verksamhetsförlagd utbildning vid tre olika grundskolor inom 

Linköpings kommun. Matematikundervisningen som jag mötte under praktikperioderna i 

Padova var på många sätt olik matematikundervisningen vid grundskolorna i Linköping. 

Matematikundervisningen vid grundskolan i Italien påminde mig mycket om den 

matematikundervisning som jag minns från min egen skoltid i Tyskland, medan 

matematikundervisningen som jag mötte vid grundskolorna i Linköping skilde sig åt. Den 

spontant mest påfallande skillnaden för mig var att helklassundervisning inte var den 

dominerande arbetsformen under matematiklektionerna vid grundskolorna i Linköping. 

Däremot fick jag för mig att eget arbete var ett mycket viktigt inslag. Så småningom 

upptäckte jag fler skillnader vad gäller matematikundervisningen vid de grundskolor som jag 

mötte under min lärarutbildning i Italien och i Sverige. Min nyfikenhet väcktes och jag ville 

gärna ta reda på hur matematikundervisningen organiseras idag vid grundskolor i Tyskland. 

För mig är det angeläget att ta reda på om matematikundervisningen i Tyskland idag 

organiseras på ett liknande sätt som vid de grundskolor jag mött i Sverige eller på ett liknande 

sätt som vid den grundskola jag mött i Italien.  

 

I denna uppsats kommer jag enbart att redogöra för de likheter och skillnader som jag kunde 

observera angående särskilt utvalda delar av matematikundervisningen i skolår 3, å ena sidan i 

en klass vid en grundskola i Sverige, och å andra sidan i en klass vid en grundskola i 

Tyskland. Min förhoppning är att de resultat som jag kommer fram till i min studie också är 

intressanta för andra lärarkandidater i Sverige, även för de som inte har erfarenhet av 

skolverksamhet eller lärarutbildning i andra länder än Sverige. Jag hoppas att denna studie 
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kan bidra till att vidga vyerna genom att den överskrider landets gränser och analyserar en del 

av den svenska skolverksamheten i ett vidsynt och internationellt perspektiv.        

    
 

1.1. Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka och ge inblick i skillnader och likheter avseende 

delar av matematikundervisningen i skolår 3, å ena sidan i en klass vid en grundskola i 

Linköping i mellersta Sverige och å andra sidan i en klass vid en grundskola i Tamm-

Hohenstange, en liten stad i Sydvästtyskland.   

 

 

1.2. Frågeställningar 
 

Eftersom det är omöjligt att undersöka alla delar av matematikundervisningen i skolår 3 i 

minsta detalj, valde jag att endast undersöka:  

 

- de tillämpade arbetsformerna, 

- elevernas förkunskaper, 

- läroboken och andra läromedel. 

 

Frågeställningarna som jag ämnar besvara med hjälp av min studie är: 

 

1. Vilken arbetsform (individuellt arbete, eget dvs. enskilt arbete, grupparbete eller 

arbete i helklass) är vanligast på matematiklektionerna i skolår 3 vid grundskolan i 

Sverige respektive grundskolan i Tyskland? Varför?  

2. Vilka förkunskaper i matematik hade eleverna vid grundskolan i Sverige respektive 

grundskolan i Tyskland när de började skolår 3? Vilka förkunskaper i matematik bör 

eleverna enligt styrdokumenten ha när de börjar skolår 3? 

3.  Vilken matematikbok används i skolår 3 vid grundskolan i Sverige respektive 

grundskolan i Tyskland? Varför? Vilka ytterligare läromedel används? Varför?  
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1.3. Avgränsningar 
 

Tyvärr är det en utopisk önskan att undersöka matematikundervisningen vid de två 

grundskolorna i sin helhet, eftersom all undervisning består av oändligt många delar, bland 

vilka undervisningens förberedelse, genomförande, utvärdering, val av metod och läromedel, 

lärarens ledarskap, överenskommelser med kollegor, föräldrar och rektor endast utgör en del. 

Jag är ensam om att genomföra denna studie och måste respektera de tidsramar som 

universitetet fastlägger. Därför valde jag att begränsa min studie till att undersöka tre, enligt 

min åsikt, viktiga delar av matematikundervisningen: Arbetsformerna som tillämpas, 

elevernas förkunskaper inom ämnet matematik och läromedlen som används.  

 

Valet av arbetsformen påverkar hur undervisningspasset går till och vilka färdigheter och 

kunskaper eleverna tillägnar sig, men det är också betingat av syftet med det specifika 

undervisningspasset. Jag tycker att jag, genom att undersöka vilka arbetsformer som är 

vanligast i matematikundervisningen, berör en viktig del av undervisningens genomförande.  

 

Genom att ta reda på vilka förkunskaper eleverna har och bör ha i matematik i början av 

skolår 3, tar jag reda på dels den faktiska kunskapsnivån och dels vilka kunskapskrav som 

ställs på eleverna vid de två grundskolorna som jag fick besöka.  

 

Läroboksanalysen skall ge kunskap om det tryckta materialet som lärarna använder i sin 

matematikundervisning. Såväl valet av matematikbok och övriga läromedel som valet av 

arbetsformer kännetecknar lärarens undervisningsmetod.  

 

De tre delar av matematikundervisningen som jag valde att studera täcker således olika 

områden och skall ge inblick i matematikundervisningen vid de två grundskolorna utifrån 

olika perspektiv.  

 

Jag är medveten om att min studie är en fallstudie, eftersom de två grundskolorna vid vilka 

jag samlade in material och hämtade in information är två unika skolor. Dessa skolor är dock 

en del av det allmänna skolsystemet i respektive land. Lärarna och andra pedagoger som 

arbetar på skolorna måste följa generella läroplaner som innehåller enhetliga riktlinjer. Därför 

anser jag att de i min komparativa studie får representera de två skolsystemen och de två 

ländernas olika förhållningssätt till och olika syn på skolväsendet.    
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1.4. Begrepp 
 

Viktiga begrepp som kräver en tydlig definition i denna uppsats är helklassundervisning, 

grupparbete, eget (enskilt) arbete och individuellt arbete. Dessa begrepp står för olika 

arbetsformer som lärare kan tillämpa i klassrummet.  

 

Vid helklassundervisning eller katederundervisning fungerar läraren som den huvudsakliga 

kunskapskällan. Eleverna är vanligtvis placerade i rader och vända mot läraren. Läraren för 

ordet och bestämmer vem som får tala i klassrummet. Eleverna förväntas räcka upp handen 

om de önskar yttra sig. Enligt Granström var helklassundervisning den dominerande 

arbetsformen när grundskolan infördes och är fortfarande den arbetsform som förekommer 

oftast. (Granström, 2007) 

 

Grupparbete däremot är en arbetsform som bygger på antagandet om att elever lär sig genom 

att de själva söker efter kunskap. Elevernas gemensamma sökande och gemensamma ansvar 

för lärandet utgör kärnan i ett fungerande grupparbete. Lärare som väljer att tillämpa 

grupparbete som arbetsform i sin undervisning, bör vara medvetna om ”de dynamiska 

processer som kan utvecklas i grupper”. De måste kunna ”skapa gruppsituationer och 

uppgifter som tar tillvara den potential till lärande och utveckling som en grupp” kan ha. 

(Granström, 2007) 

 

Eget (enskilt) arbete innebär att läraren väljer ut uppgifter som eleverna skall lösa och ger 

tidsramar för uppgifternas genomförande. Uppgifterna och tidsramarna är alltså förelagda av 

läraren, medan eleverna själva får sekvensera arbetet och fördela tiden som står till 

förfogande. (Granström, 2007) För att bevara kontinuiteten kommer jag i denna uppsats 

genomgående att använda begreppet eget arbete.    

 

”Individuellt arbete innebar under grundskolans första decennier att eleverna samtidigt 

arbetade med likalydande uppgifter”, t.ex. med ”fylleriövningar där eleverna fick besvara 

förproducerade frågor eller uppgifter i ett tryckt häfte.” (Granström, 2007, s 23) Numera 

menas med individuellt arbete att läraren inte endast bestämmer vilka uppgifter eleverna skall 

genomföra, utan hon/han tar också ”ansvar för och styr elevernas tidsanvändning nästan helt 

och hållet”. (Granström, 2007, s 24) Läraren bestämmer både innehåll och tid.    
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1.5. Disposition 
 

Uppsatsens första kapitel inleds med att jag skildrar varför denna studie är så intressant för 

mig. I det första kapitlet redogör jag också för studiens syfte och frågeställningar, och jag 

beskriver hur jag har avgränsat studien. Därefter definierar jag fyra begrepp som är av 

betydelse i min studie. Det första kapitlet avslutas med dispositionen. 

 

I det andra kapitlet presenterar jag internationell komparativ forskning inom skolväsendet. 

Det kan vara intressant att ta del av denna forskning, men den är inte av avgörande betydelse 

för denna uppsats. Därefter presenterar jag annan relevant litteratur som utgör bakgrund till 

min egen empiriska studie. Jag citerar också ur 1994 års läroplan Lpo 94 för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet.    

 

Det tredje kapitlet innehåller en detaljerad metodredovisning, i vilken jag beskriver och 

motiverar de metoder som jag använt för att samla in material och hämta in information. 

Därefter beskriver jag hur jag fick tag i mina undersökningsgrupper och varför jag valde ut 

just dessa undersökningsgrupper. Jag redogör för hur jag förberedde mig inför intervjuerna 

och hur jag genomförde dem. Genomförandet av klassrumsobservationen beskriver jag också. 

Därefter redovisar jag hur jag bearbetade mina data. Avslutningsvis tar jag ställning till de 

etiska överväganden som föregår empiriska studier.   

 

I det fjärde kapitlet ger jag bakgrundsinformation om skolsystemen i de två länderna som 

ingår i min studie. Jag presenterar också skolorna och klasserna som har undersökts.  

 

I det femte kapitlet redogör jag för resultaten från min empiriska studie i relation till mina 

frågeställningar. Med hjälp av huvudrubrikerna ”Arbetsformer i matematikundervisning”, 

”Förkunskaper i början av skolår 3” och ”Läromedelsanalys” ämnar jag ge en tydlig struktur 

åt detta kapitel och underlätta läsningen.      

 

I det sjätte kapitlet för jag en resultatdiskussion i vilken jag lyfter fram viktiga, intressanta och 

tankeväckande resultat. Några av underrubrikerna i resultatdiskussionen syftar tillbaka på 

resultaten som beskrivs i det femte kapitlet.  
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I det sjunde kapitlet sammanfattar jag kort innehållet i denna uppsats. 

 

Det åttonde kapitlet innehåller motsvarande sammanfattning på tyska. 

 

Efter sammanfattningarna kommer referenslistan som innehåller alla referenser till vilka jag 

hänvisar inom parenteser i den löpande texten. I de fall en källa är elektroniskt tillgänglig, 

beskriver jag i referenslistan hur den kan hittas i internet. Referenserna i referenslistan är 

sorterade i alfabetisk bokstavsordning. Datum för de tre kvalitativa djupintervjuerna som 

ingick i min empiriska studie anges också i referenslistan.  

 

Sist i denna uppsats finns sex bilagor. Bilagornas innehåll beskrivs i den löpande texten. 
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2. Litteratur 
 

Som bakgrund till min egen empiriska studie kommer jag att kort beskriva internationell 

komparativ forskning, som gjorts inom skolväsendet med avseende på matematik. I två 

internationella studier, PISA (”Programme for International Student Assessment”) och 

TIMSS (”Trends in International Mathematics and Science Study”), har elevers kunskaper 

och färdigheter i ämnet matematik kartlagts och jämförts. (OECD, 2007 och TIMSS, 2007a) 

Jag skall kort presentera studiernas syften och redogöra för de resultat som eleverna i Sverige 

och i Tyskland, eller i Baden-Württemberg, som är det förbundsland i vilket Tamm-

Hohenstange ligger, har uppnått. Studierna PISA och TIMSS har gjorts på äldre elever och 

kan därför inte direkt kopplas till de resultat angående elevernas förkunskaper i matematik i 

början av skolår 3 som jag kom fram till i min empiriska studie. Ändå kan det vara intressant 

att få information om tidigare internationell forskning som har gjorts inom samma område. 

 

Därefter kommer jag att redogöra för annan litteratur som har relevans för min studie. Denna 

litteratur rör arbetsformerna, deras förändrade tillämpning inom undervisningen vid svenska 

skolor och olika författares och forskares åsikter kring vilka fördelar och nackdelar de olika 

arbetsformerna för med sig. Inledningsvis kommer jag att citera ur 1994 års läroplan Lpo 94 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet.        

 

 

2.1. Internationell komparativ forskning inom skolväsendet  
 

En mycket känd och omtalad internationell studie som bland annat syftar till att utvärdera 15-

åringars förmåga att lösa vardagsnära matematiska problem och deras attityder till skolämnet 

matematik heter PISA. Studien genomförs vart tredje år på uppdrag av OECD (”Organisation 

for Economic Co-operation and Development”) och utvärderar huruvida eleverna som snart 

avslutar den obligatoriska skolutbildningen har tillägnat sig de kunskaper och färdigheter som 

är nödvändiga för en fullvärdig delaktighet i samhällslivet (OECD, 2007).  

 

Elevernas förmågor inom fyra kunskapsområden, matematik, naturvetenskap, läsförståelse 

och problemlösning, undersöks genom olika prov (Skolverket, 2007b). I PISA 2000 deltog 32 

länder, i PISA 2003 deltog 41 länder och i PISA 2006 deltog 57 länder (Skolverket, 2007b). 

Samtliga fyra kunskapsområden undersöks varje gång, men vid varje tillfälle är ett 
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kunskapsområde i fokus (Skolverket, 2007b). I PISA 2003 var matematik huvudområde 

(Skolverket, 2007b).  

 

Tysklands PISA-konsortium ”PISA-Konsortium Deutschland” har sammanfattat resultaten av 

studien PISA 2003 i en publikation (Prenzel m.fl., 2005). När det gäller elevernas kompetens i 

matematik, ligger svenska elevers resultat med 509 poäng något över OECD-ländernas 

genomsnitt som är på 500 poäng. Tyska elevers resultat ligger med 503 poäng knappt över 

OECD-ländernas genomsnitt, men något under de svenska elevernas resultat. Elever i 

förbundslandet Baden-Württemberg fick resultatet 512 poäng, vilket ligger över OECD-

ländernas genomsnitt och de svenska elevernas resultat. 

 

TIMSS är en annan internationell studie som syftar till att undersöka trender i elevers 

kunskaper i och intresse för matematik och naturkunskap. TIMSS organiseras av IAE 

(“International Association for the Evaluation of Educational Achievement”). IAE är en 

internationell organisation som genomför studier för att jämföra olika länders skolsystem 

(Skolverket, 2007c). TIMSS har genomförts vart fjärde år med början 1995. Eleverna som 

deltar bor i olika länder och går i skolår 4 eller i skolår 8 (TIMSS, 2007a). I TIMSS 2003 

deltog 51 länder, bland annat Sverige med elever som går i skolår 8, men inte Tyskland 

(TIMSS, 2003). I TIMSS 2007 deltog såväl Sverige som Tyskland (TIMSS, 2007b). Den 

internationella rapporten med resultat från TIMSS 2007 kommer att publiceras i december 

2008 (TIMSS, 2007c). Enligt Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå 

universitet var Sveriges resultat i matematik i TIMSS 2003 32 poäng högre än det 

internationella medelvärdet. Sveriges resultat i matematik i TIMSS 2003 var dock lägre än i 

TIMSS 1995. Minskningen uppgick till 41 poäng (Umeå universitet, 2003).    

 

 

2.2. Annan relevant litteratur 
 

Ett av skolans uppdrag är enligt Lpo 94 att främja elevernas harmoniska utveckling. ”Detta 

skall åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 

arbetsformer.” Lärarna ges därmed i uppdrag att tillämpa olika arbetsformer i sin 

undervisning. En av riktlinjerna i Lpo 94 fastlägger att ”Läraren skall organisera och 

genomföra arbetet så att eleven successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett 

ökat eget ansvar.” Självständiga uppgifter är förmodligen sådana uppgifter som eleven arbetar 
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enskilt med. Riktlinjen borde därför medföra att eleverna successivt i allt större utsträckning 

sysselsätts med eget arbete. En annan riktlinje i Lpo 94 föreskriver att ”Läraren skall svara för 

att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer.” Detta anger återigen att lärarna är 

skyldiga att variera arbetsformerna i sin undervisning (Utbildningsdepartementet, 2006).    

 

Kjell Granström, som är professor i pedagogik, docent i kommunikation, legitimerad 

psykolog och forskningsledare vid Institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings 

universitet, har besökt skolklasser i många olika länder för att forska kring arbete och 

dynamik i klassrummet (Granström, 2007). Under resorna i Guinea Bissau, Kina, Israel och 

Japan upptäckte han att skolans verksamhet styrs och påverkas av den ideologiska anda som 

för närvarande är förhärskande i samhället. I vissa fall kan klassrummet ses som en liten 

miniatyrstat, t.ex. i Japan, där Granström på 1980-talet kunde observera hur elever 

underordnar sig läraren på samma sätt som medborgarna i det japanska samhället underordnar 

sig auktoriteter. Eftersom lärarna är präglade av den tidsanda som råder i samhället, finns det 

en risk att de okritiskt anammar de värden som är förhärskande och bidrar till att dessa värden 

förmedlas i skolan och upprätthålls i samhället. Om den professionella rollen och 

medvetenheten är välutvecklad har lärarna emellertid bättre möjligheter att identifiera, 

analysera, problematisera och ifrågasätta dessa värden.  

 

Granström anser att ett professionellt ledarskap i klassrummet bygger på att läraren vet vad 

hon/han gör (Granström, 2007). Detta gäller inte minst valet av arbetsformer. Enligt 

Granström är alla arbetsformer bra på sitt sätt. Lärarens val av arbetsform bör grunda sig på 

kunskap om de dynamiska processerna som arbetsformerna kan ge upphov till. Läraren skall 

veta varför, för vem och för vilka syften hon/han tillämpar en speciell variant av en viss 

arbetsform (Granström, 2007).  

 

Granström har också upprättat översikter över hur andelen helklassundervisning, andelen 

grupparbete och andelen individuellt arbete av lektionstiden i svenska klassrum har förändrats 

sedan den nioåriga grundskolan infördes (Granström, 2003). Andelen av lektionstiden ägnad 

åt helklassundervisning har minskat sedan 1960-talet. På 1960-talet ägnades 60%, på 1980-

talet ägnades 50% och på 2000-talet ägnas 44% av lektionstiden åt helklassundervisning. 

Andelen av lektionstiden ägnad åt grupparbete har också genomgått förändringar. På 1960-

talet ägnades 18%, på 1980-talet ägnades 24% och på 2000-talet ägnas 12% av lektionstiden 

åt grupparbete. Andelen av lektionstiden ägnad åt individuellt arbete har ökat sedan 1960-
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talet. På 1960-talet ägnades 22%, på 1980-talet ägnades 26% och på 2000-talet ägnas 41% av 

lektionstiden åt individuellt arbete. Den mest påtagliga förändringen handlar om att tiden för 

helklassundervisning, dvs. tiden för gemensamma, kollektiva upplevelser, har minskat på 

bekostnad av individuella arbetsformer. Enligt Granström har också innehållet i såväl de 

gemensamma samlingarna som det individuella arbetet förändrats. Helklassundervisning 

dominerades förr av lärarens berättelser, genomgångar och förhör, av gemensamma 

upplevelser, kollektiva samtal och moralisk konversation, medan den idag allt oftare används 

till administration, information och instruktioner. Förr innebar individuellt arbete att eleverna 

fick gemensamma uppgifter av läraren, medan det idag finns ett ökat inslag av eget arbete. 

Eleverna planerar och sekvenserar de arbetsmoment som läraren väljer ut till dem 

personligen. Granström konstaterar att eget arbete som undervisningsform å ena sidan kan 

vara en väg att uppnå lugn och arbetsro i klassen. Å andra sidan kan eget arbete begränsa 

undervisningen till att fylla i rutor efter avklarade moment och leda till att eleverna lär sig att 

satsa på sin egen karriär och de egna prestationerna. En tydlig parallell kan dras till hur 

samhället såg ut för några decennier sedan och hur samhället ser ut idag. Idag förväntas 

medborgarna i Sverige göra personliga och individuella val på många områden som tidigare 

varit föremål för kollektiva lösningar. Exempelvis skall medborgarna välja pensionsfonder, 

teleoperatör och elleverantör. Förändringen av arbetsformernas fördelning i undervisningen 

med ett ökat inslag av eget arbete, en påtaglig minskning av kollektiva samtal och den 

sparsamma tillämpningen av grupparbete speglar övergången från en tydlig gemensam 

medborgerlig fostran till ett mer individualistiskt samhälle. Eget arbete förbereder eleverna 

för individuella och privata projekt. Granström varnar för att denna utvecklingsriktning kan 

bidra till att bibehålla eller till och med öka skillnaderna mellan elever med välutbildade 

föräldrar från hem med goda ekonomiska förutsättningar och elever med mindre välutbildade 

föräldrar från hem med mer begränsade resurser (Granström, 2003). 

 

I en artikel i Nämnaren (Emanuelsson m.fl., 1996) framhålls att planeringen för elevernas 

lärande trots allt är en viktig del av lärararbetet. Målen kan dock inte nås om eleverna alltid 

räknar i det som brukar kallas egen takt, var och en i sin egen bok. Lärarens arbete blir 

ineffektiv om var och en av eleverna skall få enskild handledning om samma innehåll men vid 

olika tidpunkter. Eleverna måste dessutom få möjlighet att aktivt delta i 

matematikundervisningen, att tala matematik med varandra och med läraren, att argumentera 

för sina lösningar, att ta del av andras lösningar och att lyssna till andras argument. Eleverna 

behöver hjälp av en vuxen när de skall utveckla och tydliggöra sina tankar kring matematik 
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och kring olika uppgifter. I artikeln tillmäts det sociala samspelet i klassrummet stor betydelse 

(Emanuelsson m.fl., 1996).        

 

Ingrid Carlgren, som är professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm, har skrivit en 

artikel i vilken hon ifrågasätter bilden av den oföränderliga skolan, beskriver hur 

arbetsformerna i skolan har förändrats och fortfarande förändras samt lyfter fram några 

problematiska aspekter av denna förändring (Carlgren, 1994). Hon påpekar att förändringen 

från helklassundervisning till eget arbete löser lärarnas problem med att ”hitta rätt nivå” i sin 

undervisning. Det är otvivelaktigt ett stort problem att i helklassundervisningen förklara och 

instruera så att alla kan hänga med. Individualisering är mycket svårt att förverkliga i 

helklassundervisning. Eget arbete löser helklassundervisningens individualiseringsproblem. 

Samtidigt befrias läraren från att ständigt vara drivkraften i undervisningen. Eget arbete är 

nämligen elevstryt arbete, eftersom var och en av eleverna har sin egen ”plan” att följa. Eget 

arbete innebär således nya möjligheter, men också nya problem. Elever som räknar och 

arbetar långsamt får mindre övning än elever som räknar och arbetar snabbt. En del elever 

hinner knappt komma igång med arbetet förrän det är dags att avbryta. De elever som är 

snabbare ”springer ifrån dem”, medan de själva aldrig kommer förbi de triviala uppgifterna. 

Carlgren anser att, oavsett vad man tycker om den traditionella helklassundervisningen, så 

innebär växlingen mellan genomgångar i helklass och eget arbete en variation mellan 

kollektiva och individuella möjligheter till inlärning för eleverna. Carlgren påpekar att ett 

tänkande som ställer katederstyrd helklassundervisning mot elevstyrt eget arbete har förstärkts 

genom det starka inflytandet som individualpsykologin har fått över de nya pedagogiska 

teorierna. Det har blivit en i det närmaste icke ifrågasatt självklarhet att skolverksamheten bör 

organiseras med utgångspunkt i teorier om individens utveckling och inlärning. Detta medför 

att lärarens arbete betraktas i relation till den enskilda individens utveckling snarare än i 

relation till en hel klass. I många pedagogiska modeller verkar det finnas ett dolt antagande 

om att den ideala pedagogiken skulle finnas om varje elev hade sin egen lärare. 

 

Helklassundervisning kan verka förlegad, men Carlgren varnar för att förändringar, såsom att 

helklassundervisning så småningom ersätts av eget arbete, alltför lätt och okritiskt uppfattas 

som bra. Helklassundervisning har utsatts för kritik på grund av att det är en arbetsform som 

förknippas med elever som passivt tar emot kunskap. Eget arbete däremot har setts som en 

väg till aktiv inlärning, bättre kunskaper, till fostran av självständiga medborgare som förmår 

tänka kritiskt och ta ett eget ansvar. Carlgren anser emellertid att arbetsformen eget arbete 
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också måste analyseras kritiskt. Kan man alltid utgå ifrån att eleverna verkligen utvecklar 

förståelse när de löser sina uppgifter eller är det kanske möjligt att eleverna framförallt 

försöker hinna med så många uppgifter som möjligt på en lektion? (Carlgren, 1994). 

 

Ett annat problem med eget arbete, som Carlgren till och med ser som det huvudsakliga 

problemet, är att det gemensamma sammanhanget för elever som fortfarande i hög 

utsträckning går i samma klass går förlorat (Carlgren, 1994). Om eget arbete blir den 

dominerande arbetsformen riskerar klassrummet som socialt system att reduceras till summan 

av enskilda individer som alla arbetar för sig själva och administrerar sin egen inlärning. Den 

praktik där meningsfulla frågor kan ställas och besvaras och där eleverna får erfarenhet av 

glädjen i samarbete och gemensam problemlösning går förlorad. Carlgren understryker att 

både helklassundervisning och eget arbete kan å ena sidan öppna möjligheter och å andra 

sidan resa hinder för lärarens arbete och elevernas utveckling. De medför dock olika 

möjligheter respektive svårigheter. Tack vare arbetsformen eget arbete befrias läraren från 

somliga styrande och kontrollerande uppgifter samtidigt som eleverna får utvecklas och lära 

sig i sin egen takt utan att behöva ta hänsyn till klasskamraternas olika kunskapsnivåer. 

Frågan är emellertid om elevernas utveckling av individualitet fortfarande behöver betonas 

mer än deras utveckling av en kollektiv identitet. I ett samhälle, där gemenskapen och det 

sociala ”kittet” är självklara, är individualisering och individualitet nödvändiga. I dagens 

samhälle blir det dock allt viktigare att skolan bidrar till att skapa gemenskap, insikt, vilja och 

förmåga att delta i samhällslivet. Skolan och klassrummet måste kunna bli en social 

mötesplats för olika kulturer och den pedagogiska debatten måste omfatta hela den situation i 

vilken eleverna utvecklas och lär (Carlgren, 1994).          

         

I sin doktorsavhandling om matematiklärare och deras undervisning belyser Per-Olof Bentley 

hur eget arbete trots alla brister fyller en viktig funktion (Bentley, 2003). Elever som arbetar 

enskilt har möjlighet att visa vad de faktiskt kan. Om undervisningen domineras av eget 

arbete har lärarna goda förutsättningar att ta reda på och diagnostisera vilka förkunskaper var 

och en av eleverna i klassen har, vilka kunskaper var och en av eleverna har tillägnat sig efter 

en viss tid, hur var och en av eleverna utvecklas med avseende på kunskaperna och 

färdigheterna i ämnet och vilka svårigheter var och en av eleverna stöter på under 

inlärningsprocessen (Bentley, 2003).    
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Resultaten av en enkätundersökning, som omfattade över tusen elever och genomfördes av 

Granström under slutet av 1990-talet, tyder på att grupparbeten verkar ha en positiv betydelse 

för elevernas sociala välbefinnande och deras upplevelse av att förstå och lära det kognitiva 

innehållet i arbetsuppgifterna (Granström, 2003). Eleverna angav att deras upplevda utbyte av 

lektionerna är störst när de får arbeta tillsammans med kamrater (Granström, 2003). Lärare 

har däremot berättat för Granström att de har prövat grupparbete, men övergivit denna 

arbetsform, eftersom de ansåg att den inte fungerade (Granström, 2007). Lärarna menade 

bland annat att eleverna inte tog ansvar och att de inte lärde sig tillräckligt (Granström, 2007). 

Granström kan tänka sig två förklaringar till lärarnas negativa inställning till grupparbete som 

arbetsform. För det första kan lärarna och undervisningen störas av de svårkontrollerade 

grupprocesserna som denna arbetsform kan ge upphov till bland eleverna. När elever kommer 

samman för att arbeta med en uppgift, har de också alltid möjlighet att sätta igång egna 

projekt, såsom att lära känna varandra, tävla med varandra, diskutera med varandra om annat 

än om gruppuppgiften, utforska varandras identitet, värderingar och åsikter (Granström, 

2007). För det andra misstänker Granström att många lärare har bristande kunskaper om 

grupparbete som arbetsform och bristande färdigheter att organisera den på rätt sätt. 

Granström skiljer mellan fyra typer av grupparbetsuppgifter. Komplementära uppgifter är 

sådana där enskilda bidrag häftas samman till en grupprodukt. Disjunktiva uppgifter är sådana 

där en eller möjligtvis två elever får ta hela ansvaret och lösa uppgifterna å gruppens vägnar. 

Kompensatoriska uppgifter är sådana där eleverna röstar fram ”rätt” svar på gruppuppgiften. 

Konjunktiva uppgifter förutsätter allas likvärdiga deltagande för att uppgiften skall kunna 

lösas. Ett gemensamt sökande och ett gemensamt ansvar för lärandet kan endast ske om 

uppgifterna för grupparbetet är konjunktiva. Forskning har emellertid visat att komplementära 

uppgifter förefaller vara vanligast vid grupparbete (Granström, 2007).     
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3. Metod 
 

 

3.1. Val av metod 
 

I min studie använde jag mig av fyra olika datainsamlingsmetoder.  

 

Jag gjorde kvalitativa djupintervjuer med två lärare vid grundskolan i Sverige samt med en 

lärare vid grundskolan i Tyskland. Alla dessa lärare undervisar eller har undervisat matematik 

i de två klasserna i skolår 3 som jag fick besöka.  

 

Dessutom observerade jag matematikundervisningen i skolår 3 framförallt i klassen vid 

grundskolan i Tyskland, men i mindre omfattning också i klassen vid grundskolan i Sverige.  

 

Jag fick låna läroboken som de flesta elever i den klass i skolår 3 som jag besökte vid 

grundskolan i Sverige använder i matematik, samt läroboken som alla elever i den klass i 

skolår 3 som jag besökte vid grundskolan i Tyskland använder i matematik. 

Matematikböckerna analyserade jag i en läromedelsanalys. Jag kommer i denna uppsats också 

att referera till och presentera annat material som lärarna använder i sin 

matematikundervisning i skolår 3. 

 

Därutöver analyserade jag styrdokumenten, dvs. det svenska Skolverkets kursplan för 

matematik (Skolverket, 2007d) samt kursplanen för matematik som grundskolan i Linköping 

har utarbetat för sin lokala verksamhet, och den så kallade ”Bildungsplan 2004” för Baden-

Württemberg i Tyskland som innehåller riktlinjer för elevernas tillägnande av kompetenser i 

matematik fram till slutet av skolår 2 och fram till slutet av skolår 4 (Ministerium für Kultus, 

Jugend und Sport, Baden-Württemberg, 2007).      

    

 

3.1.1. Kvalitativa djupintervjuer 

 

För att följa upp mina klassrumsobservationer och få direkt information från lärarna om 

arbetsformerna som de anser tillämpas oftast på deras matematiklektioner, om elevernas 

faktiska förkunskaper och kraven på förkunskaper i ämnet matematik i början av skolår 3 och 
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om läromedel (främst matematikboken) som används i matematikundervisningen, gjorde jag 

en kvalitativ djupintervju med var och en av de tre berörda matematiklärarna.  

 

Intervjuerna var semi-strukturerade enligt den definition som Bryman ger i sin bok 

”Samhällsvetenskapliga metoder” (Bryman, 2002, s 301). Som underlag hade jag en 

intervjuguide i form av ett frågeschema som jag följde under intervjuerna. Frågeschemat på 

svenska bifogas som bilaga 1 och motsvarande frågeschema på tyska bifogas som bilaga 2. 

Till skillnad från ostrukturerade intervjuer som endast styrs av att intervjuaren antecknar de 

teman som skall beröras under intervjun, utmärks semi-strukturerade intervjuer av att 

intervjuaren har en lista med relativt specifika frågor som skall ställas under intervjun 

(Bryman, 2002, s 301). Semi-strukturerade intervjuer är dock kvalitativa intervjuer, vilket 

visar sig i och med den stora friheten som intervjupersonen har när det gäller att utforma 

svaren på frågorna (Bryman, 2002, s 301). De flesta kvantitativa eller strukturerade intervjuer 

däremot består av frågor med fasta svarsalternativ. Intervjupersonen får då inte utforma 

svaren på sitt eget sätt, utan måste välja ut ett svar mellan ett begränsat antal alternativ 

(Bryman, 2002, s 125). Bryman påpekar att frågorna i semi-strukturerade intervjuer inte 

behöver komma i den ordning som anges av intervjuguiden (Bryman, 2002, s 301). Oftast 

ställs frågorna emellertid i den ursprungliga ordningen och också med den ursprungliga 

ordalydelsen (Bryman, 2002, s 301). När så är lämpligt kan intervjuaren genom följdfrågor 

anknyta till något som intervjupersonen har sagt. Detta medför att frågor ställs som 

ursprungligen inte ingick i intervjuguiden (Bryman, 2002, s 301).  

 

Under mina tre intervjuer ställde jag både följdfrågor som knöt an till något intervjupersonen 

hade sagt och frågor som hade uppstått i samband med mina klassrumsobservationer i den 

konkreta kontexten. Jag fäste dock alltid allra störst vikt vid de frågor som fanns på mina 

frågescheman. Dessa frågor ställde jag i samma ordning som i intervjuguiden.  

 

Min studie har ett tydligt syfte som brutits ner i tre specifika frågeställningar. Enligt Bryman 

är det därför skäligt att jag valde att använda mig av semi-strukturerade intervjuer (Bryman, 

2002, s 304) som förutsätter att det finns ett frågeschema, men tillåter att intervjupersonen ger 

sina egna svar. Min studie är en fallstudie av två olika klasser vid två olika grundskolor i två 

olika länder. För att kunna överblicka studiens resultat och eventuellt jämföra dem, krävs ett 

visst mått av struktur i min studie. Bryman anser att semi-strukturerade intervjuer lämpar sig 

väl när det ingår flera enheter i en studie eller undersökning. (Bryman, 2002, s 304).                    
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3.1.2. Klassrumsobservation 

 

Syftet med mina klassrumsobservationer var framför allt att anteckna hur ofta de fyra olika 

arbetsformerna (helklassundervisning, grupparbete, eget arbete och individuellt arbete) 

förekom på matematiklektionerna. Min frågeställning var därför mycket specifik och jag 

inriktade således mina observationer på detta forskningsfokus. Jag var ändå intresserad av de 

övriga händelserna i klassrummet och antecknade åtskilliga skeenden och moment under 

matematiklektionerna. Bryman framhåller att det är viktigt att klassrumsobservationen är 

mångsidig. Flexibiliteten är enligt honom en av den kvalitativa forskningsstrategins starka 

sidor. (Bryman, 2002, s 293). När jag antecknade hur ofta de olika arbetsformerna förekom 

och hur länge de pågick, antecknade jag alltså också vilken klassrumsaktivitet (t.ex. en 

genomgång eller muntliga resp. skriftliga övningar) som utfördes och vad den innebar för 

eleverna och för läraren. Det är en kvantitativ metod att anteckna under hur lång tid 

tillämpningen av en viss arbetsform pågår. Att anteckna vad arbetsformen används till (t.ex. 

för att introducera ett nytt talområde eller få eleverna att öva sig i samarbete) är emellertid en 

kvalitativ metod. Enligt Wragg behöver kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt inte ses 

som motpoler, eftersom de ofta kan komplettera varandra (Wragg, 1999, s 20).  

 

Klassrumsobservation och intervjuer är två datainsamlingsmetoder som ofta används 

tillsammans (Bryman, 2002, s 277 och Wragg, 1999, s 55). Bryman förklarar att etnografi är 

en forskning som inkluderar både regelbundna observationer och intervjuer med studiens 

deltagare. Etnografisk forskning inbegriper dessutom insamling av skriftliga källor, något som 

jag också har gjort i min studie. Däremot har jag inte vistats i den sociala miljön som jag 

observerade under en längre tidsperiod, om det som menas med en längre tidsperiod är några 

månader (Bryman, 2002, s 277). Min studie kan således inte anses vara en fullständig 

etnografisk undersökning, men den omfattar i alla fall olika datainsamlingsmetoder och 

moment som ingår i en sådan. Wragg refererar i sin bok ”An introduction to classroom 

observation” till den tyske sociologen Max Webers aktivitetsteori som fordrar att 

klassrumsobservationen måste följas upp av intervjuer för att forskaren skall kunna förstå hur 

de händelser som hon/han iakttar, tolkas och uppfattas av läraren och av eleverna (Wragg, 

1999, s 55).  

 

Wragg påpekar också att den som kommer till ett klassrum för att observera, kan uppfattas 

som både störande och spännande av såväl läraren som eleverna (Wragg, 1999, s 15). Det 
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finns en risk att läraren och eleverna försöker göra observatören till lags genom att bete sig 

ovanligt föredömligt. Jag fick emellertid inte ett sådant intryck när jag observerade lärarna 

och eleverna i klassrummen. Jag tyckte att varken klassrumsaktiviteterna eller situationen i 

klassrummen kändes onaturliga eller konstlade. Lärarna verkade arbeta som vanligt, dvs. de 

var fullt sysselsatta med att få eleverna att förstå matematiken, samtidigt som de försökte få så 

mycket skolarbete som möjligt gjort. Det är, enligt Wragg, ändå ytterst viktigt att studier som 

inkluderar klassrumsobservationer innehåller observationer vid flera tillfällen och inte enbart 

vid ett, så att både eleverna och läraren får tid på sig att bli vana vid observatörens närvaro i 

klassrummet (Wragg, 1999, s 15).  

 

Vid grundskolan i Linköping samlade jag in data under min slutpraktik. Detta medförde att 

jag endast mycket sällan kunde observera hur läraren själv undervisade eleverna i matematik i 

den klassen i skolår 3 som jag fick iaktta. Det var ju jag som hade ansvar för 

matematiklektionerna under slutpraktiken. Men min avsikt var att ta reda på vilken arbetsform 

läraren tillämpar oftast och varför. Jag fick observera klassens matematiklärare under tre 

matematiklektioner under hela praktikperioden, vilket motsvarade 2 timmar och 45 minuter. 

Jag gjorde då flitigt anteckningar. I övrigt förlitade jag mig på att matematikläraren skulle ge 

ett omdömesgillt svar på den första frågan i mitt frågeschema under intervjun, så att min 

studies första frågeställning kunde besvaras. Tiden skulle inte ha räckt till för att återvända till 

grundskolan i Linköping för ytterligare klassrumsobservationer efter både slutpraktiken och 

vistelsen i Tyskland.   

 

Vid grundskolan i Tamm-Hohenstange observerade jag klassen i skolår 3 under två veckor. 

Jag var med på alla matematiklektioner som klassen hade under de två veckorna, vilket 

resulterade i 6 timmar och 45 minuter.                       

 

 

3.1.3. Läromedelsanalys 

 

Min läromedelsanalys inbegriper en analys av den matematikbok som de flesta elever i den 

klass i skolår 3 som jag fick besöka vid grundskolan i Linköping använder samt en analys av 

den matematikbok som alla elever i den klass i skolår 3 som jag fick besöka vid grundskolan i 

Tamm-Hohenstange använder. Jag gjorde en kort allmän analys av båda läroböckerna. 

Dessutom valde jag att bifoga några jämförbara sidor ur båda matematikböckerna som bilaga 
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3 och bilaga 4 till denna uppsats. Sidorna handlar om positionssystemet i talområdet 0-1000, 

och därmed om hundratal, tiotal och ental.  

 

Som bilaga 3 bifogar jag två sidor ur den svenska matematikboken. De bifogade sidorna är 

sida 59 och sida 60. Matematikboken heter ”Matematikboken 2B”, författarna är Karin 

Andersson, Kian Bengtsson och Eivor Johansson. Redaktören är Lillemor Nordström och 

tecknaren är Karin Södergren. ”Matematikboken 2B” som används i klassen är den första 

upplagan från 2005. Förlaget är Liber AB och tryckorten är Örebro. (Andersson, Bengtsson & 

Johansson, 2005, s 59 & 60).       

 

Som bilaga 4 bifogar jag en sida ur den tyska matematikboken samt en sida ur tillhörande 

övningsbok. Den bifogade sidan ur matematikboken är sida 17 och den bifogade sidan ur 

tillhörande övningsbok är sida 8. Matematikboken och tillhörande övningsbok heter båda 

”Zahlenreise 3” och författarna för båda böckerna är Uwe Beck, Ulrike Bertelmann, Heidi 

Goßmann, Klaus Heinze, Gudrun Hütten, Ursula Manten, Manfred Wenigmann och Manfred 

Zeitz. Redaktören är Jens-Uwe Mertens och tecknarna är Barbara Schumann och Harald 

Larisch. ”Zahlenreise 3” som används i klassen är den första upplagan från 2004. Förlaget är 

Cornelsen Verlag och tryckorten är Berlin. (Beck m.fl., 2004, s 17 ur „Mathematikbuch für 

die 3. Klasse” och s 8 ur ”Arbeitsheft mit Lernstandsseiten”).   

 

Anledningen till att inte alla elever använder samma matematikbok i klassen som jag besökte 

i Linköping är att två elever som nyligen bytt skola fick lov att använda sina gamla 

matematikböcker. Dessutom använder två elever redan ”Matematikboken 3A”, som är 

fortsättningen på ”Matematikboken 2B”. Egentligen är det brukligt att alla elever använder 

”Matematikboken 3A” i början av skolår 3, men i den klass som jag fick besöka hade de flesta 

eleverna inte kommit så långt. En elev använder inte någon matematikbok alls, vilket beror på 

att denna elev har stora matematiksvårigheter. 

 

Min första dag som besökare och observatör i klassen vid grundskolan i Tamm-Hohenstange 

var samtidigt också den första dagen för en elev som precis hade bytt skola. Denna elev fick 

inte fortsätta att använda sin gamla matematikbok, utan det var självklart och ifrågasattes inte 

att hon genast skulle använda ”Zahlenreise 3” precis som alla andra elever i klassen. I klassen 

finns två elever med matematiksvårigheter. Trots sina matematiksvårigheter använder de 
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”Zahlenreise 3”. De får dock mera stöd och hjälp av matematikläraren än de andra eleverna i 

klassen.    

 

Förutom matematikböckerna bad jag också att få ta del av annat material och andra läromedel 

som matematiklärarna använder i sin undervisning. Lärarna använder en hel uppsjö av 

ytterligare läromedel i sin matematikundervisning vid båda skolorna. Dessa ytterligare 

läromedel kan vara såväl skriftligt som konkret material. I denna uppsats kommer jag att 

presentera de ytterligare läromedlen som oftast användes i undervisningen och som lärarna 

nämnde och beskrev tydligt och berömde mycket under intervjuerna.     

 

Det slumpade sig så att matematiklärarna vid såväl grundskolan i Linköping som grundskolan 

i Tamm-Hohenstange för tillfället inte kunde använda sig av de datorprogram med 

matematikövningar som fanns på deras skolor, eftersom datorerna på båda skolorna var i 

behov av reparation. Jag kommer därför inte att presentera datormaterialet som fanns vid 

skolorna för användning i skolämnet matematik.    

 

 

3.1.4. Styrdokumentsanalys 

 

För att få skriftlig information om vilka förkunskaper i skolämnet matematik eleverna bör ha i 

början av skolår 3, dvs. i slutet av skolår 2, enligt gällande styrdokument i respektive land, 

studerade jag det svenska Skolverkets kursplan för matematik (Skolverket, 2007d) samt den 

tyska ”Bildungsplan 2004” (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg, 

2007).  

 

Eftersom det inte finns några explicita riktlinjer i Skolverkets kursplan för matematik som 

anger vad och hur mycket eleverna skall kunna i matematik i början av skolår 3, frågade jag 

matematiklärarna vid den berörda grundskolan i Linköping om det finns någon lokal kursplan 

med sådana riktlinjer på skolan. I den lokala kursplanen finns riktlinjer som anger ”delmål för 

skolår 3”, dvs. de kunskaper och färdigheter som eleverna skall ha uppnått i slutet av skolår 3. 

När jag intervjuade de två matematiklärarna vid grundskolan i Linköping, tog jag med såväl 

Skolverkets kursplan som skolans lokala kursplan för matematik. Vi tittade då framförallt på 

den lokala kursplanen när lärarna skulle svara på fråga 2 i frågeschemat (se bilaga 1 och/eller 

bilaga 2).      
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”Bildungsplan 2004” innehåller riktlinjer som anger vad och hur mycket eleverna skall kunna 

i slutet av skolår 2. Någon lokal kursplan för skolan fanns ej. Alla lärare i Baden-

Württemberg rättar sig efter ”Bildungsplan 2004” och tolkar riktlinjerna, som inte alltid är 

helt entydiga, på sitt eget sätt. När jag intervjuade matematikläraren i Tamm-Hohenstange, 

tog jag med ett utskrivet exemplar av ”Bildungsplan 2004” som utgjorde underlag för svaret 

på frågan 2 i frågeschemat (se bilaga 1 och/eller bilaga 2).  

 

Genom att också ha läst de för min studie relevanta delarna av styrdokumenten istället för att 

enbart förlita mig på matematiklärarnas medvetenhet om de kunskapskrav som jag ville få 

information om, ökade jag trovärdigheten i svaren på min frågeställning 2. b) (se bilaga 1 

och/eller bilaga 2). Bryman belyser med hjälp av ett exempel hur frågan om trovärdighet leder 

till frågan om det finns några skevheter i informationskällan (Bryman, 2002, s 362). Det är 

betydelsefullt att informationskällan är pålitlig och fri från felaktigheter för att resultaten skall 

kunna vara trovärdiga. Jag är övertygad om att Skolverkets kursplan för matematik och 

”Bildungsplan 2004” är fria från skevheter, då de är allmängiltiga dokument. Informationen 

som jag fann i dessa styrdokument borde därför vara trovärdig.     

 

 

3.2. Val av undersökningsgrupper 
 

Bryman konstaterar att sannolikhetsurval, dvs. ett urval av undersökningsgrupper på 

slumpmässiga grunder, praktiskt taget aldrig används när det gäller att hitta ett urval av 

deltagare för etnografiska undersökningar och sällan när det gäller att hitta deltagare för 

kvalitativa intervjuer (Bryman, 2002, s 290 och s 472). Detta kan bero på att den ”population” 

utifrån vilken man kan göra ett slumpmässigt urval är svårt att kartlägga eller helt enkelt för 

stor. I mitt fall utgjordes ”populationen” av alla klasser i skolår 3 vid alla grundskolor i 

Sverige liksom alla klasser i skolår 3 vid alla grundskolor i Tyskland. En sådan ”population” 

är ofantligt stor och omöjlig för mig att överskåda. Därför valde jag istället ut 

undersökningsgrupperna för min studie genom en form av icke-sannolikhetsurval, vilket 

betyder att alla grupper som ingår i populationen har långt ifrån samma chans att väljas ut. Jag 

valde ut undersökningsgrupperna genom ett bekvämlighetsurval, dvs. jag valde ut de 

undersökningsgrupperna som var lättillgängliga för mig (Bryman, 2002, s 464).  
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På så sätt bestämde jag att en av klasserna i skolår 3 som jag kom i kontakt med under min 

slutpraktik i Linköping skulle bli en av undersökningsgrupperna. Det var något svårare att få 

tag i en undersökningsgrupp i Tyskland. När jag var i Tyskland i juli 2007 letade jag fram 

telefonnumret av min föredetta grundskollärare. Jag ringde henne och frågade om jag fick 

vara med på en matematiklektion i hennes klass. Sommarlovet hade ännu inte börjat i Baden-

Württemberg och jag fick komma till en matematiklektion. Det var egentligen för nyfikenhets 

skull att jag besökte hennes klass. När jag efter sommarlovet slutgiltigt hade bestämt mig för 

att skriva c-uppsatsen om matematikundervisningen i en klass i skolår 3 i Sverige och 

matematikundervisningen i en klass i skolår 3 i Tyskland, skickade jag en formell förfrågan 

till rektorn på min föredetta grundskola. Efter två telefonsamtal med sekretariatet och ett e-

post-meddelande fick jag ett positivt besked från en lärare som undervisar matematik i en 

klass i skolår 3 på min föredetta grundskola. På det här viset blev denna matematiklärare och 

denna klass min undersökningsgrupp i Tyskland.  

 

 

3.3. Förberedelse inför intervjuerna   

 

Inför de kvalitativa intervjuerna sammanställde jag ett frågeschema som jag först skrev på 

svenska (se bilaga 1) och därefter översatte till tyska (se bilaga 2). Frågorna på frågeschemat 

motsvarar i stort sett denna studies frågeställningar. Den enda skillnaden är att jag på 

frågeschemat också har med en fråga kring lärarhandledningen till matematikboken som 

lärarna använder i sin undervisning. Jag ville gärna få information om huruvida lärarna 

använder sig av lärarhandledningen när de använder en lärobok. Jag tycker att det är intressant 

för mig att få veta om lärarna vill ha vägledning när de använder en lärobok eller om de är så 

självständiga att de inte behöver någon vägledning, om de ställer sig tveksamma till 

lärarhandledningen eller om de är tacksamma att den finns. Jag kände att jag gott kan behöva 

en sådan information innan jag själv börjar arbeta som lärare. Eftersom frågan fanns med på 

mitt frågeschema och i de semi-strukturerade intervjuerna, ville jag inte ta bort den innan jag 

bifogade frågeschemat till denna uppsats. Även om jag inte kommer att redogöra för svaren 

på just denna fråga, ville jag ändå att frågan skulle finnas med i bilagan i min uppsats. Jag 

ville inte förfalska mina frågescheman.  
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Jag bestämde mig för att spela in de tre intervjuerna med hjälp av en mp3-spelare, som jag 

testade noggrant dagen före varje intervju.  

 

Frågescheman delade jag ut cirka en vecka i förväg, så att lärarna som jag ville intervjua fick 

en chans att sätta sig in i ämnet och fundera på möjliga svar. Att jag bestämde mig för att dela 

ut intervjufrågorna i förväg beror framförallt på att jag själv ofta upplever att jag spontant inte 

kan svara på invecklade frågor. Jag brukar visserligen kunna svara något på en svår fråga, 

men om jag inte haft mycket tid att fundera, brukar jag komma på fler, på mycket bättre, mera 

genomtänkta och övervägda svar, när samtalet redan är slut, t.ex. på vägen hem från ett besök 

eller en intervju. För att undvika att överrumpla lärarna med mina frågor, valde jag medvetet 

att dela ut frågescheman cirka en vecka innan respektive intervju ägde rum. Matematiklärarna 

uppskattade att jag gav dem frågeschemat i god tid så att de kunde förbereda sig på 

intervjuerna såvida de ville det.   

 

 

3.4. Genomförande av intervjuerna 
 

Bryman ger i sin bok ”Samhällsvetenskapliga metoder” några praktiska tips till forskare som 

vill genomföra intervjuer (Bryman, 2002, s 305-306). Intervjuaren bör vara bekant med 

intervjupersonens arbete och med den miljö i vilken intervjupersonen arbetar för att lättare 

kunna tolka och förstå det som intervjupersonen berättar under intervjun. Intervjuerna bör 

spelas in på band. Bandspelaren eller motsvarande måste vara av god kvalitet, då en intervju 

som på bandet knappt är hörbar, inte kan analyseras. Intervjuerna bör dessutom genomföras i 

en lugn och ostörd miljö (Bryman, 2002, s 306).  

 

Eftersom jag började den empiriska delen av min studie med klassrumsobservationer, var jag 

bekant med såväl intervjupersonernas arbete som med den miljö i vilken de arbetar. Under 

intervjuerna lade jag märke till att jag förstod lärarnas yrkesjargong, framförallt sådana ord 

och begrepp som lärarna använder i sin undervisning när de talar med eleverna (t.ex. namnet 

på klassens kramdjur eller på särskilda matematikuppgifter som eleverna utför regelbundet).  

 

Jag spelade in intervjuerna med hjälp av en mp3-spelare. Fördelen med den lilla mp3-spelaren 

var att jag kunde ta med den när en av matematiklärarna under intervjun bad mig att följa med 
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till en annan del av klassrummet där hon visade mig några läromedel. Mp3-spelaren 

fungerade väl och inspelningarnas kvalitet var tillfredsställande.  

 

Jag lät matematiklärarna bestämma var vi skulle genomföra intervjuerna. Alla tre lärare valde 

en ostörd och lugn plats. En av matematiklärarna valde att intervjuas i sitt klassrum efter 

skoldagens slut, en valde att intervjuas i ett ledigt grupprum och en valde att intervjuas på 

skolbiblioteket efter skoldagens slut.  

 

Frågorna som jag ställde var enkla, tydliga och begripliga. Ingen av lärarna hade 

missuppfattat mina frågor eller behövde någon förklaring. Bryman påpekar att det är mycket 

viktigt att intervjufrågorna är tydliga och att intervjuaren inte använder sig av någon 

yrkesjargong (Bryman, 2002, s 306).   

 

Alla intervjuer pågick under ungefär en halvtimme. Min första intervju pågick i drygt 31 

minuter, den andra i drygt 25 minuter och den tredje i 36 minuter. När jag behövde en 

ytterligare förklaring eller inte hade förstått något som någon av lärarna hade sagt under 

intervjun, väntade jag tills läraren hade talat till punkt och frågade henne. Detta 

tillvägagångssätt rekommenderas av Bryman (Bryman, 2002, s 306).  

 

Det har varit mycket intressant och lärorikt att intervjua tre matematiklärare. Under 

intervjuerna försökte jag visa mitt intresse utan att verka påträngande. Jag försökte varken 

säga för mycket eller för lite under intervjuerna, utan försökte balansera mina kommentarer 

(Bryman, 2002, s 306). Jag sammanfattade alltid kort det som läraren hade svarat på varje 

fråga på frågeschemat, för att förvissa mig om att jag hade förstått svaret rätt.  

 

Alla tre lärare var vänliga och engagerade under intervjuerna, och ingen svarade endast 

motvilligt på någon av mina frågor.                 

 

 

3.5. Genomförande av klassrumsobservation 
 

Bryman påpekar att en anteckningsbok och en penna är den huvudsakliga utrustningen som 

någon som vill observera ett klassrum behöver ha tillgång till (Bryman, 2002, s 293). Både 

under slutpraktiken vid grundskolan i Linköping och under de två veckorna som jag besökte 
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klassen i skolår 3 vid grundskolan i Tamm-Hohenstange hade jag en anteckningsbok och en 

penna med mig. Dessutom hade jag plastfickor med mig, ifall jag skulle få viktiga papper från 

lärarna eller få ta kopior på viktiga papper.  

 

På slutpraktiken vid grundskolan i Linköping antecknade jag framförallt under rasterna när 

jag satt i lärarrummet. Jag gjorde korta noteringar efter alla lektioner som jag var med på eller 

ansvarig för. Efter matematiklektionerna gjorde jag mer detaljerade anteckningar, oavsett om 

det varit jag, en lärare eller en annan lärarstudent som hade haft ansvar för lektionen. Ibland 

gjorde jag de fullständiga fältanteckningarna på kvällen när jag var hemma efter skoldagens 

slut. Bryman rekommenderar att fullständiga fältanteckningar skall göras så snart som 

möjligt, antingen mot slutet av dagens observationer eller helst ännu tidigare (Bryman, 2002, 

s 294-295). 

 

När jag fick observera klassen vid grundskolan i Tamm-Hohenstange, tilldelades jag en 

särskild plats i klassrummet. Jag fick sitta på en stol vid ett bord som var vänt mot en av 

väggarna. Eftersom jag endast vid ett tillfälle - min sista dag på skolan - fick ansvar för en del 

av en lektion, hade jag mycket tid att anteckna direkt under matematiklektionerna. Läraren 

presenterade mig för eleverna alldeles i början av de två veckorna under vilka jag fick vara 

med på matematiklektionerna. Jag fick också presentera mig själv. Klassen råkade vara 

densamma som jag hade besökt en dag före sommarlovet och några av eleverna i klassen 

kände igen mig. Jag tycker att eleverna snabbt blev van vid min närvaro i klassrummet.  

 

Enligt Wragg är det viktigt att observatören försöker minimera sitt intrång i klassrummet 

genom att ta kontakt med läraren i god tid och informera henne/honom om observationens 

syfte (Wragg, 1999, s 16). Matematikläraren på grundskolan i Tamm-Hohenstange hade fått 

mycket information om min studie i den formella förfrågan som jag hade skickat till rektorn. 

Vi hade också varit i kontakt via e-post innan jag åkte till Tyskland.  

 

När jag observerade eleverna i klassrummet, förstod jag att några elever rentav glömde bort 

att jag var där, några var likgiltiga och lät sig inte alls påverkas av min närvaro och några 

tyckte att det var roligt att jag var där. Efter ett par matematiklektioner började somliga elever 

komma fram till mig när de behövde hjälp med att lösa någon uppgift. Wragg understryker att 

det är nödvändigt att alla klassrumsobservatörer bestämmer sig för att antingen hjälpa de 

elever som ber dem om hjälp eller hänvisa dem till läraren. Det spelar ingen roll om man 
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grundar sitt val på ren intuition, rationella argument eller vetenskapliga teorier, men valet 

måste göras (Wragg, 1999, s 57). Jag bestämde mig för att hjälpa de elever som ville få hjälp 

av mig, eftersom jag gärna hjälper och tycker att det är viktigt att elever får det stöd de 

behöver.             

 

Wragg påpekar att vi har en tendens att tolka händelser så som vi vill att de ska vara (Wragg, 

1999, s 54). Det är därför mycket viktigt att observationerna följs av noggranna anteckningar. 

Man måste vara ärlig när man antecknar för att undvika att verkligheten förvrängs. I mitt fall 

var det betydelsefullt att jag tittade på klockan om och om igen för att kunna notera hur länge 

de olika arbetsformerna kom till användning. Jag har med säkerhet varit ärlig när jag 

observerade och antecknade, då jag nu, efter datainsamlingen och databearbetningen, kan 

konstatera att studiens resultat överraskar mig.   

  

 

3.6. Databearbetningen 
 

 

3.6.1. Kvalitativa djupintervjuer 

 

De kvalitativa djupintervjuerna spelade jag in med hjälp av en mp3-spelare. Jag har inte 

transkriberat hela intervjuerna, utan jag gjorde anteckningar och skrev upp stödord för att 

kunna identifiera svaren på mina frågor och därmed delar av denna studies resultat, medan jag 

lyssnade på inspelningarna. Under intervjuerna fick jag reda på vilken arbetsform som lärarna 

anser att de använder oftast i sin matematikundervisning. Lärarna motiverade också sina svar. 

De delgav vilka förkunskaper eleverna hade i matematik när de började skolår 3 och vilka 

förkunskaper elever enligt styrdokumenten bör ha i matematik i början av skolår 3. Lärarna 

berättade också för mig vilken matematikbok och vilka ytterligare läromedel de använder i sin 

matematikundervisning och de motiverade varför. När jag lyssnade på inspelningarna från 

intervjuerna, låg frågeschemat framför mig, så att jag kunde notera de svaren som lärarna gav 

på de olika frågorna i form av stödord eller hela meningar. Jag stoppade bandet ibland för att 

få tid att skriva ner.   

 

 

 



 31

3.6.2. Klassrumsobservation 

 

Data från mina klassrumsobservationer hade jag samlat i form av skriftliga anteckningar i en 

anteckningsbok. När jag skulle bearbeta mina data, läste jag igenom mina anteckningar.  

 

Under slutpraktiken vid grundskolan i Linköping hade jag mer eller mindre kortfattat 

antecknat innehållet i alla lektioner som jag har haft ansvar för eller varit med på. Jag förde en 

sorts dagbok eller loggbok i vilken jag skrev upp allting som jag har kunnat observera under 

hela slutpraktiken. Eftersom jag redan i början av slutpraktiken visste att jag skulle behöva 

information om matematiklektionerna i klassen i skolår 3, markerade jag alla 

matematiklektioner som jag har observerat eller själv haft ansvar för under slutpraktiken med 

en röd penna i min anteckningsbok. På detta sätt kunde jag snabbt hitta de lektionerna som jag 

var intresserad av i samband med min komparativa studie.  

 

Matematiklektionerna som jag har haft ansvar för under slutpraktiken, hade jag planerat och 

genomfört själv. Följaktligen hade jag också själv bestämt hur mycket helklassundervisning, 

grupparbete, eget arbete och individuellt arbete som skulle ingå. Men eftersom 

matematikläraren kände klassen bättre än jag, hade vant eleverna vid ett visst sätt att 

undervisa och skulle ta vid igen efter min slutpraktiks slut, rättade jag planeringen och 

genomförandet av matematiklektionerna efter hennes rekommendationer. Mina 

matematiklektioner liknade därför matematiklärarens lektioner, åtminstone när det gäller den 

tidsmässiga fördelningen av de olika arbetsformerna.     

 

Vid grundskolan i Tamm-Hohenstange gjorde jag anteckningar medan jag observerade 

matematikundervisningen i klassen i skolår 3 under två veckor. Alla anteckningar som jag 

hade från de två veckorna var därför relevanta för min komparativa studie.  

 

När jag bearbetade mina data, läste jag inte enbart igenom de relevanta anteckningarna, utan 

jag skrev på ett separat papper upp under ungefär hur många timmar och minuter eleverna 

hade varit sysselsatta med helklassundervisning, med grupparbete, med eget arbete och med 

individuellt arbete. Jag gjorde två tabeller, en för klassen vid grundskolan i Linköping och en 

för klassen vid grundskolan i Tamm-Hohenstange. Jag adderade sedan tiderna i varje tabell 

för att ta reda på hur länge jag sammanlagt hade observerat fördelningen av de olika 

arbetsformerna på matematiklektionerna vid skolan i Sverige respektive skolan i Tyskland. 
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Sedan kunde jag beräkna den ungefärliga procentuella fördelningen av de olika 

arbetsformerna vid grundskolan i Sverige respektive grundskolan i Tyskland. Denna typ av 

databearbetning är kvantitativ (Bryman, 2002).  

 

 

3.6.3.  Läromedelsanalys 

 

För att få en uppfattning om hur de två matematikböckerna som jag analyserade är utformade 

och vad som kännetecknar dem, läste jag till en början igenom innehållsförteckningen och 

alla förklaringar som fanns i dem för lärarna. Jag tittade på vad de olika kapitlena handlade 

om och hur den tyska matematikboken och tillhörande övningsbok ”Zahlenreise 3” hörde 

ihop. Jag bläddrade i matematikböckerna och studerade några slumpmässigt utvalda sidor 

närmare. Detta gjorde jag innan jag intervjuade matematiklärarna, för att vara bekant med 

matematikböckerna innan vi skulle samtala om dem. Efter intervjuerna valde jag ut ett 

område (positionssystemet inom talområdet 0-1000, dvs. hundratal, tiotal och ental) som var 

representerat i båda matematikböckerna och således kunde utgöra grund för jämförelser. Jag 

valde att undersöka särskilt grundligt två sidor ur den svenska ”Matematikboken 2B” samt en 

sida ur den tyska matematikboken ”Zahlenreise 3” och en sida ur tillhörande övningsbok 

”Zahlenreise 3”. Dessa fyra sidor bifogas som bilaga 3 och bilaga 4. Jag löste alla uppgifter 

som finns på dessa fyra sidor för att kunna veta vilka kunskaper och färdigheter som krävs av 

eleverna för att lösa dem.   

 

 

3.6.4. Styrdokumentsanalys 

 

Analysen av styrdokumenten, dvs. de delar av Skolverkets kursplan för matematik 

(Skolverket, 2007d) och ”Bildungsplan 2004” (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 

Baden-Württemberg, 2007) som har relevans för denna studie, bestod av läsning som vid 

behov kompletterades med att jag under intervjuerna bad matematiklärarna om ett 

förtydligande.  
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3.7. Etik 
 

De personer som deltar i en studie och därmed ger forskaren den information som hon/han 

behöver, måste enligt Bryman vara informerade om studiens syfte och om alla moment som 

ingår i studien. Deltagarna skall veta att deras deltagande är frivilligt (Bryman, 2002, s 440). 

Personer som deltar i en intervju skall exempelvis veta att de får avbryta intervjun om de så 

önskar (Bryman, 2002, s 440). De måste ge sitt samtycke till att de verkligen vill medverka 

(Bryman, 2002, s 440). Uppgifterna om deltagarna i en studie måste behandlas med största 

möjliga konfidentialitet (Bryman, 2002, s 306 och s 440). Det betyder bland annat att alla 

medverkande personer måste förbli anonyma. Forskaren å sin sida får använda uppgifterna 

som hon/han samlar in om enskilda personer uteslutande i syfte att besvara studiens 

frågeställningar (Bryman, 2002, s 441). 

 

I början av min slutpraktik vid grundskolan i Linköping bad min mentor mig att formulera ett 

handskrivet eller datorskrivet personligt brev i vilket jag skulle redogöra för mina studier och 

för de förväntningar jag hade inför slutpraktiken. I brevet skrev jag också om min avsikt att 

under slutpraktiken samla in material till c-uppsatsen, göra klassrumsobservationer, 

genomföra kvalitativa djupintervjuer och analysera läromedel. Jag redogjorde tydligt för min 

studie och beskrev framförallt studiens syfte mycket noggrant. Brevet gav jag både till min 

mentor och till de berörda matematiklärarna. Matematiklärarna hade ingenting emot att deras 

klass blev en av mina två undersökningsgrupper. Vi kom överens om vid vilka tillfällen 

intervjuerna skulle äga rum och jag fick låna ”Matematikboken 2B”. Dessutom fick jag 

tillgång till alla andra läromedel för att kunna göra anteckningar eller ta kopior.     

 

I den formella förfrågan som jag skickade till rektorn vid grundskolan i Tamm-Hohenstange 

beskrev jag tydligt min studie, studiens syfte, frågeställningar och tillvägagångssätt. När jag 

hade fått ett positivt besked från matematikläraren och när jag sedan träffade henne, visste 

hon precis vilken information jag behövde få under de två veckorna som jag var med på 

hennes matematiklektioner.    

 

Alldeles innan jag intervjuade matematiklärarna informerade jag dem om sina rättigheter, dvs. 

om att de får kräva att intervjun inte spelas in, att de får avstå ifrån att svara på någon fråga 

om de inte vill och att de får avbryta intervjun om de så vill. Jag försäkrade att alla uppgifter 

som jag fick av dem skulle behandlas konfidentiellt, att jag skulle använda dem uteslutande 
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för forskningsändamålet och att jag i min uppsats inte skulle nämna några namn, varken på 

skolorna, på lärarna, på skolans övriga personal eller på eleverna.  

 

Ingen av matematiklärarna avbröt intervjun eller vägrade att svara på någon fråga. De verkade 

istället gärna vilja svara på frågorna och gav mig välvilligt all information som jag behövde. 

Överhuvudtaget kände jag mig mycket välkommen och blev vänligt bemött av 

matematiklärarna vid båda skolorna.        

 

Datainsamlingen vid de två grundskolorna skedde med hänsyn till många av de etiska 

riktlinjerna som Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

har upprättat för internationell komparativ samhällsvetenskaplig forskning (UNESCO, 1994-

2003). Riktlinjen 11 följde jag genom att jag informerade matematiklärarna och alla övriga 

berörda personer om min studies syfte och om metoderna som jag tänkte använda på ett språk 

som de kunde förstå. Matematiklärarna fick mina kontaktuppgifter, så att de kan nå mig, om 

de så vill, under och efter studiens genomförande. Eftersom det tar för mycket tid, kommer 

jag dock inte att översätta denna uppsats till tyska, vilket innebär att matematikläraren vid 

grundskolan i Tamm-Hohenstange inte kommer att kunna förstå den. Detta strider emot 

riktlinjen 15. Jag skall dock återvända till grundskolan i Tamm-Hohenstange för att muntligt 

delge henne resultaten. Hon kommer också att kunna läsa och förstå den tyska 

sammanfattningen i kapitel 8 (”Zusammenfassung”).         
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4. Bakgrund 
 

 

4.1. Skolsystemet i Sverige 
 
I Sverige utgör grundskolan den obligatoriska skolan. Den nioåriga grundskolan besöks av 

alla barn mellan sju och sexton år. Om föräldrarna önskar det, kan deras barn börja skolan 

redan vid sex års ålder. (Skolverket, 2007a). ”Undervisningen i hela det offentliga 

skolväsendet” i Sverige är avgiftsfri. Vanligtvis har eleverna och ”deras föräldrar inte heller 

några” ytterligare kostnader för t.ex. ”läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjutsar”. 

(Skolverket, 2007a).         

 

 

4.2. Skolsystemet i Tyskland 
 

Skolsystemet i Tyskland är inte enhetligt, utan varierar från förbundsland till förbundsland. 

Det finns tretton förbundsländer och tre autonoma städer (Bremen, Hamburg och Berlin) i 

Tyskland. Det förbundsland, i vilket jag gjorde min studie, heter Baden-Württemberg och 

därför kommer jag i detta avsnitt att presentera Baden-Württembergs skolsystem. Trots att 

skolsystemen i Tyskland skiljer sig åt, är de inte så olika, eftersom skollagen föreskriver att 

skolsystemen visserligen får gestaltas på olika sätt, men att olikheterna inte får bli så påtagliga 

att man inte längre kan tala om ”ett enhetligt tyskt skolväsende”. (Schulrecht Baden-

Württemberg 2007:13.03).  

 

Grundskolan i Tyskland är, som i Sverige, en gemensam skolform för alla elever. I Tyskland 

omfattar grundskolan dock endast fyra år. (Schulrecht Baden-Württemberg 2007:13.05). Alla 

barn som fyller 6 år senast den 30:e juni skall börja grundskolan samma år efter sommarlovet. 

Även de barn som fyller 6 år senast den 30:e september får börja grundskolan efter 

sommarlovet ifall deras föräldrar önskar det och gör en tidig anmälan. (Schulrecht Baden-

Württemberg 2007:13.05). Utlåtanden om elevernas prestationer i grundskolan avges under 

det första och andra skolåret i form av skriftliga bedömningar. I slutet av skolår 2 tillkommer 

betyg i tyska och matematik. Därefter får eleverna betyg i alla skolämnen samt i uppförande 

och muntlig medverkan i slutet av varje termin. Betyg ges också som bedömning av 

prestationer i skriftliga diagnoser. (Schulrecht Baden-Württemberg 2007:13.05). Elever kan i 
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Tyskland inte tvingas gå om skolår 1, men rektorn kan i samråd med lärarna besluta att en 

”svag elev” skall gå om det andra, tredje och/eller fjärde skolåret. Det är möjligt att elever går 

om flera gånger. Likaså är det möjligt att ”duktiga elever” hoppar över ett skolår i 

grundskolan. (Schulrecht Baden-Württemberg 2007:13.05).  

 

I Tyskland räknas grundskolan samt fem ytterligare skolår vid en av tre möjliga skolformer, 

som tar vid efter den framgångsrika avslutningen av grundskolan, till den obligatoriska 

skolan. (Schulrecht Baden-Württemberg 2007:13.75). De tre skolformerna är „Hauptschule“, 

„Realschule“ och „Gymnasium”. ”Hauptschule” omfattar fem skolår och kallas därför också 

pliktskolan. (Schulrecht Baden-Württemberg 2007:13.73). ”Hauptschule“ förser eleverna med 

en praktiskt orienterad skolutbildning. „Realschule“ omfattar sex skolår och förser eleverna 

med en delvis praktiskt och delvis teoretiskt orienterad skolutbildning. ”Gymnasium” 

omfattar i Baden-Württemberg nio skolår och förser eleverna med en teoretiskt orienterad 

skolutbildning. ”Gymnasium” är den enda skolformen som efter framgångsrik avslutning ger 

eleverna tillträde till universitet och högskolor. I alla tre skolformer får eleverna bedömningar 

i form av betyg. Beroende på vilka betyg eleverna får, kan de tvingas gå om skolår eller t.o.m. 

tvingas byta till en lägre skolform, men de kan också få möjlighet att byta till en högre 

skolform. Såval betygen i matematik och tyska som elevernas attityder till studier och 

skolarbete avgör i slutet av grundskolan huruvida eleverna får en rekommendation för 

”Hauptschule”, ”Realschule” eller ”Gymnasium”. (Schulrecht Baden-Württemberg 

2007:13.05).  

 

Skolan får i Baden-Württemberg ett fast pengbelopp per elev för att kunna ställa vissa 

läromedel (framförallt läroböcker som eleverna kan låna) till förfogande. Föräldrarna är dock 

skyldiga att köpa så kallade ”föremål av ringa värde” till sina barn, t.ex. papper, pärmar, 

häften, pennor, kritor, penslar, akvarellfärger, enkla miniräknare, sax och lim. Likaledes är 

föräldrarna skyldiga att köpa sådana föremål som de eller deras barn får välja efter eget tycke, 

t.ex. skolväskor, pennfodral och klädsel för sim- och idrottsundervisningen. (Schulrecht 

Baden-Württemberg 2007:38.05). 
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4.3. Klassen och skolan i Sverige som fokuserats i denna studie 
 

Grundskolan i Sverige vid vilken jag genomförde klassrumsobservationer och gjorde två 

kvalitativa djupintervjuer med matematiklärare, ligger i Linköping. Linköping är en stad i 

Östergötland med omkring 100.000 invånare. (Linköpings kommun, 2006). Grundskolan är 

liten med ca. 250 elever från förskoleklass till skolår 6. Skolan har en tydlig mångkulturell 

inriktning då många elever kommer från andra länder.  

 

I klassen som jag fick besöka går arton elever, fem flickor och tretton pojkar. Bland dessa 

arton elever har tretton elever utländsk bakgrund. Jag besökte klassen under min slutpraktik, 

dvs. i sammanlagt knappt fem veckor, fr.o.m. den 4:e t.o.m. den 7:e september samt fr.o.m. 

den 24:e september t.o.m. den 19:e oktober 2007.  

 

Eleverna hade precis börjat skolår 3. Under de första två skolåren hade de haft sin 

klassföreståndare i matematik, men i början av skolår 3 fick de en ny matematiklärare. För att 

få en fullständig inblick i framförallt elevernas faktiska förkunskaper i matematik i början av 

skolår 3, intervjuade jag både den nya matematikläraren och läraren som fortfarande är 

klassföreståndaren och som hade undervisat eleverna i matematik under skolåren 1 och 2.    

 

 

4.4. Klassen och skolan i Tyskland som fokuserats i denna studie  
 

Tamm-Hohenstange, den lilla staden i vilken jag genomförde klassrumsobservationer och 

gjorde en kvalitativ djupintervju med en matematiklärare, ligger cirka 20 km norr om 

Stuttgart. Stuttgart är förbundslandet Baden-Württembergs huvudstad. Tamm-Hohenstanges 

folkmängd uppgår till ungefär 12.200 invånare. (Gemeinde Tamm, 2007).  

 

Grundskolan i Tamm-Hohenstange är med omkring 350 elever något större än grundskolan i 

Linköping. Grundskolan i Tamm-Hohenstange omfattar de första fyra skolåren, dvs. skolår 1 

till 4. I klassen som jag fick besöka går tjugofyra elever. Tio av de är flickor och fjorton är 

pojkar. Fyra elever har utländsk bakgrund. Jag fick lov att besöka klassen och närvara under 

matematiklektionerna i två veckor fr.o.m. den 5:e november t.o.m. den 16:e november 2007.  
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Eleverna har haft samma matematiklärare sedan vårterminen i skolår 1. Av denna anledning 

har jag enbart gjort en kvalitativ djupintervju med matematikläraren som eleverna har haft i 

nästan två år.   
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5. Matematikundervisningen i Linköping och Tamm-Hohenstange 
 

Resultaten av denna studie delges under tre underrubriker, arbetsformer i 

matematikundervisningen, förkunskaper i början av skolår 3 och läromedelsanalys, och alltså 

motsvarar studiens tre frågeställningar. Jag kommer att ange om de redovisade resultaten är 

lärdomar som jag dragit av de kvalitativa intervjuerna, klassrumsobservationerna, 

läromedelsanalysen eller styrdokumentsanalysen. Eftersom jag har intervjuat tre olika 

matematiklärare, är det viktigt att jag presenterar dem närmare och i texten gör tydligt vilken 

av de tre jag avser när jag redogör för någonting som någon av dem har sagt. Alla tre 

matematiklärare som jag intervjuat är kvinnor. 

 

Vid grundskolan i Linköping intervjuade jag först klassföreståndaren som hade undervisat 

klassen i matematik när eleverna gick i skolåren 1 och 2. Jag kommer att kalla henne 

klassföreståndaren i följande resultatredovisning. Klassföreståndaren kommer från Sverige, är 

52 år gammal och har ursprungligen varit förskolelärare. Sedan 1985 har hon också en 

avslutad lärarutbildning för dåvarande låg- och mellanstadium. Hon har alltså arbetat som 

lärare i grundskolans tidigare skolår i 22 år.  

 

Min andra intervju gjorde jag med klassens nya matematiklärare, dvs. den matematiklärare 

som undervisar klassen vid grundskolan i Linköping sedan eleverna började skolår 3. I 

resultatredovisningen kommer jag att kalla henne den nya matematikläraren. Hon är 41 år 

gammal och kommer från Kroatien. I Kroatien har hon genomgått och avslutat sin 

lärarutbildning som lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Hon har arbetat i 

Kroatien som lärare i fyra år innan hon kom till Sverige. Delar av hennes lärarutbildning 

tillgodoräknades i Sverige, men hon har kompletterat sin utbildning med ytterligare två år i 

Sverige. Därefter blev hon behörig lärare för skolåren 1-7 med inriktning på matematik och 

naturvetenskapligt orienterade skolämnen i Sverige. Hon har arbetat som lärare i Linköping i 

sju år.     

 

Vid grundskolan i Tamm-Hohenstange intervjuade jag enbart en matematiklärare. Hon har 

undervisat klassen som jag observerade och som numera är i skolår 3 sedan vårterminen då 

eleverna gick i skolår 1. I följande resultatredovisning kommer jag att kalla henne den tyska 

matematikläraren. Hon kommer från Tyskland, är 26 år gammal och tämligen ny i yrket. Hon 

har arbetat som lärare i matematik och engelska vid ”Grundschule” och ”Hauptschule” i ett 
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halvt år. Innan dess gjorde hon en frivillig praktik som lärare i matematik och engelska i ett år 

vid grundskolan i Tamm-Hohenstange i den klass som jag fick observera. Hon har avslutat 

den första delen av lärarutbildningen för ett halvt år sedan. När man har avslutat den första 

delen av lärarutbildningen blir man i Baden-Württemberg provanställd under ett år. Samtidigt 

som lärarna är provanställda måste de klara sju tentamina. När de har klarat tentamina och 

provanställningen, är lärare i Baden-Württemberg färdiga med sin utbildning. Den tyska 

matematikläraren som jag intervjuade är alltså provanställd vid grundskolan i Tamm-

Hohenstange och vid en ”Hauptschule” i Tamm sedan ett halvt år, och har innan dess gjort en 

frivillig praktik under ett år vid grundskolan i Tamm-Hohenstange. Hon delade dock ansvaret 

för matematikundervisningen i den klass som jag fick observera med en annan lärare när 

eleverna gick i skolåren 1 och 2. Sedan sommarlovet, dvs. sedan eleverna går i skolår 3, 

undervisar hon klassen själv i matematik.   

 

 

5.1. Arbetsformer i matematikundervisningen 
 

Till en början kommer jag att redogöra för den information som jag fick av matematiklärarna 

under intervjuerna. Jag börjar med de två matematiklärarna som arbetar vid grundskolan i 

Linköping och avslutar med den matematiklärare som arbetar vid grundskolan i Tamm-

Hohenstange.  

 

I slutet av detta avsnitt kommer jag att redogöra för den procentuella fördelningen av 

arbetsformerna som jag har beräknat med hjälp av den information som jag fick ifrån mina 

klassrumsobservationer. Fördelningen av arbetsformerna som jag har beräknat kan inte anses 

vara helt tillförlitlig. Olika arbetsformer kunde t.ex. förekomma samtidigt, när några elever 

arbetade enskilt, samtidigt som andra elever arbetade i par och än andra i större grupper, eller 

när det fanns flera lärare så att några få elever kunde arbeta i en liten grupp i ett rum utanför 

klassrummet, medan de elever som var kvar i klassrummet undervisades i helklass. I sådana 

fall var det svårt för mig att avgöra hur en blandning av olika arbetsformer skulle antecknas 

och fås med i beräkningen. Ibland har jag också endast uppskattat hur länge tillämpningen av 

en viss arbetsform pågick, och det var alltid svårt att avgöra hur långa övergångarna från en 

arbetsform till en annan arbetsform var, dvs. hur länge övergången verkligen pågick och när 

tillämpningen av den nya arbetsformen faktiskt började. Trots alla dessa gränsfall tycker jag 

att beräkningen av arbetsformernas fördelning som jag har utfört ger en någorlunda 
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sanningsenlig uppfattning om hur matematikundervisningen organiserades i de två klasserna 

som jag studerade under de veckorna då jag observerade dem på deras matematiklektioner. 

 

Både klassföreståndaren och den nya matematikläraren tror att eget arbete är den vanligaste 

undervisningsformen på deras matematiklektioner.  

 

Klassföreståndaren sa under intervjun att eget arbete var nödvändigt, men att hon alltid 

försökte ha någon form av arbete i par på gång. Pararbete har fungerat bättre än arbete i större 

grupper, eftersom eleverna oftare kom till tals när de arbetade två och två. Klassföreståndaren 

försökte låta eleverna jobba med någonting konkret när de jobbade i par. Under skolåren 1 

och 2 lekte de exempelvis ofta affär med små varor av plast eller trä och leksakspengar. 

Eleverna fick använda klossar för att lära sig addition och subtraktion och leksaksklockor när 

de lärde sig klockan. Klassföreståndaren hade under skolåren 1 och 2 tillgång till en dator och 

lät därför alltid någon elev sitta vid datorn och lösa uppgifter där under matematiklektionerna.  

 

På klassföreståndarens matematiklektioner arbetade de flesta elever enskilt i 

matematikböckerna, men hon hade alltid någon form av pararbete, eventuellt arbete i större 

grupper, kortlekar, mattespel och andra konkreta övningar på gång. Någon elev fick också 

alltid sitta vid datorn och räkna där. Klassföreståndaren hade en lista med elevernas namn, så 

att hon visste vilka elever som redan hade fått leka affär, ställa in leksaksklockan, sitta vid 

datorn m.m. Alla skulle få en chans att lära sig matematik med hjälp av konkret material och 

tillsammans med en kurskamrat, inte bara de som var snabbast på att räkna och hade kommit 

längst i matematikboken.  

 

Helklassundervisning förekom enbart ibland, eftersom eleverna hade kommit olika långt. När 

det gäller deras kunskaper och färdigheter i matematik, så var spridningen väldigt stor i denna 

klass. I och med att det finns en särskoleelev i klassen, tycker klassföreståndaren att det inte är 

möjligt att ha mycket helklassundervisning. När särskoleeleven var hos sin assistent, kunde 

klassföreståndaren emellertid ha lite längre genomgångar, t.ex. för att introducera klockan 

eller multiplikation. Klockan försökte klassföreståndaren alltid koppla till verkligheten. Jag 

kunde observera att klassföreståndaren varje morgon, när hon gick igenom programmet för 

dagen med eleverna, frågade eller visade hur klockan ser ut vid olika tidpunkter, t.ex. när den 

ena elevgruppen skall gå till slöjdsalen, när den andra elevgruppen skall gå till slöjdsalen, när 

eleverna skall gå till matsalen o.s.v.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att klassföreståndarens matematiklektioner framförallt 

innehöll eget arbete i matematikböckerna, men parallellt också alltid arbete i par, arbete vid 

datorn och arbete med konkret material. Eleverna turades om, så att alla fick arbeta i par 

ibland, sitta vid datorn ibland och arbeta med konkret material ibland. Klassföreståndaren 

anser att eget arbete behövs, då det är nödvändigt att eleverna lär sig att arbeta tyst för sig 

själva och lösa abstrakta uppgifter i matematikboken. Men det är minst lika viktigt att 

eleverna lär sig att samarbeta, att prata om matematik, att arbeta konkret med matematik och 

med material som är roligt. Därför avsatte klassföreståndaren tid så att några elever fick arbeta 

med något annat än matematikboken under varje matematiklektion. Det var alltid olika elever, 

då alla skulle få en chans. Helklassundervisning förekom sparsamt och ofta var 

genomgångarna korta, eftersom elevernas kunskaps- och färdighetsnivåer i matematik var och 

är mycket olika. Dessutom finns det en särskoleelev i klassen som inte kunde följa 

genomgångarna. Individuellt arbete har klassföreståndaren inte alls nämnt under intervjun. 

 

Den nya matematikläraren sa under intervjun att hon i viss mån var tvungen att anpassa sin 

undervisningsstil till den som eleverna var vana vid sedan skolåren 1 och 2. Hon ville inte att 

eleverna skulle ställas inför en alltför stor förändring. Hon anser att hon fick hitta balansen 

mellan att anpassa sin undervisningsstil till den som eleverna var vana vid sedan skolåren 1 

och 2 och att bevara sin egen undervisningsstil som kan uppfattas vara en del av hennes 

identitet. 

  

Den nya matematikläraren tror att eget arbete är den vanligaste undervisningsformen på 

hennes matematiklektioner, fastän hon försöker variera så mycket som möjligt. Hon brukar 

börja sina matematiklektioner med helklassundervisning i form av en gemensam genomgång 

på tavlan. Hon brukar då ta upp ett matematiskt problem eller visa en räknemetod på tavlan. 

Ibland repeterar hon någonting, och då är den gemensamma genomgången inte så lång. När 

hon visar eleverna något nytt på tavlan i början av en matematiklektion, är genomgången 

betydligt längre. För den nya matematikläraren beror valet av arbetsformen mycket på målet 

som hon har med undervisningspasset eller målen som hon har för hela veckan. Hon vill dock 

gärna ha en gemensam genomgång i helklass på tavlan i början av varje eller nästan varje 

lektion. Hon anser att det är ett sätt att samla klassen i början av lektionen. Även om elevernas 

kunskaps- och färdighetsnivåer är väldigt olika, så tycker den nya matematikläraren att det 

alltid finns någonting som hon kan visa. Alla elever kan ha nytta av att exempelvis repetera 

tio-kompisarna (1+9, 2+8, 3+7, ...) eller tjugo-kompisarna (10+10, 9+11, 8+12, ...). Även om 
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detta är repetition för vissa elever, så finns det enligt den nya matematikläraren alltid 

någonting nytt som de kan lära sig. Det är dessutom inte enbart lösningen som man är ute 

efter, utan vägen dit.  

 

Efter genomgången i början av matematiklektionen arbetar eleverna oftast enskilt i 

matematikböckerna. Den nya matematikläraren tror att eget arbete är den vanligaste 

undervisningsformen i hennes matematikundervisning i denna klass, vilket beror just på att 

elevernas kunskaps- och färdighetsnivåer är så pass olika. Den nya matematikläraren tror 

också att elever har olika inlärningsstilar och lär sig matematik på olika sätt. De använder 

dessutom olika matematikböcker, vilket också ger anledning till att låta eleverna arbeta 

enskilt. De elever som fort blir färdiga med uppgifterna i matematikboken, får ett häfte med 

ytterligare uppgifter från den nya matematikläraren som de skall lösa enskilt i sin egen takt. 

Det är emellertid inte så att den nya matematikläraren vill att eleverna skall lösa alla uppgifter 

i matematikboken. Däremot är det viktigt att eleverna når målen. Den nya matematikläraren 

stryker de sidorna i matematikböckerna som hon anser är oviktiga, irrelevanta eller för svåra.  

 

Att eleverna har olika inlärningsstilar och lär sig matematik på olika sätt är också en 

anledning till att den nya matematikläraren varierar undervisningsformerna. Hon har börjat 

använda sig av grupparbete. För det mesta arbetar eleverna i par eller också i grupper om tre. 

När de arbetar i par eller i grupper, får eleverna använda konkret och laborativt material, t.ex. 

leksaksklockor, kortlekar eller mattespel.  

 

Vilken undervisningsform hon använder på sina matematiklektioner, beror mycket på det som 

den nya matematikläraren skall gå igenom. Hon tycker dock att det är viktigt att veta hur 

mycket eleverna kan, vilken undervisningsform de föredrar och hur eleverna tycker om att 

arbeta med matematik. Den nya matematikläraren håller fortfarande på att utforska vilka 

kunskaps- och färdighetsnivåer samtliga elever i klassen har uppnått. Bland annat tar hon reda 

på detta med hjälp av problemlösningsuppgifter. Klassen är ny för henne och hon är en ny 

matematiklärare för klassen. Just nu behöver hon hitta en undervisningsstil som passar både 

henne och eleverna. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den vanligaste undervisningsformen är eget arbete. 

Den nya matematikläraren berättade att hon börjar de flesta matematiklektioner med en 

gemensam genomgång på tavlan inför hela klassen. Genomgångarna är olika långa beroende 
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på om den nya matematikläraren endast repeterar någonting eller tar upp någonting nytt. Efter 

genomgången i början arbetar eleverna oftast enskilt i matematikböckerna. Grupparbete 

förekommer också, men än så länge i mindre utsträckning. Den nya matematikläraren behöver 

först lära känna eleverna bättre innan hon kan bedöma vilken grupparbetsform som lämpar sig 

bäst för hennes matematiklektioner i denna klass. Om individuellt arbete har den nya 

matematikläraren inte pratat.                                 

 

Den tyska matematikläraren sa under intervjun att eget arbete och arbete i par är de vanligaste 

undervisningsformerna på hennes matematiklektioner i och med att eleverna får en veckoplan 

(”Wochenplan”) av henne som innehåller en lista med uppgifter som eleverna skall lösa. När 

uppgifterna är markerade med ”1” skall eleverna lösa dem enskilt. När uppgifterna är 

markerade med ”2” skall eleverna lösa dem tillsammans med en kamrat, dvs. i par. Under de 

två veckorna som jag var med på matematiklektionerna i klassen vid grundskolan i Tamm-

Hohenstange, var under den första veckan fem av de obligatoriska uppgifterna i veckoplanen 

markerade med 1 och tre med 2, samt under den andra veckan fyra av de obligatoriska 

uppgifterna med 1 och en med 2. Bland de frivilliga uppgifterna i veckoplanen var under den 

första veckan tre markerade med 1 och en med 2, samt under den andra veckan två med 1 och 

ingen med 2. Allra vanligast borde därför eget arbete vara, och näst vanligast arbete i par. 

 

I intervjun sa den tyska matematikläraren att hon sysselsätter eleverna lite mindre ofta, men 

ändå ofta, med grupparbete, dvs. med arbete i grupper om minst tre elever.  

 

Helklassundervisning förekommer enbart när den tyska matematikläraren introducerar 

någonting nytt eller när hon tycker att det är nödvändigt för att hon skall kunna säkerställa att 

eleverna förstår viktiga samband och begrepp. Med helklassundervisning menar den tyska 

matematikläraren att hon som lärare visserligen står i centrum och styr undervisningen, men 

att eleverna ändå involveras, kommer till tals, kommer fram till tavlan, håller upp talkort, får 

röra på sig m.m. Ibland känner den tyska matematikläraren att hon behöver 

helklassundervisning för att se hur mycket och vad eleverna förstår, hur mycket och vad de 

redan kan, hur många och vilka som räcker upp handen och vågar vara med o.s.v.  

 

Ofta introducerar den nya matematikläraren nya moment under så kallade ”räknekonferenser” 

(”Rechenkonferenzen”). Räknekonferenserna innebär att eleverna ställs inför ett matematiskt 

problem som den tyska matematikläraren inbäddar i en problemlösningsuppgift. Problemet 
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skall eleverna lösa gemensamt, antingen i par eller i grupper. Om eleverna löser uppgiften i 

par, skall de sedan, när den tyska matematikläraren säger till, diskutera lösningarna i grupper, 

så att åsikterna byts ut. Därefter börjar räknekonferensen i helklass, då alla elever i helklass 

skall diskutera lösningarna. Lösningarna sätts upp på tavlan, så att alla kan se och diskutera 

dem. 

 

Enligt den tyska matematikläraren är nivåskillnaderna i hennes klass inte alltför stora, fastän 

två elever har matematiksvårigheter. Att eleverna i denna klass är rätt högpresterande, 

underlättar för den tyska matematikläraren att tillämpa helklassundervisning som arbetsform. 

”Bildungsplan 2004” ger matematiklärarna emellertid i uppdrag att minska 

helklassundervisningen på matematiklektionerna. Den tyska matematikläraren har precis 

blivit klar med den första delen av sin lärarutbildning och försöker därför följa anvisningarna i 

”Bildungsplan 2004”. Hon försöker gestalta sin matematikundervisning mycket kreativt och 

ha med mycket elevaktivitet. Men hon tycker att det är utopiskt att utelämna 

helklassundervisning helt och hållet. Äldre kollegor, som inte har bekantat sig med den nya 

”Bildungsplan 2004” under sin utbildning, har troligtvis mycket mer helklassundervisning 

och mycket mindre elevaktivitet i sin matematikundervisning än den tyska matematikläraren 

som jag intervjuade, då de fortfarande följer äldre ”Bildungspläne”.  

 

Den tyska matematikläraren tillämpar alltså ibland helklassundervisning, men också 

räknekonferenser. Vanligast är dock eget arbete och därefter arbete i par. Eget arbete behövs 

enligt den tyska matematikläraren eftersom eleverna då får jobba i sin egen takt. Den tyska 

matematikläraren har dessutom möjlighet att kontrollera och följa upp vad var och en av 

eleverna kan. Vissa uppgifter som finns med i veckoplanen skall eleverna rätta själva, vilket 

syftar till att eleverna skall lära sig att bedöma de egna prestationerna. Veckoplanen innehåller 

uppgifter som finns i matematikboken ”Zahlenreise 3”, uppgifter som finns i tillhörande 

övningsbok, uppgifter som eleverna får på separata papper, uppgifter som de skall lösa 

muntligt tillsammans med en kamrat och också spel och lekar. För att lösa uppgifterna i 

veckoplanen får alla elever lika mycket tid på sig. Då de inte är lika snabba, finns det alltid 

några frivilliga uppgifter med i veckoplanen.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att eget arbete är vanligast på den tyska 

matematiklärarens lektioner. När eleverna jobbar enskilt, kan de jobba i sin egen takt och den 

tyska matematikläraren har möjlighet att kontrollera hur mycket var och en av eleverna kan. 
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Rätt vanligt är också arbete i par, eftersom det krävs för att eleverna skall kunna lösa några av 

de uppgifterna som finns i veckoplanen. Helklassundervisning förekommer också, men den 

tyska matematikläraren försöker minska helklassundervisningens tillämpning med tanke på 

att detta rekommenderas i ”Bildungsplan 2004”. Hon tycker dock att helklassundervisning 

ibland behövs för att hon skall kunna befästa viktiga kunskaper hos eleverna och veta vilka 

elever som vågar räcka upp handen, vilka som har förkunskaperna och svarar rätt och vilka 

som inte gör det. Hon tillämpar också räknekonferenser för att introducera nya moment, vilket 

innebär att eleverna först arbetar i par för att lösa ett matematiskt problem, därefter arbetar i 

grupp för att diskutera några lösningar och slutligen samarbetar i helklass för att diskutera 

samtliga lösningar. Individuellt arbete har den tyska matematikläraren inte nämnt under 

intervjun.              

 

Min ungefärliga procentuella beräkning av arbetsformernas fördelning under de veckorna då 

jag var med på matematiklektionerna i en klass i skolår 3 vid grundskolan i Linköping 

respektive grundskolan i Tamm-Hohenstange innehåller skevheter på grund av de 

anledningarna som jag nämnde ovan. När olika arbetsformer pågick samtidigt var det inte lätt 

att avgöra vilken som dominerade eller hur länge var och en av de olika arbetsformerna för 

sig pågick. Likaså var det alltid svårt att avgöra när en övergång från att en arbetsform 

tillämpades till att en annan arbetsform tillämpades började och slutade.  

 

Vid grundskolan i Linköping har jag själv haft ansvar för en del av matematikundervisningen 

i den klass som utgör en av mina två undersökningsgrupper. En annan lärarstudent hade också 

ansvar för en del av matematikundervisningen i samma klass. Detta medför att jag endast i 

mycket liten utsträckning har kunnat observera klassens nya matematiklärare när hon 

undervisade. Jag har dock rättat mig efter hennes undervisningsstil när jag planerade och 

genomförde mina matematiklektioner i hennes klass. Därför kan min undervisningsstil ändå 

anses vara jämförbar med hennes, åtminstone när det gäller arbetsformernas tillämpning och 

fördelning.  

 

Vid grundskolan i Tamm-Hohenstange har jag endast observerat matematiklektionerna i 

klassen i skolår 3 under två veckor. Det är möjligt att arbetsformernas procentuella fördelning 

under de två veckorna inte är representativ för arbetsformernas procentuella fördelning under 

ett helt skolår, men jag utgår ifrån att det åtminstone överensstämmer någorlunda väl med hur 
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det brukar vara. Tyvärr har den tyska matematikläraren inte haft någon räknekonferens med 

eleverna så länge jag var med på hennes matematiklektioner. 

 

Under min slutpraktik vid grundskolan i Linköping har klassen i skolår 3 som var min 

undersökningsgrupp enligt min beräkning haft: 

 

- 3 % individuellt arbete (diagnoser, test och arbetsblad kring klockan) 

- 47 % eget arbete (till övervägande del räkning i matematikboken, men också pussel 

eller eget arbete med annat konkret material) 

- 12 % grupparbete (framförallt arbete i par, mattespel, kortlekar och andra lekar) 

- 38 % helklassundervisning, ofta med elevaktivitet (genomgångar, introduktion av nya 

moment och repetition, men också lekar som alla elever tillsammans kunde leka 

samtidigt)      

 

Under de två veckorna som jag var med på matematiklektionerna i klassen i skolår 3 som var 

min undersökningsgrupp vid grundskolan i Tamm-Hohenstange har denna klass enligt min 

beräkning haft: 

 

- 9 % individuellt arbete (test i huvudräkning) 

- 47 % eget arbete (arbete med veckoplanen) 

- 18 % grupparbete (mycket arbete i par, t.ex. att skapa egna uppgifter för varandra, 

eller diktera varandra stora tal) 

- 26 % helklassundervisning, ofta med elevaktivitet (genomgångar, introduktion av nya 

moment och repetition) 

 

Fastän ingen av matematiklärarna som jag intervjuade nämnde individuellt arbete under 

intervjuerna, tyckte jag att det förekom att eleverna samtidigt arbetade med liknande 

uppgifter. När eleverna genomgick test, fick alla elever samma uppgifter samtidigt. Lärarna 

bestämde både innehåll och tiden som stod till förfogande för lösningen av uppgifterna. 

 

Det verkar som om eget arbete är lika vanligt och viktigt i klassen vid grundskolan i 

Linköping som i klassen vid grundskolan i Tamm-Hohenstange. 
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Att grupparbete förekom något oftare vid grundskolan i Tamm-Hohenstange kan bero på att 

jag har haft ansvar för en del av matematikundervisningen i min undersökningsgrupp vid 

grundskolan i Linköping och att läraren inte har kunnat bestämma helt själv. Men det kan 

också vara så att grupparbete, framförallt arbete i par, förekommer oftare i min 

undersökningsgrupp vid grundskolan i Tamm-Hohenstange, eftersom arbete i par ingår i 

veckoplanen. Uppgifterna i veckoplanen spelar en mycket viktig roll i den tyska 

matematiklärarens undervisning. Klassens nya matematiklärare vid grundskolan i Linköping 

sa emellertid under intervjun att hon inte använder sig av grupparbete alltför ofta än så länge, 

eftersom hon först vill lära känna eleverna bättre och ta reda på deras kunskaps- och 

färdighetsnivåer i matematik. 

 

Helklassundervisning har enligt min beräkning varit mycket vanligare i klassen vid 

grundskolan i Linköping än i klassen vid grundskolan i Tamm-Hohenstange. Det gäller dock 

att komma ihåg att matematiklärarna i Baden-Württemberg skall försöka minska 

helklassundervisning på sina lektioner enligt ”Bildungsplan 2004”. Det är också betydelsefullt 

att notera att helklassundervisning i klassen som var min undersökningsgrupp vid 

grundskolan i Linköping inte enbart betyder att läraren står vid tavlan framför klassen och 

förklarar, går igenom nya moment eller repeterar, utan att det också fanns lekar som samtliga 

elever i klassen kunde göra tillsammans. 

 

 

5.2. Förkunskaper i början av skolår 3 
 

Angående elevernas förkunskaper i början av skolår 3, kommer jag först att redogöra för 

lärarnas uppfattningar om elevernas faktiska kunskaper i slutet av skolår 2 respektive början 

av skolår 3. Allra först kommer jag att redogöra för vad klassföreståndaren sa under intervjun 

och sedan för det som den nya matematikläraren sa under intervjun. Därefter kommer jag att 

återge vad den tyska matematikläraren sa under intervjun med avseende på hennes elevers 

faktiska förkunskaper i matematik i början av skolår 3. 

 

I samma ordning kommer jag att återge svaren som lärarna gav mig under intervjuerna på min 

fråga om vilka förkunskaper i matematik eleverna enligt styrdokumenten bör ha i början av 

skolår 3. Jag kommer också att hänvisa till det som faktiskt står i styrdokumenten kring de 

kompetenser som eleverna skall tillägna sig i matematik under de första skolåren. Den lokala 
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kursplanen för matematik som grundskolan i Linköping har upprättat för sin egen verksamhet 

bifogas som bilaga 5. I bilaga 5 finns en förteckning över de målen som eleverna skall ha 

uppnått i slutet av skolår 3. En förteckning över kompetenser och innehåll som eleverna skall 

ha tillägnat sig i matematik i slutet av skolår 2 enligt den tyska ”Bildungsplan 2004” bifogas 

som bilaga 6. 

 

 

5.2.1. Elevernas faktiska förkunskaper 

 

Klassföreståndaren berättade under intervjun att eleverna behärskade talområdet 1 till 10, 

både muntligt och skriftligt, i slutet av skolår 2. De kunde addera och subtrahera talen inom 

talområdet 1 till 10 och hade automatiserat tio-kompisarna (1+9, 2+8, 3+7, ...). Denna 

kunskap kallas ”Lilla plus” och ”Lilla minus” vid den grundskola i Linköping vid vilken jag 

gjorde min slutpraktik. ”Lilla plus” och ”Lilla minus” är en kunskap som eleverna har 

tillägnat sig och de förstår också räknetecknenas betydelse och innebörd. ”Plus”, ”minus” och 

”lika med” är de räknetecknen som eleverna har arbetat mycket med under skolåren 1 och 2.  

 

Klassföreståndaren skrev ofta långa räknesagor på tavlan, exempelvis ”Det var en gång två 

flickor som stod vid en sjö. Sedan kom en flicka till och ställde sig bredvid dem.” Räknesagan 

fick eleverna dramatisera och, om de ville, rita. Därefter brukade klassföreståndaren visa 

eleverna hur enkelt och fort det går att åskådliggöra räknesagor med hjälp av räknespråket och 

symbolerna ”plus”, ”minus” och ”likhetstecken” istället för med bildspråk eller talspråk.  

 

Klassföreståndaren hade lagt ner mycket tid på att få eleverna att förstå kopplingen mellan 

matematiken i verkligheten och matematiken i abstrakt form. Hon försökte också få eleverna 

att inse att räknespråket är till stor nytta, då det förenklar och komprimerar det som händer i 

verkligheten. 

 

Eleverna hade påbörjat ”Stora plus” och ”Stora minus”, dvs. de kan till viss del addera och 

subtrahera talen inom talområdet 1 till 20 och har till viss del automatiserat tjugo-kompisarna 

(10+10, 9+11, 8+12, ...). I och med att spridningen är så stor i denna klass vad gäller 

elevernas kunskaps- och färdighetsnivåer i matematik, behärskar vissa elever ”Stora plus” och 

”Stora minus” väldigt bra, medan andra inte ännu behärskar talområdet 1 till 20.  
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Alla elever har sett talen från 1 till 100 innan de började skolår 3. Enligt klassföreståndaren 

har de flesta elever en ganska bra uppfattning av talområdet 1 till 500. Några elever har till 

och med bekantats med talområdet 1 till 1000. Klassföreståndaren har övat ”tiohopp” från 0 

upp till 1000 med dessa elever (0, 10, 20, ..., 980, 990, 1000).  

 

Tiotals- och hundratalsövergångarna är enligt klassföreståndaren fortfarande svåra för de 

flesta elever. Hon har börjat lära eleverna tiotalsövergångarna, men hon är medveten om att 

eleverna behöver öva dem mera intensivt i skolår 3. Hundratalsövergångarna tillkommer 

också. 

 

Klassföreståndaren har jobbat mycket med mönster, så att eleverna förstår mönster, kan rita 

mönster, kan fortsätta påbörjade mönster och även förstora eller förminska mönster, sedan de 

gick i skolår 2.  

 

De enklaste multiplikationstabellerna hade klassföreståndaren också lärt eleverna innan de 

började skolår 3. De flesta elever kan ettans, tvåans, treans, fyrans, femmans och tians tabell. 

 

Alla elever har lärt sig ordningstalen, åtminstone inom talområdet 1 till 10. De vet vad udda 

och jämna tal är och kan bedöma om ett tal är udda eller jämnt. Klassföreståndaren har jobbat 

mycket med begrepp såsom stor, liten, tjock, tunn, bred, smal, lång, kort, hög, låg, första, 

sista, mer, mindre, fler, färre, lika mycket, lika många, dubbelt så mycket som och hälften av. 

Eleverna har också lärt sig begrepp som de behöver för att kunna beskriva lägen, såsom 

bakom, framför, under, över, på, bredvid, intill, m.m. Eftersom många elever i denna klass har 

ett annat modersmål än svenska var det ytterst viktigt att klassföreståndaren förklarade och 

övade dessa begrepp med eleverna i skolåren 1 och 2.  

 

Eleverna kan också känna igen och namnge de vanligaste geometriska figurerna, dvs. 

rektangel, triangel, kvadrat, cirkel och klot, kub, kon, cylinder.             
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Sammanfattningsvis kan konstateras att eleverna i slutet av skolår 2 enligt klassföreståndaren: 

 

- behärskade talområdet 1 till 10, både skriftligt och muntligt (”Lilla plus” och ”Lilla 

minus”);   

- förstod additionstecknets, subtraktionstecknets samt likhetstecknets betydelse och 

innebörd; 

- förstod kopplingen mellan räknesagor, talspråk, bildspråk och räknespråk, kunde 

koppla den abstrakta matematiken i uppgifterna till faktiska sakförhållanden och 

händelser i verkligheten och tvärtom samt hade insett att räknespråket är ett kraftfullt 

verktyg som förenklar komplicerade sakförhållanden och händelser; 

- förstod mönster, kunde rita egna och fortsätta påbörjade mönster, förstora och 

förminska mönster; 

- hade sett talen inom talområdet 1 till 100, 1 till 500 eller till och med 1 till 1000; 

- kunde multiplikationstabellerna om en av faktorerna är 1, 2, 3, 4, 5 eller 10; 

- kunde ordningstalen inom talområdet 1 till 10; 

- förstod vad udda och jämna tal är och kunde bedöma om ett tal är udda eller jämnt; 

- hade lärt sig många jämförelsebegrepp och lägesbegrepp; 

- kunde identifiera och beskriva de viktigaste geometriska figurerna, både två- och 

tredimensionella.      

 

  

Den nya matematikläraren påpekade flera gånger under intervjun att klassen som jag fick 

observera är ny för henne. Hon håller fortfarande på med att utforska vilka kunskaps- och 

färdighetsnivåer eleverna har uppnått i matematik. Just nu tar hon reda på deras förkunskaper 

med hjälp av diagnoser, och delar varje vecka ut en läxa till eleverna som syftar till att de 

skall öva addition och subtraktion inom talområdet 1 till 20 (”Stora plus” och ”Stora minus”).  

 

Den nya matematikläraren tror att alla elever, förutom kanske särskoleeleven, behärskar 

addition och subtraktion inom talområdet 1 till 10 och har automatiserat tio-kompisarna (1+9, 

2+8, 3+7, ...), dvs. de kan ”Lilla plus” och ”Lilla minus”. Hon vet också att klassföreståndaren 

har jobbat mycket med mönster samt med räknesagor, bildspråk, talspråk och räknespråk när 

eleverna gick i skolåren 1 och 2.      

 
När eleverna har fått tid på sig för att öva ”Stora plus” och ”Stora minus” hemma, brukar den 

nya matematikläraren göra en diagnos i början av kommande matematiklektion. Diagnosen 
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består av tjugo uppgifter av typen 9 + 7 =  , 16 – 8 =  , 8 + 7 =  , som eleverna skall lösa på två 

minuter. Den nya matematikläraren vill med hjälp av denna diagnos ta reda på om eleverna 

har automatiserat additions- och subtraktionsberäkningarna inom talområdet 1 till 20. Men 

fastän eleverna endast har två minuter på sig för att lösa alla tjugo uppgifter, hinner skickliga 

elever räkna med fingrarna. Den nya matematikläraren vill däremot gärna veta om eleverna 

har automatiserat ”Stora plus” och ”Stora minus”.  

 

Hon vet att eleverna fortfarande har svårt för tiotalsövergångarna och att hon behöver öva 

dessa med eleverna nu i skolår 3. Samtidigt är spridningen i klassen mycket stor vad gäller 

elevernas kunskaps- och färdighetsnivåer i matematik. En elev i klassen skall snart börja med 

matematikboken för skolår 4, medan de flesta elever fortfarande använder matematikboken 

för skolår 2 (Matematikboken 2B). Det finns en särskoleelev i klassen som har helt andra 

förutsättningar än de övriga eleverna. Två elever är dessutom nya i klassen och använder ännu 

andra matematikböcker. En av dem har precis kommit från förberedelseklassen och har bott i 

Sverige i enbart ett år.  

 

Att så många elever i denna klass har utländsk bakgrund och talar ett annat språk än svenska 

när de är hemma, har till följd att de har språkliga svårigheter, vilket i sin tur påverkar deras 

förmåga att lösa uppgifter i matematik, framförallt problemlösningsuppgifter. Eleven som har 

bott i Sverige i enbart ett år, men också andra elever, har svårt för att tolka sådana begrepp 

som ”större än”, ”mindre än”. Den nya matematikläraren betonade under intervjun att hon 

måste ta hänsyn till svårigheterna som eleverna har med exempelvis språket. Hon måste utgå 

ifrån deras tidigare kunskaper och bygga sin matematikundervisning på dem. Det är inte alls 

till någon nytta, eller till och med skadligt, att hoppa över viktiga moment.  

 

Under min slutpraktik hade den nya matematikläraren ansvar för såväl delar av vissa 

matematiklektioner som hela matematiklektioner. Hon gjorde då diagnoserna med eleverna 

om ”Stora plus” och ”Stora minus” och introducerade så kallade ”multiplikationsmönster”. 

De flesta elever kom ihåg multiplikationstabellerna mycket väl, men den nya 

matematikläraren sa under intervjun att multiplikation är så pass viktig att hon i skolår 3 vill 

repetera tabellerna noggrant med alla elever. Ändå verkar det som om de flesta elever är 

mycket duktiga på multiplikationstabellerna och har dem med sig som en förkunskap i 

matematik ifrån skolår 2.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att eleverna i början av skolår 3 enligt den nya 

matematikläraren: 

 

- behärskade addition och subtraktion inom talområdet 1 till 10, och hade automatiserat 

tio-kompisarna (1+9, 2+8, 3+7, ...), dvs. de kan ”Lilla plus” och ”Lilla minus”;  

- förstod kopplingen mellan räknesagor, talspråk, bildspråk och räknespråk; 

- förstod mönster, kunde rita egna och fortsätta påbörjade mönster, förstora och 

förminska mönster; 

- kunde multiplikationstabellerna om en av faktorerna är 1, 2, 3, 4, 5 eller 10; vissa 

elever kunde också svårare multiplikationstabeller. 

 

Den nya matematikläraren har ännu inte hunnit ta reda på vilka förkunskaper eleverna har i 

alla områden som ingår i skolämnet matematik. Hon kunde t.ex. inte uttala sig om vilka 

förkunskaper eleverna har i geometri, eftersom hon inte har hunnit gå igenom geometri med 

eleverna än sedan de började skolår 3. Ovanstående sammanfattning kan därför inte anses ge 

en fullständig inblick i vad eleverna kunde i matematik i början av skolår 3. Den innehåller 

dock den information angående elevernas faktiska förkunskaper i matematik i början av 

skolår 3 som jag fick av den nya matematikläraren under intervjun.  

 

 

Den tyska matematikläraren kunde svara på min fråga utan att tveka och nästan utan att 

behöva tänka efter. Förmodligen vet hon så mycket om vilka faktiska förkunskaper i 

matematik eleverna hade i början av skolår 3, eftersom hon har undervisat eleverna i 

matematik sedan vårterminen när de gick i skolår 1. Även om hon delade ansvaret för 

matematikundervisningen med en annan lärare så länge eleverna gick i skolåren 1 och 2, har 

hon varit med om elevernas kunskapsmässiga utveckling i detta skolämne. 

 

Den tyska matematikläraren sa under intervjun att eleverna i början av skolår 3 kunde alla 

multiplikationstabeller från 1 upp till 10, dvs. ettans, tvåans, treans, fyrans, femmans, sexans, 

sjuans, åttans, nians och tians tabell. De behärskade talområdet 1 till 100 såtillvida som de 

kunde ramsräkna både framlänges och baklänges. I geometri hade de däremot inte lärt sig så 

mycket än. Den tyska matematikläraren tror att detta å ena sidan beror på att geometri i 

Baden-Württemberg inte får så stor betydelse förrän i skolår 3 och å andra sidan på att många 

matematiklärare drar sig för att behandla geometri i sin undervisning eftersom det är 
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tidskrävande. Eleverna kunde dock upptäcka symmetrier hos tvådimensionella figurer, t.ex. 

linjesymmetrier och förskjutningar. De hade också gått igenom att tvådimensionella figurer, 

med undantag av cirkeln, består av hörn och sidor.  

 

Eleverna var bekanta med olika enheter. De hade lärt sig längdenheterna meter och centimeter 

samt börjat få en uppfattning om hur lång en kilometer är. I skolår 3 skall eleverna börja räkna 

med dessa enheter.  

 

I skolåren 1 och 2 lekte eleverna ofta affär och räknade då med leksakspengar i euro och cent.  

 

I början av skolår 3 skall elevernas kunskaper i matematik alltid diagnostiseras och befästas, 

något som den tyska matematikläraren har gjort. Efter repetitionen, som har till syfte att 

befästa elevernas förkunskaper i matematik, bygger hon nu den fortsatta 

matematikundervisningen på dessa förkunskaper.       

 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att eleverna i början av skolår 3 enligt den tyska 

matematikläraren: 

 

- kunde alla multiplikationstabeller med ensiffriga faktorer samt med 10; 

- kunde ramsräkna både framlänges och baklänges inom talområdet 1 till 100; 

- kunde känna igen och namnge tvådimensionella figurer, upptäcka symmetrier hos 

tvådimensionella figurer och ta reda på hur många hörn och sidor de har; 

- hade lärt sig längdenheterna meter och centimeter samt lite om kilometer; 

- kunde räkna med pengar, dvs. med euro och cent. 

 

Den tyska matematikläraren har inte alls nämnt addition eller subtraktion under intervjun.  

 

 

5.2.2. Kunskapskraven enligt styrdokument 

 

Om förkunskaperna som eleverna bör ha i matematik i början av skolår 3 enligt 

styrdokumenten som gäller i respektive land, har de tre matematiklärarna som jag intervjuade 

också fått uttala sig.  
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Klassföreståndaren påpekade att Skolverkets kursplan för matematik inte innehåller några 

mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av skolår 2. I Skolverkets kursplan för matematik 

finns endast mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det 5:e och det 9:e skolåret. 

Grundskolan i Linköping vid vilken jag gjorde min slutpraktik har därför upprättat en egen 

kursplan med mål för skolämnet matematik som eleverna skall ha uppnått i slutet av skolår 3. 

Denna lokala kursplan finns bifogad som bilaga 5 i denna uppsats. 

 

I den lokala kursplanen finns mål som eleverna i den klass som jag fick observera vid 

grundskolan i Linköping redan har uppnått, men också mål som eleverna fortfarande måste 

uppnå. Eleverna behärskar exempelvis redan talområdet 1 till 10, såväl skriftligt som muntligt 

och de känner till och kan namnge de geometriska figurerna cirkel, kvadrat, triangel och 

rektangel. Däremot behärskar de flesta elever i klassen som jag fick observera ännu inte 

tabellkunskaperna i ”Stora plus” och ”Stora minus”. Klassföreståndaren har inte alls talat om 

vilka längdenheter, volymenheter och massaenheter som eleverna var bekanta med i slutet av 

skolår 2. I samband med elevernas förkunskaper har hon inte heller nämnt klockan, men jag 

vet från klassrumsobservationerna att hon regelbundet visar eller frågar eleverna hur mycket 

klockan är. Under klassrumsobservationerna har jag också kunnat se att eleverna kan läsa och 

skriva datum på olika sätt, men klassföreståndaren har inte nämnt detta under intervjun.  

 

Ett svar på min frågeställning ”Vilka förkunskaper i matematik bör eleverna enligt 

styrdokumenten ha när de börjar skolår 3?” är emellertid att styrdokumenten i Sverige, och 

den lokala kursplanen för matematik som finns vid den berörda grundskolan i Linköping, inte 

innehåller några riktlinjer för vilka mål eleverna skall ha uppnått i matematik i början av 

skolår 3.  

 

Den nya matematikläraren påpekade också att det i Skolverkets kursplan för matematik inte 

finns några riktlinjer som anger vad eleverna bör kunna i matematik i början av skolår 3, dvs. 

i slutet av skolår 2. Den lokala kursplanen för matematik som grundskolan i Linköping har 

upprättat innehåller mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av skolår 3. Den nya 

matematikläraren berättade att matematiklärarna vid grundskolan i Linköping har upprättat 

den lokala kursplanen för matematik utifrån diagnosmaterialet ”Måns och Mia”. ”Måns och 

Mia” är ett diagnostiskt material som Linköpings kommun har utvecklat för alla elever som 

går i skolår 2. Det är dock alltid möjligt att eleverna fortsätter att använda materialet även 

under skolåren 3 och 4. ”Måns och Mia” är ett diagnosmaterial som omfattar både 
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individuella skriftliga uppgifter och gruppuppgifter. Materialet innehåller uppgifter som 

prövar olika kunskapsområden på lämplig kunskapsnivå, bl.a. taluppfattning och 

tankefärdigheter (addition och subtraktion, hälften så många/mycket, dubbelt så 

många/mycket, positionssystemet), det matematiska språket, rumsuppfattning, statistik, 

problemformulering, logik, kreativitet och förmågan att använda miniräknaren. Stor vikt läggs 

vid att eleverna visar sin förmåga att kommunicera matematik. Syftet med det diagnostiska 

materialet är, enligt regeringens uppdrag, att ge matematiklärarna stöd i att diagnostisera 

elevernas svårigheter som underlag för nödvändiga insatser. (Skolverket, 1994). Den nya 

matematikläraren uppskattar i synnerhet de uppgifter som testar elevernas läsförståelse och 

begreppsförståelse i problemlösningsuppgifter samt de uppgifter som avser att eleverna visar 

sin förmåga att känna igen och fortsätta rita mönster.  

 

Den nya matematikläraren har emellertid inte själv använt diagnosmaterialet ”Måns och Mia” 

i den klassen som jag fick observera när eleverna som numera är i skolår 3 gick i skolår 2. 

Diagnosmaterialet ”Måns och Mia” drar dessutom inte upp några riktlinjer som anger vilka 

mål eleverna skall ha uppnått i slutet av skolår 2. Elever som har stora svårigheter att lösa 

uppgifterna som ingår i diagnosmaterialet, bör dock få särskilt mycket uppmärksamhet och 

stöd från matematiklärarna, eftersom de annars riskerar att i framtiden få ännu större 

svårigheter med skolämnet matematik.       

 

Den tyska matematikläraren kunde hänvisa till ”Bildungsplan 2004” när jag frågade henne 

vilka förkunskaper eleverna enligt styrdokumenten skall ha uppnått i matematik i början av 

skolår 3 respektive slutet av skolår 2. Min översättning av kompetenserna och innehållen som 

eleverna skall ha uppnått i matematik i slutet av grundskolans skolår 2 i Baden-Württemberg 

bifogas som bilaga 6 i denna uppsats.   

 

Den tyska matematikläraren nämnde långt ifrån alla dessa kompetenser och innehåll när hon 

redogjorde för vilka faktiska förkunskaper eleverna hade i början av skolår 3. Hon tycker 

dock att elevernas faktiska förkunskaper i matematik i början av skolår 3 motsvarade 

kunskapskraven som ”Bildungsplan 2004” ställer. Det enda undantaget är geometri. I 

geometri kunde eleverna inte så mycket som de skulle kunna enligt ”Bildungsplan 2004” i 

slutet av skolår 2. Något som eleverna exempelvis inte kunde var att experimentellt jämföra 

tredimensionella figurer med avseende på deras volym. Den tyska matematikläraren vet att 

eleverna inte har haft mycket geometri under skolåren 1 och 2, och hon tror att det beror på att 
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många matematiklärare försöker undvika att behandla geometri i sin matematikundervisning, 

då det är mycket tidskrävande.    

 

  

5.3. Läromedelsanalys 
 

Till läromedel räknar jag både matematikboken och övriga läromedel som de intervjuade 

matematiklärarna använder i sin matematikundervisning. I klassen i skolår 3 som jag 

undersökte vid grundskolan i Linköping använder eleverna olika matematikböcker. 

Matematikboken som jag kommer att beskriva är emellertid den som de flesta elever i klassen 

använder, nämligen ”Matematikboken 2B”.  

 

Jag kommer till en början att redogöra för anledningarna som matematiklärarna gav under 

intervjuerna till varför de använder den matematikboken som de använder i sin 

matematikundervisning i skolår 3. Sedan beskriver jag matematikböckerna.  

 

Alla matematiklärare som jag har intervjuat använder ytterligare läromedel utöver 

matematikboken. Jag kommer att beskriva några av dessa läromedel. Läromedlen som jag 

kommer att beskriva är de som matematiklärarna använder särskilt gärna eller ofta och som de 

tydligt refererade till under intervjuerna. Jag kommer också att redogöra för 

matematiklärarnas motiveringar till varför de använder ytterligare läromedel i sin 

matematikundervisning.       

 

 

5.3.1. Lärarnas kommentarer kring matematikböckerna 

 

Klassföreståndaren svarade genast på min fråga att det inte finns något läromedel som är 

riktigt bra. I alla matematikböcker finns det tyvärr någonting som man kan kritisera. Antingen 

är förklaringarna för korta, inte tillräckligt utförliga och vardagsnära och det går för fort fram 

i matematikboken, eller så hoppas viktiga moment över. Oavsett vilken matematikbok man än 

väljer, så måste man som lärare alltid komplettera själv. Klassföreståndaren tycker att det 

ändå är viktigt att man använder en matematikbok i sin matematikundervisning, eftersom man 

måste ha en bas att utgå ifrån. Sedan behöver man vara beredd på att man måste komplettera 

med annat material. Det är mycket viktigt att matematikläraren alltid återkommer till samma 
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fråga: Vad skall eleverna lära sig? Utifrån denna fråga måste materialurvalet göras. Ibland 

innebär det att man får stryka sidor i matematikboken eller ta dem i en annan ordning och 

ibland innebär det att man måste ta fram eget material som delas ut till eleverna.  

 

När eleverna som numera går i skolår 3 började skolår 1 vid grundskolan i Linköping, 

bestämde matematiklärarna sig för att använda ”Matematikboken 1A”. ”Matematikboken 1A” 

är den första av alla läroböcker som tillhör läroboksförlaget Libers studiesats av 

matematikböcker för grundskolans tidiga år. När eleverna var klara med ”Matematikboken 

1A”, fortsatte de med ”Matematikboken 1B” och sedan med ”Matematikboken 2A”. Nu har 

de flesta elever kommit till ”Matematikboken 2B”. ”Matematikboken 1A” valde 

matematiklärarna ut, eftersom den innehåller mycket tydliga, utförliga och lättförståeliga 

förklaringar av nya moment.  

 

Klassföreståndaren berättade också att matematiklärarna vid grundskolan i Linköping precis 

har fattat beslut om att byta matematikbok. När eleverna som nu använder ”Matematikboken 

2B” är färdiga med denna bok, skall de inte fortsätta med nästa bok som tillhör samma 

studiesats, utan de skall istället få ett nytt material. Det nya materialet består av flera tunna 

häften som har olika titlar, t.ex. ”Mattekul”, ”Spelkul”, ”Problemkul”. Varje tunt häfte avser 

ett kunskapsområde inom matematiken och innehåller alltså exempelvis introduktioner och 

enkla tal, eller problemlösningsuppgifter, eller gruppuppgifter och spel, eller något annat. 

Förutom de tunna häftena innehåller det nya materialet också diagnoser och möjlighet till 

dokumentering av elevernas individuella kunskapsutveckling i matematik. Det innehåller 

dessutom konkret material. Matematiklärarna bedömer att det nya materialet har många 

fördelar och klassföreståndaren vill också gärna byta. Hon påpekade dock under intervjun att 

det är mycket möjligt att matematiklärarna vid grundskolan i Linköping så småningom 

kommer att upptäcka att även detta material har brister. Materialet heter ”Mattekul” och utges 

av Serholt Läromedel AB (Jonsson & Ring, 2006).           

 

Den nya matematikläraren tog över klassen efter sommarlovet. De flesta elever använde 

”Matematikboken 2B” när de började skolår 3, och den nya matematikläraren valde att låta de 

fortsätta räkna i dessa matematikböcker för att det inte skulle bli en alltför stor förändring. 

Hon tror att ”Matematikboken 2B” samt de matematikböcker som tillhör samma studiesats 

och som eleverna använde innan, valdes ut på grund av att de är så tydliga. Nya moment 

introduceras på ett mycket tydligt och strukturerat sätt.  
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Precis som klassföreståndaren påpekade också den nya matematikläraren att beslut har fattats 

av grundskolans matematiklärare om att ett nytt läromedel skall användas i 

matematikundervisningen vid denna grundskola. Det nya läromedlet är ”Mattekul” (Jonsson 

& Ring, 2006). Den nya matematikläraren ställer sig mycket positiv till att ett nytt läromedel 

skall avlösa det gamla i matematikundervisningen. Hon tycker att det är viktigt att 

matematiklärare prövar på olika läromedel, istället för att alltid använda samma. När man har 

arbetat med olika läromedel kan man kombinera dem. Man kan exempelvis sammanställa ett 

arbetsblad med uppgifter som man tar ifrån olika matematikböcker. Den nya 

matematikläraren ser därför fram emot att hon snart skall få använda ett nytt läromedel i sin 

undervisning. 

 

Den tyska matematikläraren har inte valt att använda ”Zahlenreise 3” i sin 

matematikundervisning, utan valet av detta läromedel hade redan gjorts. I Baden-

Württemberg måste ett nytt läromedel alltid användas i minst fem år innan lärarna får föra 

diskussioner kring huruvida det vore bättre att byta och använda ett annat läromedel. Varför 

denna föreskrift finns, vet den tyska matematikläraren inte, men hon antar att det finns 

ekonomiska skäl.     

 

Till läroboken ”Zahlenreise 3” ställer den tyska matematikläraren sig mycket tveksam. Hon 

väljer därför enbart ut vissa uppgifter och följer bokens upplägg för att orientera sig och 

organisera sin egen matematikundervisning.  

 

Kritik som hon framför åsyftar exempelvis att eleverna i början av skolår 3 egentligen först 

skall repetera stoffet från skolår 2. Hon undrar därför varför ”Zahlenreise 3” börjar med en 

presentation av ett nytt, utvidgat talområde, talområdet 1 till 1000. Först därefter börjar 

repetitionen av stoffet från skolår 2.  

 

På sidan 14 i boken utvidgas talområdet avsevärt, och alla tal från 0 till 1000 presenteras igen. 

Den tyska matematikläraren undrar dock varför tallinjen inte finns direkt på sidan 14. Den 

kommer faktiskt inte förrän på sidorna 22 och 23.  

 

På sidan 20 skall eleverna räkna med den gamla tyska valutan DM (Deutsche Mark). Den 

tyska matematikläraren inser inte varför eleverna skall behöva räkna med DM, eftersom euro 

och cent används som betalningsmedel i Tyskland redan sedan den 1:a januari 2002.  
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I och med att hon ställer sig så tveksam till matematikboken som hon är tvungen att använda i 

sin undervisning, har den tyska matematikläraren infört den så kallade ”Wochenplan” 

(veckoplanen). Veckoplanen är en sammanställning av uppgifter som alla kretsar kring 

samma kunskapsområde. Alla elever får veckoplanen samtidigt och får lika mycket tid på sig 

att lösa uppgifterna som finns i den. Det finns obligatoriska uppgifter som alla elever skall 

lösa samt frivilliga uppgifter som endast de elever skall lösa som hinner med dem. 

Uppgifterna i veckoplanen är tagna ifrån till viss del matematikboken ”Zahlenreise 3”, till viss 

del från tillhörande övningsbok ”Zahlenreise 3” och till viss del från andra matematikböcker 

och från cd-rom. Den tyska matematikläraren väver också in uppgifter som hon har stött på 

under sin lärarutbildning eller uppgifter som hon själv hittar på. Det viktigaste är att 

uppgifterna övar det som eleverna skall lära sig för tillfället.  

 

 

5.3.2. Min egen analys av matematikböckerna 

 

”Matematikboken 2B” har en mycket tydlig struktur och är upplagd enligt ett mönster som 

upprepar sig i vart och ett av de 12 kapitlen. Kapitlen omfattar antingen ett eller två 

kunskapsområden. Kapitel 1 omfattar t.ex. ”Årets månader” och ”Termometern”, kapitel 6 

omfattar ”Tiotalsövergång” och ”Romerska siffror” och kapitel 7 ”Talområdet 0-1000”. I 

början av varje kapitel finns en ljusgrön ellips i vilken kapitlets mål anges. På den första sidan 

av kapitel 6, som börjar med ”Tiotalsövergång”, står t.ex. i ellipsen: ”Mål: Jag ska lära mig 

tiotalsövergång inom talområdet 0-100.” ”Matematikboken 2B” är färgrik och innehåller 

många bilder. Det finns både enkla tal och problemlösningsuppgifter. Det finns också rutor 

med titeln ”Kommer du ihåg?”. Dessa rutor innehåller uppgifter som repeterar färdigheter och 

kunskaper som eleverna redan tidigare har tillägnat sig. I slutet av varje viktigt 

kunskapsområde (t.ex. i slutet av ”Talområdet 0-1000”, men inte i slutet av ”Romerska 

siffror”) finns en sida med en diagnos. Diagnosen innehåller uppgifter som sammanfattar de 

viktigaste kunskaperna som eleverna skall ha tillägnat sig medan de arbetade med 

kunskapsområdet i ”Matematikboken 2B”. Diagnosen heter ”Kan du?”. Beroende på hur 

många fel eleverna gör i diagnosen, skall de antingen träna mera eller fördjupa sig på de sidor 

som anges längst ner på sidan. Repetitions- och fördjupningsuppgifterna finns längst bak i 

boken. På den sista sidan som tillhör kapitel 12 och som handlar om kunskapsområdet 

”Längdmätning, omkrets” finns en gruppuppgift som eleverna skall lösa tillsammans. Det är 

den enda gruppuppgiften i hela boken. ”Matematikboken 2B” är mycket mera färgrik än man 
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skulle kunna tro när man tittar på bilaga 3 som bifogas till denna uppsats. Det finns många 

roliga bilder i ”Matematikboken 2B” t.ex. på barn som idrottar, barn som kastar boll, barn 

som hoppar rep, barn som går och handlar, barn som diskuterar med varandra och på djur, på 

hundar med hundvalpar, på grisar, kor, getter, får och katter. Men just när det gäller bokens 

tydliga struktur, så ger bilaga 3 ett utmärkt exempel på hur logiska och otvetydiga uppgifterna 

är. ”Matematikboken 2B” omfattar 144 sidor.  

 

”Zahlenreise 3” består av matematikboken och tillhörande övningsbok.  

 

Övningsboken är tryckt i svartvit, men innehåller likväl många bilder. Uppgifterna i 

övningsboken är fördjupningsuppgifter till de uppgifterna som finns i matematikboken. I 

övningsboken förklaras ingenting, utan det finns uteslutande ytterligare uppgifter som 

kompletterar uppgifterna som finns i matematikboken. Övningsboken omfattar 64 A4-sidor. 

Sidnumreringen har gjorts både i form av siffror och i form av ord, så att det t.ex. längst ner 

på sidan fyrtio står såväl 40 som ”vierzig”.                   

 

Matematikboken är tryckt i färg. Den innehåller många bilder, såväl fotografier som 

teckningar. Fyra barn och tre figurer (en cirkel, en triangel och en kvadrat med ansikten, 

armar och ben) följer med igenom hela boken. I bokens sista kapitel som handlar om årstider 

finns kartor, noter till en liten visa, dikter och recept. Matematikboken omfattar 127 A4-sidor. 

Sidnumreringen har gjorts både i form av siffror och i form av ord på engelska, så att det t.ex. 

längst ner på sidan fyrtio står såväl 40 som ”forty”.  

 

Matematikboken ”Zahlenreise 3” omfattar 12 kapitel. Kapitlena börjar på olika sätt, antingen 

med roliga bilder, fina kort eller genast med övningar. Kapitlet om talområdet 0-1000 (”Die 

Zahlen bis 1000”) börjar t.ex. med en bild av alla tal från 0 till 1000 uppritade i en ellips. Ett 

av kapitlena om geometri (”Geometrie 1”) börjar med halva figurer som eleverna skall rita 

färdigt genom att spegla dem med avseende på en linje. Matematikboken innehåller väldigt 

många uppgifter av olika slag, såväl enkla tal som problemlösningsuppgifter samt uppgifter 

som kräver av eleverna att de skall avläsa data i tabeller eller uppskatta ett antal föremål eller 

personer. Det finns några få uppgifter som är tänkta att lösas snabbt (exempelvis  i 

multiplikation: 10 x 1, 9 x 2, 8 x 3, 7 x 4, ... och i division: 90:10, 81:9, 72:8, 63:7, ...) och 

några få uppgifter som kan anpassas efter olika förkunskapsnivåer. Dessutom finns det två 

förslag på räknekonferenser (”Rechenkonferenz”). I matematikboken ”Zahlenreise 3” finns 
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sammanlagt fem diagnoser. Diagnoserna syftar till att testa elevernas taluppfattning inom 

talområdet 0-1000, färdigheter i addition och subtraktion, kunskaper om geometri, färdigheter 

i multiplikation och division samt förmåga att lösa problemlösningsuppgifter. Diagnoserna 

omfattar antingen en eller två A4-sidor. Till matematikboken ”Zahlenreise 3” hör också 

konkret material i form av en uppsättning leksakspengar och talkort.  

 

Sidan 17 ur matematikboken och sidan 8 ur övningsboken ”Zahlenreise 3” som bifogas som 

bilaga 4 till denna uppsats ger lämpliga exempel på ganska vanliga sidor ur ”Zahlenreise 3”.  

 

 

5.3.3. Ytterligare läromedel      

 

När det gäller ytterligare läromedel, så använde klassföreståndaren dem för att variera 

matematikundervisningen och för att konkretisera innehållet i uppgifterna. Med hjälp av 

konkret material kände hon att hon framförallt kunde konkretisera matematiken för eleverna. 

Hon använde många spel och kortlekar som eleverna kunde leka i par. Många spel innebar att 

eleverna skulle slå tärningar, men spelen kunde också handla om att eleverna skulle rita, 

hoppa rep, besvara frågor, komma på egna uppgifter. När datorerna fungerade, valde 

klassföreståndaren alltid ut en elev under varje matematiklektion som fick sitta vid datorn och 

lösa uppgifter där. Eleven som satt vid datorn skulle lösa ett antal uppgifter och fick i slutet av 

omgången veta hur mycket tid hon/han hade behövt för att lösa uppgifterna, hur många 

uppgifter hon/han hade löst rätt och hur många som hon/han inte hade löst rätt. 

Matematikprogrammet vid datorn var alltså uppbyggt enligt den behavioristiska teorin. 

Eleverna fick beröm om de löste uppgifterna rätt och de fick en mild reprimand om de inte 

löste uppgifterna rätt. 

 

Klassföreståndaren använde också ofta leksakspengar och elevklockor. Alla elever har förstått 

att pengar och klockan är viktiga i vardagslivet. Om matematiklärarna använder 

leksakspengar och elevklockor i sin undervisning, är eleverna motiverade att anstränga sig, då 

de vet att de lär sig något som de verkligen behöver kunna för att klara sig i livet.  

 

Klassföreståndaren påpekade under intervjun att vissa elever kan vara väldigt duktiga på att 

hantera siffror. De har inte svårt för att lösa tal av olika slag, men de förstår egentligen inte 

vad siffrorna är för någonting. De förstår inte varför siffrorna finns och varför de skall lära sig 
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att hantera dem. Elever kan ha svårt för att förstå vad siffrorna egentligen står för, vad de har 

eller kan ha för innebörd. Konkreta läromedel hjälper eleverna att förstå kopplingen mellan 

siffrorna och verkligheten. Taluppfattningen kan också förbättras med hjälp av konkreta 

läromedel. Ofta förbättras elevernas förmåga att pröva rimligheten i det de räknar ut när de får 

använda konkret material eller på andra sätt dramatisera det som händer i uppgifterna. 

 

Annat skriftligt material än det som finns i elevernas matematikböcker delade 

klassföreståndaren också ofta ut under sina matematiklektioner. Tidigare under intervjun 

framhöll hon att det är viktigt att matematiklärare ställer sig kritiska till uppgifterna som finns 

i matematikboken. Om matematiklärare då och då ställer sig frågan ”Vad skall eleverna lära 

sig?”, inser de att de måste komplettera med annat skriftligt material än det som finns i 

matematikböckerna för att eleverna verkligen skall få möjlighet att lära sig det som är viktigt. 

 

Den nya matematikläraren använder konkreta läromedel och många andra läromedel utöver 

matematikboken eftersom hon tycker om det. Hon tycker om när eleverna får aha-upplevelser 

och hon vill göra matematiklektionerna roliga. Det kan vara svårt för eleverna när hon går 

igenom ett nytt komplicerat moment och det kan vara ganska tråkigt att behöva automatisera 

tabellerna. Därför vill den nya matematikläraren att matematiken också skall vara rolig. 

Eleverna skall tycka om matematiklektionerna, de skall få känna att de är duktiga och att de 

faktiskt klarar av att lära sig. Av detta skäl försöker den nya matematikläraren ha så många 

spel och laborationer som möjligt med i sin matematikundervisning. Hon tycker också att det 

är viktigt att kommunicera. Hon vill gärna åstadkomma någon form av kommunikation kring 

matematiken mellan eleverna och sig själv. Hon använder elevklockor och leksakspengar i sin 

undervisning, kortlekar, pussel och spel.  

 

Dessutom har hon infört ”den magiska hatten”, som är en stor gul mjuk hatt på vilken hon har 

fäst siffror av tyg från 0 till 9. När hon var en ny lärare för klassen och började undervisa 

eleverna efter sommarlovet i början av skolår 3, tog hon med sig hatten och förklarade för 

eleverna att den gula hatten är magisk och att den som har hatten på sig under 

matematiklektionen kan lösa alla uppgifter. Hon samlade in lappar på vilka de elever som 

ville vara med på spelet hade skrivit sina namn, och lottar nu ut hatten till en elev i början av 

varje matematiklektion. Den nya matematikläraren vet naturligtvis att eleverna förstår att det 

är en vanlig hatt och att det inte är sant att den har magiska krafter. Ändå tycker eleverna att 
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det är mycket roligt att den magiska hatten lottas ut till någon av dem i början av varje 

matematiklektion.               

 

Det finns en mycket speciell kortlek som heter ”den tysta leken”. ”Den tysta leken” kan spelas 

i helklass. Varje elev får ett eller flera kort (beroende på hur många elever som finns i 

klassen) med en uppgift på. Exempel på sådana uppgifter kan vara 2 + 3, 6 - 1, 3 + 5, 10 - 2, 

eller också svårare uppgifter, om eleverna redan kan mera, såsom 16 – 8, 17 – 9, 8 + 7, 9 + 6. 

Eleverna skall lösa den uppgift respektive de uppgifterna som finns på deras kort. Därefter 

börjar ”den tysta leken”. Eleverna får nu gå runt i klassrummet och leta efter den elev vars 

kort ger samma resultat som deras. De får använda teckenspråk och kroppsspråk när de letar 

efter varandra och de får också visa varandra korten eller visa det egna resultatet med 

fingrarna, om det är möjligt, men de får inte prata. Eleverna måste vara tysta under lekens 

gång vilket är anledningen till att leken heter ”den tysta leken”. Den nya matematikläraren 

berättade att eleverna älskar ”den tysta leken”, vilket jag kan bekräfta då jag har varit med på 

en matematiklektion under vilken eleverna spelade ”den tysta leken”. Den nya 

matematikläraren spelar gärna ”den tysta leken”, eftersom eleverna inte enbart lär sig att 

räkna rätt, utan de lär sig också att vara tysta och kommunicera med varandra utan att använda 

det verbala språket.  

 

Den nya matematiklärarens matematiklektioner utmärks av stor kreativitet. Hon hoppas att 

kreativiteten stimulerar eleverna till fortsatt lärande i matematik. Hon är dock medveten om 

att matematiklektionerna måste anpassas till elevgruppen som hon har framför sig. Det finns 

elever som inte klarar av att göra mycket annat än att sitta stilla på sina platser och räkna i 

matematikboken. Den nya matematikläraren anser att det är ett stort problem, då hon trots allt 

är övertygad om att kreativitet och variation är viktiga i matematikundervisningen, både när 

det gäller valet av arbetsformer och valet av läromedel. 

 

Den tyska matematikläraren använder också ytterligare läromedel förutom matematikboken 

”Zahlenreise 3” och tillhörande övningsbok. Hon har många andra matematikböcker, t.ex. 

matematikböcker från andra tyska förbundsländer såsom Nordrhein-Westfalen. Eftersom hon 

inte är nöjd med ”Zahlenreise 3” tar hon ofta kopior på ett stort antal uppgifter som hon 

integrerar i veckoplanen (”Wochenplan”), så att alla elever får lösa dem på 

matematiklektionerna. 
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Den tyska matematikläraren skulle gärna vilja låta eleverna lösa uppgifter vid datorn. Hon har 

matematikuppgifter på cd-rom, men det finns för närvarande inga fungerande datorer vid 

grundskolan i Tamm-Hohenstange. Det stör henne väldigt mycket att utrustningen är så 

bristfällig. 

 

Eleverna i hennes klass får ofta extra-uppgifter för att öva sig i att tänka logiskt och lösa 

kluriga problem. De elever som har språkliga svårigheter, dvs. problem med att förstå och 

uttrycka sig på det tyska språket, får ofta problemlösningsuppgifter med rätt mycket text. De 

ställs exempelvis inför ett sakförhållande (”Lisa har redan 56 euro i sin sparbössa. Idag fick 

hon 9 euro av farmor.”). De skall läsa texten för att sedan själva komma på frågeställningen. 

Därefter får de lösa problemet och slutligen skall svaret skrivas ner med ord i hela meningar. 

 

Den tyska matematikläraren berättade under intervjun att eleverna får mycket skriftligt 

material, framförallt i form av arbetsblad. Konkret material finns också. Den tyska 

matematikläraren kallar sådant material för ”visuellt stöd”, eftersom eleverna kan titta på och 

se det, de kan ta på det och röra vid det, vända och vrida på det. Tanken vid grundskolorna i 

Baden-Württemberg är dock att eleverna skall få använda konkret material framförallt under 

de första två skolåren. I skolår 3 skall eleverna använda konkret material i mycket mindre 

utsträckning, och i skolår 4, det sista skolåret som omfattas av grundskolan, skall konkret 

material användas endast mycket sällan.  

 

I skolår 3 finns dock fortfarande konkret material. Det finns en uppsättning konkret material 

för geometri och integrerat i matematikboken ”Zahlenreise 3” finns det leksakspengar och 

talkort.  

 

Under de två veckorna när jag observerade klassen hängde den tyska matematikläraren upp en 

tallinje med talen från 0 till 1000 på en vägg i klassrummet, innan talområdet 0-1000 skulle 

introduceras. Vid introduktionen av talområdet 0-1000 använde sig den tyska 

matematikläraren av helklassundervisning. Hon höll upp klassens kramdjur, som heter 

”Einstern” (förmodligen efter Albert ”Einstein”), och lät Einstern introducera det nya 

talområdet. Einstern började med att fråga eleverna i klassen om de hade sett något nytt i 

klassrummet, och eleverna pekade på tallinjen. Kramdjuret ”Einstern” kan kanske anses vara 

någon form av konkret material. Einstern har en liten säng i vilken han ligger och sover ända 
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tills ett nytt kunskapsområde skall introduceras. Troligtvis gör Einstern matematiken inte 

mera konkret, men den gör matematikundervisningen roligare för eleverna.           
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6. Resultatdiskussion 
 

Med utgångspunkt i min empiriska studie och i litteraturen kommer jag att diskutera 

resultaten som jag presenterade i föregående kapitel. Resultaten delar jag återigen in i enlighet 

med denna studies tre frågeställningar.  

 

 

6.1. Eget arbete och helklassundervisning 

 

I bägge klasserna som var mina undersökningsgrupper är eget arbete den vanligaste 

arbetsformen på matematiklektionerna, vilket framgick både av intervjusvaren och av 

klassrumsobservationerna. Lärarnas motiveringar till varför det är så, skiljer sig dock åt.  

 

Klassföreståndaren anser att eget arbete är nödvändigt för att eleverna skall lära sig att arbeta 

tyst för sig själva och att lösa abstrakta uppgifter i matematikboken. Klassföreståndaren 

poängterade dock att hon alltid försökte ha någon form av pararbete, eventuellt arbete i större 

grupper, kortlekar, mattespel och andra konkreta övningar på gång.  

 

Att eget arbete är den vanligaste undervisningsformen i den nya matematiklärarens 

undervisning beror enligt henne på att elevernas kunskaps- och färdighetsnivåer i matematik 

är mycket olika. Rätt många elever har andra matematikböcker än ”Matematikboken 2B”, 

vilket leder till att den nya matematikläraren måste låta dem räkna enskilt om hon vill att de 

skall räkna i boken. Den nya matematikläraren tror att elever har olika inlärningsstilar och lär 

sig på olika sätt. Den egna inlärningsstilen kan eleverna endast utveckla om de ibland får 

möjlighet att lösa uppgifter själv.  

 

Enligt den tyska matematikläraren behövs eget arbete eftersom eleverna då får jobba i sin 

egen takt. Den tyska matematikläraren framhåller dessutom att hon enbart får möjlighet att 

kontrollera och följa upp vad var och en av eleverna kan och lärt sig, när hon rättar uppgifter 

som eleverna har löst enskilt.  

 

Per-Olof Bentley påpekar i sin doktorsavhandling att arbetsformen eget arbete öppnar just 

denna möjlighet för läraren. Varje elev kan visa vad hon eller han kan, och läraren kan följa 

hennes eller hans kunskapsmässiga utveckling i skolämnet (Bentley, 2003, s 198). 
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Det är intressant att notera att klassföreståndaren och den nya matematikläraren framförallt 

talade om vilka fördelar eleverna har och vad eleverna lär sig när de är sysselsatta med eget 

arbete, medan den tyska matematikläraren också påpekade hur eget arbete underlättar för 

henne att följa upp elevernas kunskapsmässiga utveckling. 

 

Angående det ökade inslaget av eget arbete i undervisningen har ingen av matematiklärarna 

under intervjuerna nämnt att det kan finnas ett samband mellan hur samhället är organiserat 

och vilka arbetsformer som tillämpas i klassrummen. Kjell Granström (Granström, 2007) och 

Ingrid Carlgren (Carlgren, 1994) anser att ett ökat inslag av eget arbete i undervisningen kan 

leda till att eleverna lär sig att satsa på sin egen karriär istället för på gemensamma mål, vilket 

i sin tur kan förstärka samhällets utvecklingsriktning mot mindre kollektivitet och mer 

individualisering. Det är dock tveksamt om lärare i praktiken kan förväntas tänka på och ta 

hänsyn till denna avlägsna konsekvens av eget arbete som arbetsform, när de samtidigt är 

tillräckligt upptagna med att undervisa eleverna, planera, förbereda, genomföra och utvärdera 

sin undervisning, ordna tider för utvecklingssamtal, träffa kollegorna i arbetslagen m.m. 

 

Alla tre matematiklärare var emellertid måna om att tydliggöra att de försöker variera 

undervisningsformerna i sin matematikundervisning. Att variera arbetsformer och arbetssätt 

är enligt 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lpo 94, en skyldighet för alla lärare som undervisar elever vid grundskolor i 

Sverige (Utbildningsdepartementet, 2006). 

 

Min ungefärliga procentuella beräkning av arbetsformernas fördelning tyder på att 

helklassundervisning också är en ganska vanlig arbetsform på de intervjuade lärarnas 

matematiklektioner.   

 

Klassföreståndaren berättade att helklassundervisning förekom sparsamt på hennes 

matematiklektioner i den klass som var min undersökningsgrupp vid grundskolan i Linköping 

när eleverna gick i skolåren 1 och 2. Att helklassundervisning enbart förekom ibland 

motiverade hon med att elevernas kunskaps- och färdighetsnivåer i matematik är så olika.  

 

Den nya matematikläraren däremot börjar varje eller nästan varje lektion med 

helklassundervisning i form av en gemensam genomgång på tavlan. Hon är medveten om att 

elevernas kunskaps- och färdighetsnivåer i matematik är mycket olika, men det hindrar inte 
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henne från att ha helklassundervisning. Hon anser tvärtom att alla elever kan ha nytta av 

genomgångarna. För vissa elever utgör genomgångarna repetition och hjälpmedel för att 

befästa kunskaper, medan de för andra elever utgör större utmaningar. 

 

Den tyska matematikläraren undervisar eleverna i helklass när hon skall introducera nya 

moment eller när hon tycker att det är nödvändigt att säkerställa att eleverna förstår viktiga 

samband och begrepp. Ibland introduceras nya moment emellertid under räknekonferenser 

(”Rechenkonferenzen”) som avslutas med en gemensam diskussion av olika lösningar i 

helklass. Den tyska matematikläraren anser att det är en fördel att många elever i hennes klass 

är högpresterande. Att alla elever i hennes klass är rätt duktiga i matematik underlättar för 

henne att tillämpa helklassundervisning som arbetsform. 

 

Det är förvånansvärt att lärarna har så olika åsikter när det gäller sambandet mellan elevernas 

kunskaps- och färdighetsnivåer i matematik och möjligheten att tillämpa helklassundervisning 

som arbetsform. Medan klassföreståndaren och den tyska matematikläraren anser att det är 

viktigt, eller åtminstone en fördel, om eleverna har en jämn kunskaps- och färdighetsnivå, 

tycker den nya matematikläraren att det inte spelar någon roll om eleverna har ungefär samma 

eller olika kunskaps- och färdighetsnivåer.      

 

Det sociala samspelet i klassrummet, som tillmäts stor betydelse i en artikel i Nämnaren 

(Emanuelsson m.fl., 1996) och den praktik, där meningsfulla frågor kan ställas och besvaras, 

där eleverna får erfarenhet av glädjen i samarbete och gemensam problemlösning, som 

Carlgren befarar att eleverna börjar gå miste om (Carlgren, 1994, s 13), får eleverna i den 

tyska matematiklärarens klass förmodligen uppleva under räknekonferenserna. Den tyska 

matematikläraren anser dessutom att hon med hjälp av helklassundervisning kan säkerställa 

att eleverna förstår viktiga samband och begrepp. 

 

 

6.2. Elevernas faktiska förkunskaper  
 

När det gäller elevernas faktiska förkunskaper i matematik i början av skolår 3, fick jag mest 

information under intervjuerna med klassföreståndaren och den tyska matematikläraren. Den 

nya matematikläraren hade ännu inte hunnit kartlägga elevernas förkunskaper inom alla 

kunskapsområden i matematik.  
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Enligt lärarnas utsagor hade eleverna i mina undersökningsgrupper vid både grundskolan i 

Linköping och grundskolan i Tamm-Hohenstange fått bekanta sig med talområdet 1 till 100. 

När det gäller multiplikation, kunde eleverna vid grundskolan i Tamm-Hohenstange några fler 

tabeller än eleverna vid grundskolan i Linköping. Eleverna vid båda grundskolorna hade 

arbetat med geometri, men hade tillägnat sig olika kunskaper. Eleverna vid grundskolan i 

Linköping kunde identifiera och beskriva de viktigaste geometriska figurerna, och då både 

tvådimensionella och tredimensionella. Eleverna vid grundskolan i Tamm-Hohenstange hade 

lärt sig att känna igen och namnge enbart tvådimensionella figurer, men de kunde också 

upptäcka symmetrier hos dem.  

 

Utöver denna information fick jag ytterligare upplysningar av alla tre matematiklärare om 

vilka faktiska förkunskaper i matematik eleverna hade när de började skolår 3. Dessa 

förkunskaper är dock inte direkt jämförbara, då de inte rör samma kunskapsområden.  

 

Medan klassföreståndaren betonade att hon försökte skapa förståelse bland eleverna för hur 

räknespråket är uppbyggt, hur det är kopplat till verkligheten och hur det förenklar 

komplicerade sakförhållanden och händelser, redogjorde den tyska matematikläraren inte alls 

för att hon hade försökt skapa verklig förståelse bland eleverna. Klassföreståndaren har övat 

många jämförelsebegrepp och lägesbegrepp med eleverna och den nya matematikläraren är 

också medveten om att hon kommer att behöva hjälpa eleverna att övervinna alla språkliga 

svårigheter. Tretton elever i hennes klass har utländsk bakgrund, varav en elev har kommit till 

Sverige för endast ett år sedan. Det är viktigt att hon hjälper eleverna, så att deras språkliga 

svårigheter inte utgör ett hinder när de skall lösa uppgifter, framförallt 

problemlösningsuppgifter, i matematik.          

 

När den tyska matematikläraren under intervjun berättade om elevernas faktiska förkunskaper 

nämnde hon, till skillnad från klassföreståndaren och den nya matematikläraren, inte alls 

addition eller subtraktion. Det är mycket möjligt att det anses vara en självklarhet att elever i 

Tyskland, eller i Baden-Württemberg, behärskar addition och subtraktion när de börjar skolår 

3, och att hon därför inte ens tänkte på att nämna det. 
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6.3. Kunskapskraven enligt styrdokument  
 

I Skolverkets kursplan för matematik (Skolverket, 2007-11-25, kl.16.05) finns inga riktlinjer 

med mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av skolår 2, dvs. i början av skolår 3. Däremot 

finns en lokal kursplan för matematik, som grundskolan i Linköping har upprättat, med mål 

som eleverna skall ha uppnått i slutet av skolår 3. Den lokala kursplanen bifogas som bilaga 5 

till denna uppsats. För skolverksamheten i Baden-Württemberg i Tyskland finns officiella 

riktlinjer som anger vad eleverna skall kunna i slutet av skolår 2, dvs. i början av skolår 3. 

Riktlinjerna finns i ”Bildungsplan 2004” (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-

Württemberg, 2007-11-25, kl.16.21) och bifogas som bilaga 6 till denna uppsats.  

 

Om man jämför riktlinjerna som finns i den lokala kursplanen med riktlinjerna som finns i 

”Bildungsplan 2004” kan man konstatera att riktlinjerna i ”Bildungsplan 2004” är mera 

omfattande. Riktlinjerna i den lokala kursplanen förefaller vara mera tydliga och entydiga än 

riktlinjerna i ”Bildungsplan 2004”.  

 

Ibland skulle ett exempel kunna underlätta tolkningen av många riktlinjer i ”Bildungsplan 

2004”, såsom tolkningen av riktlinjen ”Eleverna skall kunna känna igen tal och siffror i olika 

funktioner och sammanhang samt använda tal och siffror med hänsyn till den konkreta 

kontexten.” (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg, 2007). 

Innehållet i några av riktlinjerna i ”Bildungsplan 2004“ skulle man kanske inte ha förväntat 

sig, såsom ”Eleverna skall aktivt kunna ta reda på enkla areor genom att ”lägga ut parkett” 

(dvs. plana ytor) i tvådimensionella figurer” eller ”Eleverna skall kunna känna igen tecken- 

och symbolkonstellationer, identifiera dem som chiffrerade budskap och dechiffrera dem 

enligt en kod.” (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg, 2007). 

Sådana riktlinjer öppnar dock kanske oväntade möjligheter genom att eleverna ges tillfälle att 

lösa ovanliga, intressanta och spännande uppgifter. 

 

Den lokala kursplanen för matematik som grundskolan i Linköping har upprättat för sin egen 

verksamhet innehåller konkreta riktlinjer som delvis till och med är exemplifierade, såsom 

”Kunna förstora och förminska ett konkret föremål, t.ex. kritasken, t.ex. dubbelt och hälften 

så lång och bred”.  
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Vid denna jämförelse är det intressant att notera att riktlinjerna i de två styrdokumenten inte 

delas upp i samma kategorier. Klockan, tid och tidsskillnader utgör exempelvis en egen 

kategori i den lokala kursplanen, medan tid, tidpunkter och tidsskillnader ingår som en del i 

kategorin ”Mätning och storheter” i ”Bildungsplan 2004”. (Ministerium für Kultus, Jugend 

und Sport, Baden-Württemberg, 2007).               

         

  

6.4. Matematikboken och Zahlenreise 
           

De flesta elever i klassen i skolår 3 vid grundskolan i Linköping använder „Matematikboken 

2B“ som lärobok i matematikundervisningen. Vid grundskolan i Tamm-Hohenstange 

använder alla elever i klassen i skolår 3 ”Zahlenreise 3” som lärobok i 

matematikundervisningen.  

 

Den nya matematikläraren kunde inte påverka valet av läroboken för 

matematikundervisningen, eftersom eleverna redan använde ”Matematikboken 2B” när de 

började skolår 3. Den nya matematikläraren lät eleverna fortsätta räkna i de böckerna de hade 

när hon började undervisa dem i matematik.  

 

Klassföreståndaren däremot berättade att hon hade varit med om att välja ut ”Matematikboken 

1A” som lärobok för matematikundervisningen när eleverna som nu går i skolår 3 började i 

skolår 1 vid grundskolan i Linköping. Matematiklärarna var då visserligen medvetna om att 

ingen matematikbok är perfekt, men de valde ut ”Matematikboken 1A”, den första läroboken 

som ingår i läroboksförlaget Libers studiesats för grundskolans tidiga år, eftersom de ansåg att 

denna lärobok innehåller mycket tydliga, välstrukturerade, utförliga och lättförståeliga 

förklaringar och introduktioner av nya moment.  

 

Den tyska matematikläraren kunde inte heller påverka valet av läroboken för 

matematikundervisningen. Eleverna i hennes klass använder ”Zahlenreise 3” som består av en 

matematikbok samt tillhörande övningsbok. Den tyska matematikläraren är rätt missnöjd med 

denna matematikbok. Hon är emellertid tvungen att använda den och får inte beställa andra 

läroböcker för sin matematikundervisning, eftersom det finns en lag i Baden-Württemberg 

som föreskriver att läroböckerna måste användas i minst fem år i rad innan de byts ut mot 

andra, eventuellt nya, läroböcker. 
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Om man jämför ”Matematikboken 2B” med ”Zahlenreise 3” blir det framförallt tydligt att 

”Zahlenreise 3” är mycket mer omfattande och innehållsrik. Redan i matematikboken 

”Zahlenreise 3” finns ett ofantligt stort utbud av uppgifter och övningar. Därtill kommer de 

kompletterande uppgifterna som finns i tillhörande övningsbok ”Zahlenreise 3”. Jag undrade 

under intervjun om tanken är att man, om man noggrant följer läroboken, verkligen skall 

hinna med alla uppgifter i matematikboken ”Zahlenreise 3” inom loppet av det tredje skolåret. 

Den tyska matematikläraren menade att tanken är den, och hon tror att hennes äldre kollegor, 

vars matematiklektioner domineras av traditionell helklassundervisning, säkerligen hinner 

med alla uppgifter inom loppet av ett skolår. För mig är detta nästintill ofattbart. 

 

”Matematikboken 2B” omfattar färre sidor än matematikboken ”Zahlenreise 3” och 

tillhörande övningsbok omfattar tillsammans. Sidorna i ”Matematikboken 2B” har dessutom 

en mindre storlek. Det finns färre uppgifter per sida i ”Matematikboken 2B” och sidorna 

förefaller också vara mera översiktliga. 

 

En annan viktig skillnad är att eleverna får lösa uppgifterna i ”Matematikboken 2B” direkt i 

boken, dvs. det finns alltid utrymme så att eleverna kan skriva ner svaren direkt i boken. I 

matematikboken ”Zahlenreise 3” samt i tillhörande övningsbok får eleverna emellertid ofta 

skriva uträkningen och svaren i sina egna räknehäften. Det finns inte alltid utrymme för 

svaren i boken. 

 

I  ”Zahlenreise 3” finns många problemlösningsuppgifter som ofta är tematiskt uppbyggda, så 

att eleverna å ena sidan får öva sig i att lösa ett matematiskt problem och å andra sidan får 

information om exempelvis botanik (linfrön, potatisskörden, äppelsorter), geografi (Rhein, 

Bodensee) och historiska händelser (den första månlandningen).  

 

Det gäller emellertid att komma ihåg att ”Matematikboken 2B” egentligen är avsedd för 

matematikundervisningen i skolår 2 och inte för matematikundervisningen i skolår 3. De 

flesta elever som går i den klass i skolår 3 som var min undersökningsgrupp vid grundskolan i 

Linköping har dock inte hunnit bli färdiga med ”Matematikboken 2B” än, vilket möjligtvis 

beror på att många av eleverna har utländsk bakgrund och därför ibland svårigheter att förstå 

instruktionerna.       
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6.5. Den magiska hatten, den tysta leken och Einstern 
 

Alla tre matematiklärare som jag intervjuade använder ytterligare läromedel utöver läroboken 

i sin matematikundervisning. Medan den tyska matematikläraren framförallt använder annat 

skriftligt material, använde klassföreståndaren ofta konkret material, såsom leksakspengar och 

elevklockor, och dramatiserade uppgifter. Den nya matematikläraren använder gärna spel och 

lekar. Motiveringarna till varför lärarna använder annat material än läroboken är mycket 

olika. 

 

Klassföreståndaren har framförallt upptäckt att hon med hjälp av de ytterligare läromedlen, 

som hon valde att använda, kunde konkretisera matematiken för eleverna. Konkret material 

underlättar för henne att tydliggöra kopplingen mellan siffrorna och verkligheten. Hon kunde 

skapa förståelse för siffrornas innebörd, vilket är betydelsefullt även för sådana elever som är 

duktiga på att hantera siffror och löser alla uppgifter rätt. Klassföreståndaren anser att det är 

viktigt att eleverna förstår vad de gör när de löser uppgifter, att de förstår att matematiken 

finns runtomkring oss och att de inte enbart mekaniskt skall lösa uppgifter som saknar vidare 

mening. 

 

Den nya matematikläraren använder konkret material och ytterligare läromedel eftersom hon 

vill att matematikundervisningen skall vara rolig och kreativ. Eleverna skall tycka om 

matematiklektionerna och stimuleras till fortsatt lärande. Med hjälp av lekar och spel ämnar 

hon åstadkomma någon form av kommunikation kring matematiken mellan eleverna och sig 

själv. Dessutom tycker hon att många lekar och spel inte endast ger eleverna tillfälle att öva 

sig i matematik, utan de ger eleverna tillfälle att öva sig i att samarbeta, att kommunicera med 

varandra m.m.       

 

Den tyska matematikläraren använder framförallt annat skriftligt material som skall 

komplettera de uppgifter som hon bestämmer att eleverna skall lösa i matematikboken 

”Zahlenreise 3” och i tillhörande övningsbok. I och med att hon ställer sig så kritisk till 

läroboken ”Zahlenreise 3”, är hon tvungen att komplettera med en hel del ytterligare skriftligt 

material. I begränsad utsträckning använder hon också konkret material, såsom tallinjer och 

talkort. Men hon är medveten om att eleverna i skolår 3 inte längre skall använda så mycket 

konkret material i matematikundervisningen enligt rekommendationer som lärare får i Baden-

Württemberg. 
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Uppenbarligen skall eleverna tidigt vänjas vid att matematik är en abstrakt vetenskap och 

därmed ett abstrakt skolämne. Den tyska matematikläraren tycker dock att konkret material, 

som han kallar ”visuellt stöd”, öppnar många möjligheter och är en stor tillgång både för 

många elever och för matematikundervisningen. 

 

Kramdjuret ”Einstern” som hon använder när nya moment skall introduceras kan inte 

verkligen räknas till konkret material, eftersom det inte konkretiserar matematiken. Däremot 

tycker eleverna om ”Einstern” och matematiklektionerna blir roligare när ”Einstern” är med.       

 

Av allt att döma verkar det som om det i klassen i skolår 3 vid grundskolan i Linköping läggs 

mycket större vikt vid att konkretisera matematiken för eleverna, att visa att och var 

matematiken finns i verkligheten och att få eleverna att förstå kopplingen mellan matematiken 

och verkligheten än i klassen i skolår 3 vid grundskolan i Tamm-Hohenstange.   

 

 

6.6. Förslag till fortsatt forskning 
 

Det har varit mycket intressant och lärorikt att genomföra en komparativ studie angående 

delar av matematikundervisningen i skolår 3 vid en klass i Sverige respektive en klass i 

Tyskland. Mycket överraskande för mig var att andelen eget arbete var avsevärt större än 

andelen helklassundervisning på matematiklektionerna i klassen i skolår 3 vid grundskolan i 

Tamm-Hohenstange. När jag drar mig till minnes hur matematiklektionerna organiserades när 

jag var grundskolelelev, tänker jag genast på helklassundervisning.  

 

Enligt min åsikt är det viktigt att lärare har kännedom om andra skolsystem förutom det egna, 

eftersom sådan kunskap ger en grund för eventuella jämförelser. När man försöker förstå hur 

andra skolsystem är organiserade, kan man börja ifrågasätta delar av det egna skolsystemet 

som man tidigare tog för givna och ansåg som självklara och orubbliga. Många elever 

kommer under sin skoltid i kontakt med olika skolsystem, t.ex. om de flyr från sitt hemland 

eller flyttar från ett land till ett annat tillsammans med sin familj. Det är viktigt att lärarna är 

medvetna om att förändringen kan vara mycket drastisk för eleverna och att de försöker förstå 

vad denna förändring kan innebära för eleven och för elevens familj. Ibland kan ett beteende 

hos en elev, som vi kanske uppfattar som ovanligt, härröra från ett skolsystem eller en 
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skolverksamhet som grundas på helt andra villkor. Skolverksamheten speglar 

samhällsstrukturen i de olika länderna, och samhällsstrukturerna kan vara mycket olika. 

 

Förslag till fortsatt forskning inom området finns många. Man skulle t.ex. kunna upprepa min 

komparativa studie om några år för att se om det har skett en förändring. Man skulle kunna 

välja en grundskola i en annan kommun i Sverige, eller välja en grundskola i ett annat 

förbundsland i Tyskland. Man skulle kunna jämföra andra delar av matematikundervisningen 

eller också undersöka ett annat skolämne. Det skulle vara intressant att ha andra 

undersökningsgrupper, t.ex. elever i skolår 1 eller i skolår 6 eller i skolår 9. Det skulle också 

vara mycket spännande att med hjälp av en liknande fallstudie jämföra utvalda delar av den 

svenska skolverksamheten med utvalda delar av skolverksamheten i ett annat land än 

Tyskland, exempelvis Italien, Frankrike eller Spanien, ett östeuropeiskt land, Storbritannien, 

ett annat skandinaviskt land eller ett land som ligger utanför Europa.          
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7. Sammanfattning 
 

Min komparativa studie syftade till att undersöka och ge inblick i skillnader och likheter 

avseende tre avgränsade delar av matematikundervisningen i skolår 3, å ena sidan i en klass 

vid en grundskola i Linköping i Sverige och å andra sidan i en klass vid en grundskola i 

Tamm-Hohenstange i förbundslandet Baden-Württemberg i Tyskland. Det som har 

undersökts är vilken arbetsform som är vanligast på matematiklektionerna och varför det är 

så, vilka förkunskaper eleverna hade i matematik när de började skolår 3 och vilka 

förkunskaper de bör ha i matematik i början av skolår 3 enligt styrdokumenten i respektive 

land, vilken matematikbok som används och varför, samt vilka ytterligare läromedel som 

används och varför. En översikt över relevant litteratur inom området utgör bakgrunden till 

den empiriska studien. Den empiriska studien inbegriper tre kvalitativa djupintervjuer med de 

berörda matematiklärarna vid de två grundskolorna, klassrumsobservationer, en analys av 

matematikboken som används i klassen vid grundskolan i Linköping och en analys av 

matematikboken som används i klassen vid grundskolan i Tamm-Hohenstange, samt en 

styrdokumentsanalys. Ytterligare läromedel förutom matematikböckerna beskrivs också i 

denna studie. Med hjälp av de insamlade data kunde studiens frågeställningar besvaras. I en 

avslutande resultatdiskussion undersöks studiens resultat mer ingående, de kopplas till 

varandra och till litteraturen.          

 

Av olika anledningar är eget arbete både i klassen vid grundskolan i Linköping och i klassen 

vid grundskolan i Tamm-Hohenstange den vanligaste arbetsformen på matematiklektionerna. 

Exempel på lärarnas motiveringar är att eleverna har olika matematikböcker och olika 

kunskaps- och färdighetsnivåer, att eleverna måste ges tillfälle att utveckla den egna 

inlärningsstilen, att eleverna skall lära sig att räkna tyst för sig själva och i sin egen takt, samt 

att läraren behöver ett underlag för att kunna följa upp varje elevs kunskapsmässiga 

utveckling i matematik.   

 

Elevernas förkunskaper i början av skolår 3 skiljer sig åt. Medan lärarna vid grundskolan i 

Linköping lägger stor vikt vid att skapa förståelse för matematikens beskaffenhet bland 

eleverna, verkar det vara viktigare att eleverna tillägnar sig utvalda kunskaper och färdigheter 

vid grundskolan i Tamm-Hohenstange.   
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I Sverige finns inga officiella riktlinjer som anger vad eleverna bör kunna i matematik i 

början av skolår 3, men det finns en lokal kursplan för matematik vid grundskolan i 

Linköping som innehåller mål för slutet av skolår 3. I Baden-Württemberg i Tyskland finns 

officiella riktlinjer som anger vad eleverna bör kunna i matematik i slutet av skolår 2, dvs. i 

början av skolår 3. Riktlinjerna finns i ”Bildungsplan 2004”.  

 

I klassen vid grundskolan i Linköping använder de flesta elever ”Matematikboken 2B” och i 

klassen vid grundskolan i Tamm-Hohenstange använder eleverna ”Zahlenreise 3”, som består 

av en matematikbok samt tillhörande övningsbok. Endast en av de tre intervjuade 

matematiklärarna hade möjlighet att påverka valet av läromedlet som används i 

matematikundervisningen. Att hon tillsammans med kollegor valde ut läroboksförlaget Libers 

studiesats för grundskolans tidiga år beror på att dessa matematikböcker är mycket 

välstrukturerade och innehåller tydliga instruktioner och förklaringar. 

 

Såväl i klassen vid grundskolan i Linköping som i klassen vid grundskolan i Tamm-

Hohenstange används ytterligare läromedel förutom matematikboken i 

matematikundervisningen. Matematiklärarna vid grundskolan i Linköping använder mycket 

konkret material, leksakspengar, elevklockor, kortlekar och spel, eftersom de vill konkretisera 

matematiken, tydliggöra kopplingen mellan matematiken och verkligheten samt göra 

matematiklektionerna roliga och kreativa. Matematikläraren vid grundskolan i Tamm-

Hohenstange använder ytterligare läromedel framförallt i form av ytterligare skriftligt 

material, men inte så mycket konkret material. Ytterligare skriftligt material använder hon 

eftersom hon vill komplettera uppgifterna i ”Zahlenreise 3”, ett läromedel som hon är ganska 

missnöjd med. Konkret material använder hon i mindre utsträckning eftersom elever som går i 

skolår 3 vid grundskolor i Baden-Württemberg enligt officiella rekommendationer inte längre 

skall använda så mycket konkret material i matematikundervisningen. 

 

Denna uppsats avslutas med några förslag till fortsatt forskning. 
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8. Zusammenfassung 
 

Der Zweck meiner vergleichenden Studie war, zu untersuchen und zu zeigen, welche 

Unterschiede und Ähnlichkeiten der Mathematikunterricht im dritten Schuljahr, auf der einen 

Seite in einer Klasse an einer Grundschule in Linköping in Schweden und auf der anderen 

Seite in einer Klasse an einer Grundschule in Tamm-Hohenstange im Bundesland Baden-

Württemberg in Deutschland, in Bezug auf drei deutlich abgegrenzte Bereiche aufweist. Es 

wurde untersucht, welche Unterrichtsform im Mathematikunterricht am häufigsten vorkommt 

und warum dies so ist, welche Vorkenntnisse die Schüler/innen zu Beginn des dritten 

Schuljahres in Mathematik hatten und welche Vorkenntnisse sie in Mathematik gemäß 

offizieller Richtlinien im jeweiligen Land zu Beginn der dritten Klasse haben sollen, welches 

Mathematikbuch verwendet wird und warum, sowie welche weiteren Lehrmittel verwendet 

werden und warum. Eine Übersicht über relevante Literatur bildet den Hintergrund meiner 

empirischen Studie. Diese Studie umfasst drei qualitative Interviews mit den beteiligten 

Mathematiklehrerinnen an den beiden Grundschulen, Besuche in den Klassenzimmern, eine 

Analyse des Mathematikbuches, das in der Klasse an der Grundschule in Linköping 

verwendet wird, eine Analyse des Mathematikbuches, das in der Klasse an der Grundschule 

in Tamm-Hohenstange verwendet wird und Analysen der Dokumente, die offizielle 

Richtlinien enthalten. Weitere Lehrmittel außer den Mathematikbüchern werden in dieser 

Studie auch beschrieben. Anhand der eingesammelten Daten konnten die Fragestellungen 

dieser Studie beantwortet werden. In einer abschließenden Resultatdiskussion werden die 

Ergebnisse der Studie eingehender untersucht, sie werden miteinander und mit den Aussagen 

in der Literatur verbunden. 

 

Aus unterschiedlichen Gründen ist an die einzelnen Schüler/innen angepasster Unterricht 

diejenige Unterrichtsform, die sowohl in der Klasse an der Grundschule in Linköping als auch 

in der Klasse an der Grundschule in Tamm-Hohenstange am häufigsten vorkommt. Die 

Lehrerinnen begründen dies beispielsweise damit, dass die Schüler/innen verschiedene 

Mathematikbücher benutzen und in Mathematik bisher unterschiedliche Kenntnisse und 

Fertigkeiten erworben haben. Andere Begründungen sind, dass die Schüler/innen die 

Möglichkeit bekommen müssen, einen eigenen Lernstil zu entwickeln, dass sie lernen 

müssen, alleine, im eigenen Takt, still und leise Aufgaben zu lösen und dass die Lehrerin 

bzw. der Lehrer eine Unterlage braucht, um die Entwicklung der Kompetenzen in Mathematik 

jeder Schülerin bzw. jedes Schülers für sich zu verfolgen. 
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Die Vorkenntnisse der Schüler/innen zu Beginn der dritten Klasse unterscheiden sich. 

Während die Lehrerinnen an der Grundschule in Linköping großen Wert darauf legen, den 

Schüler/inne/n die Beschaffenheit der Mathematik und ihre Verbindung mit dem alltäglichen 

Leben deutlich und verständlich zu machen, ist es an der Grundschule in Tamm-Hohenstange 

wichtiger, dass die Schüler/innen sich ausgewählte Kenntnisse und Fertigkeiten aneignen. 

 

In Schweden gibt es keine offiziellen Richtlinien, die angeben, was die Schüler/innen zu 

Beginn des dritten Schuljahres in Mathematik können sollen. Es gibt jedoch einen lokalen 

Bildungsplan für Mathematik an der Grundschule in Linköping, der Lernziele für das Ende 

des dritten Schuljahres enthält. In Baden-Württemberg gibt es offizielle Richtlinien, die 

angeben, was die Schüler/innen am Ende des zweiten Schuljahres, d.h. zu Beginn des dritten 

Schuljahres, in Mathematik können sollen. Diese Richtlinien sind im „Bildungsplan 2004“ 

enthalten. 

 
In der Klasse an der Grundschule in Linköping verwenden die meisten Schüler/innen das 

Mathematikbuch „Matematikboken 2B“ und in der Klasse an der Grundschule in Tamm-

Hohenstange verwenden alle Schüler/innen das Mathematikbuch „Zahlenreise 3“. 

„Zahlenreise 3“ besteht aus einem Mathematikbuch für die 3. Klasse und einem Arbeitsheft 

mit Lernstandsseiten.  

 

Nur eine der drei Mathematiklehrerinnen, die interviewt worden sind, hatte die Möglichkeit, 

die Wahl des Lehrmittels, das im Mathematikunterricht verwendet wird, zu beeinflussen. Sie 

wählte zusammen mit Kolleg/inn/en den Studiensatz „Matematikboken 1A-3B“ aus. Der 

Grund dafür war, dass diese Mathematikbücher eine gute Struktur aufweisen sowie deutliche 

Anweisungen und Erklärungen enthalten. 

 

Sowohl in der Klasse an der Grundschule in Linköping als auch in der Klasse an der 

Grundschule in Tamm-Hohenstange werden außer dem Mathematikbuch im 

Mathematikunterricht noch weitere Lehrmittel verwendet.  

 

Die Mathematiklehrerinnen an der Grundschule in Linköping verwenden viel konkretes 

Material, Papiergeld, einstellbare Schüleruhren, Kartenspiele und andere Spiele, weil sie die 

Mathematik verständlich machen, die Verbindung zwischen Mathematik und der Wirklichkeit 

deutlich und greifbar machen und den Mathematikunterricht lustig, spannend und kreativ 

gestalten möchten.  
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Die Mathematiklehrerin an der Grundschule in Tamm-Hohenstange verwendet weitere 

Lehrmittel vor allem in Form von weiterem schriftlichen Material, jedoch nicht so sehr in 

Form von konkretem Material. Weiteres schriftliches Material verwendet sie, weil sie damit 

die Aufgaben im Mathematikbuch „Zahlenreise 3“ ergänzen möchte, denn dieses Lehrbuch 

entspricht nicht wirklich ihren Vorstellungen. Konkretes Material verwendet sie seltener, weil 

es in Baden-Württemberg offizielle Empfehlungen gibt, die besagen, dass Schüler/innen, die 

ins dritte Schuljahr gehen, im Mathematikunterricht nicht mehr so viel konkretes Material 

verwenden sollen. 

 

Meine Studie als Schriftstück wird mit einigen Vorschlägen zu zukünftiger Forschung 

abgeschlossen.   
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9.1. Intervjuer 
 

Intervjuer med matematiklärare vid grundskolan i Linköping: 

- 8:e oktober 2007 

- 10:e oktober 2007 

 

Intervju med matematiklärare vid grundskolan i Tamm-Hohenstange: 

- 15:e november 2007 
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Bilaga 1 
 

 
 
 
 

Frågor inför de kvalitativa djupintervjuerna med matematiklärarna 
 

 
1. Vilken är den vanligaste undervisningsformen på matematiklektionerna i din klass 

(individuellt arbete, enskilt, dvs. eget arbete, grupparbete eller arbete i helklass)? 
Varför är det så? 

 
 

2. a) Vilka förkunskaper hade eleverna i din klass i matematik när de började skolår 3? 
 

b) Vilka förkunskaper bör eleverna (enligt läroplan, kursplan, andra styrdokument) ha 
i matematik när de börjar skolår 3?  

 
 

3. a) Vilka är anledningarna till att du använder läroboken ... i din 
matematikundervisning i skolår 3? 

 
 b) Använder du också tillhörande lärarhandledning? Varför/varför inte? 
 
 

4. Vilka ytterligare läromedel använder du och varför?   
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Bilaga 2 

 
 
 
 
 

Interviewfragen an eine Mathematiklehrerin der Grundschule 
Hohenstange 

 
 

1. Die Unterrichtsform, die in Deinem Mathematikunterricht am häufigsten vorkommt, 
ist... 

 
- individueller Unterricht, d.h. Unterricht, in dem die Schüler/innen einzeln und 

gleichzeitig mit derselben Aufgabe/denselben Aufgaben arbeiten. Die Aufgabe/n 
wählt die Lehrerin/der Lehrer aus. Die Lehrerin/der Lehrer entscheidet auch, wie 
viel Zeit für das Lösen der Aufgabe/n erforderlich ist. 

- an die einzelnen Schüler/innen angepasster Unterricht. In solchem Unterricht 
arbeiten die Schüler/innen einzeln mit unterschiedlichen Aufgaben, die die 
Lehrerin/der Lehrer auswählt. Die Schüler/innen entscheiden selbst über den 
notwendigen Zeitaufwand. 

- Gruppenarbeit. Die Schüler/innen arbeiten zusammen, um eine oder mehrere 
Aufgaben zu lösen. 

- traditioneller Unterricht, d.h. gleicher Unterricht für die ganze Klasse. Diese Art 
von Unterricht wird vor gesammelter Klasse von dem/der Lehrer/in erteilt.   

 
Warum kommt diese Unterrichtsform am häufigsten vor? 
  

 
2. a) Welche Vorkenntnisse hatten die Schüler/innen in Deiner Klasse in Mathematik zu 

Beginn der 3. Klasse? 
 

b) Welche Vorkenntnisse sollen Schüler/innen (gemäß den Lehrplänen oder anderen 
offiziellen Richtlinien) zu Beginn der 3. Klasse in Mathematik haben?  

 
 

3. a) Aus welchem Grund/aus welchen Gründen verwendest Du das Mathematikbuch ... 
in Deinem Mathematikunterricht in der 3. Klasse? 

 
b) Gibt es ein Handbuch für Lehrer/innen zu diesem Mathematikbuch? Verwendest 
Du dieses Handbuch? Warum/warum nicht? 

 
 

4. Verwendest Du andere Lehrmittel außer dem Mathematikbuch? Wenn ja, welche und 
warum? Wenn nein, warum nicht?   
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Bilaga 5 
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Bilaga 5 
 

Den lokala kursplanen för matematik som grundskolan i Linköping har 
upprättat 

 
 

”Eleven skall ha grundläggande färdigheter i att räkna med naturliga tal – i huvudet, med 
hjälp av skriftliga räknemetoder och med miniräknare.” (Lpo 94) 
 
Mål för år 3:   Behärska talområdet 1-10, muntligt och skriftligt. 
   Kunna förstå att mönster består av sekvenser som upprepar sig. 

Kunna uttrycka sig genom bildspråk, talspråk, räknespråk och 
räknesagor. 
Behärska talområdet 1-1000. 
Behärska tabellkunskaperna i ”Lilla plus” och ”Lilla minus”, ”Stora 
plus” och ”Stora minus” samt multiplikationstabellerna utan ”svåra 
hörnet” (båda faktorerna större än 6). 
Behärska enkla divisionsuppgifter med bråkstreck (omvänd 
multiplikation, 36/6). 

 
”Eleven skall ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva 
grundläggande egenskaper hos geometriska figurer och mönster.” (Lpo 94) 
 
Mål för år 3: Eleven ska känna till och kunna namnge de geometriska figurerna 

cirkel, kvadrat, triangel och rektangel. 
 
”Eleven skall kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, vinklar och massor.”  
(Lpo 94) 
 
Mål för år 3: Praktiskt kunna jämföra, uppskatta och mäta längdenheterna m och cm, 

volymenheterna l och dl, massaenheten kg. 
 
”Eleven skall kunna använda skala för att tolka ritningar och kartor.” (Lpo 94) 
 
Mål för år 3: Kunna förstora och förminska ett konkret föremål, t.ex. kritasken, t.ex. 

dubbelt och hälften så lång och bred. 
 
”Eleven skall kunna ange tid och bestämma tidsskillnader.” (Lpo 94) 
 
Mål för år 3: Kunna klockan analogt samt hela och halva timmar digitalt.  
 Kunna läsa av programtider i tv-tablån. 
 Kunna årstiderna, månaderna och veckodagarna. 
 Kunna läsa och känna till hur man skriver datum på olika sätt. 
 Känna till begreppet dygn. 
 
”Eleven skall kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna använda 
några elementära lägesmått.” (Lpo 94) 
 
Mål för år 3:  Kunna avläsa ett enkelt stapeldiagram. 
   Kunna avläsa en termometer.   
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Bilaga 6 
 

”Bildungsplan 2004“ 
Kompetenser och innehåll för matematik 

Grundskola – skolår 2 
 

1. Taluppfattning 
 
Eleverna skall... 
 

- kunna läsa, tala om och beskriva tal; 
- förstå olika tals innebörd med hjälp av didaktiskt strukturerat material; 
- kunna känna igen tal och siffror i olika funktioner och sammanhang samt använda tal 

och siffror med hänsyn till den konkreta kontexten; 
- förstå talsystemet med 10 som bas, och kunna använda detta talsystem med tiotal och 

ental korrekt när tal skall skrivas ned; 
- kunna jämföra och strukturera tal samt förstå och beskriva kopplingarna mellan dem; 
- ha en konkret uppfattning om kopplingar mellan tal och om de fyra räknesätten; 
- förstå hur de fyra räknesätten hänger samman 
- ha automatiserat multiplikationstabellerna och kunna divisionsuppgifter (omvänd 

multiplikation) samt utifrån dessa kunskaper härleda lösningar på ännu svårare 
matematiska uppgifter; 

- genom uppskattning, huvudräkning och tillämpning av omvända räknesätt kunna 
kontrollera om lösningar på matematiska uppgifter är rimliga; 

- själv eller tillsammans med andra kunna upptäcka fel i beräkningar; 
- kunna beskriva och förklara på ett otvetydigt sätt hur de löser matematiska uppgifter; 
- kunna se regelbundenheter i talserier; 
- kunna skapa regelbundna talserier själv; 
- kunna känna igen enkla matematiska uppgifter framställda i tabeller och diagram samt 

själv skapa egna matematiska uppgifter. 
 
Innehåll och begrepp: 
 

- Talområde 0-100 
- Kardinaltal, ordningstal 
- Positionssystemet med tiotal och ental 
- ”Grannar”, dvs. ”talet före” och ”talet efter”, jämna och udda tal, större än, mindre 

än, lika med, halvera, fördubbla        
- Addition, subtraktion, multiplikation, division utan och med rest 
- Omvända räknesätt och kontrolluppgifter  

 
 
2. Mätning och storheter 
 
Eleverna skall... 
 

- kunna jämföra, uppskatta och mäta pengar, längder och tid i enkla experiment med 
lämpliga icke-standardiserade och standardiserade enheter; 

- kunna namnge typiska representanter för standardiserade mätenheter för pengar, 
längder och tid; 

- kunna räkna med pengbelopp; 



 94

- kunna bestämma tidpunkter och tidsskillnader i enkla exempel med hjälp av klockan 
och almanackan; 

- kunna beräkna tidpunkter och tidsskillnader i enkla problemlösningsuppgifter; 
- kunna uppskatta, mäta och rita längder; 
- kunna beräkna längder i enkla problemlösningsuppgifter; 
- kunna omvandla enkla storheter i andra enheter (t.ex. 2 meter är lika mycket som 200 

centimeter); 
- kunna tillämpa sina kunskaper och färdigheter om storheter för att lösa 

frågeställningar och problem kring enkla vardagsnära sakförhållanden. 
 
Innehåll och begrepp: 
 

- pengar (euro, cent) 
- längder (meter, centimeter) 
- tider (timmar, minuter, sekunder) 

 
 
3. Rymd och plan 
 
Eleverna skall... 
 

- kunna positionera sig själva och röra sig medvetet i rummet; 
- kunna upptäcka och identifiera tredimensionella geometriska figurer i omvärlden och i 

konsten; 
- kunna betrakta och beskriva tredimensionella geometriska figurer utifrån olika 

perspektiv; 
- kunna skapa enkla modeller av tredimensionella geometriska figurer och använda 

dessa för att beskriva figurernas egenskaper; 
- kunna jämföra och sätta tredimensionella geometriska figurer i relation till varandra; 
- kunna jämföra tredimensionella geometriska figurer experimentellt med avseende på 

deras volym; 
- kunna upptäcka och identifiera tvådimensionella figurer och former i omvärlden och i 

konsten; 
- kunna känna igen, namnge, beskriva och sätta tvådimensionella figurer och former i 

relation till varandra och gestalta dem kreativt; 
- aktivt kunna ta reda på enkla areor genom att ”lägga ut parkett” (dvs. plana ytor) i 

tvådimensionella figurer; 
- aktivt och själv kunna skapa enkla symmetriska figurer samt pröva symmetrin hos 

tvådimensionella former och figurer; 
- kunna känna igen linjesymmetrier och förskjutningar av objekt i omvärlden. 

 
Innehåll och begrepp: 
 

- riktning 
- kub, klot 
- enkla lägesrelationer, perspektiv (uppifrån, ifrån sidan,...) 
- fyrkant, rektangel, kvadrat, triangel, cirkel 
- geometriska bilder, bandornament 
- linjesymmetri 
- ”parkettering”, ornament 
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4. Mönster och strukturer 
 
Eleverna skall... 
 

- kunna beskriva och undersöka enkla geometriska och aritmetiska mönster samt göra 
förutsägelser kring hur de fortsätter; 

- kreativt kunna utveckla och beskriva analoga mönster; 
- kunna känna igen tecken- och symbolkonstellationer, identifiera dem som chiffrerade 

budskap och dechiffrera dem enligt en kod;  
- kunna känna igen den matematiska strukturen i problemlösningsuppgifter och kunna 

skapa problemlösningsuppgifter utifrån givna sammanhang; 
- kunna beskriva, avläsa och tolka enkla sakförhållanden i tabeller och diagram. 

 
Innehåll och begrepp: 
 

- talföljder, symbolföljder 
- chiffrerade budskap 

 
 
5. Data och sakförhållanden 
 
Eleverna skall... 
 

- kunna samla in och beskriva data tagna ifrån observationer, enkla experiment eller 
enkla texter; 

- kunna hitta data i förenklade diagram samt inhämta informationer och dra slutsatser 
utifrån dem; 

- vid bearbetningen av enkla problemlösningsuppgifter, kunna hitta matematiskt 
relevanta informationer i texten, överföra dessa till en matematisk struktur, lösa 
uppgifterna och kontrollera resultatens rimlighet; 

- kunna identifiera relevanta frågor i enkla situationer och sakförhållanden som har 
åskådliggjorts i diagram; 

- själva kunna åskådliggöra problemlösningsuppgifter med tydlig anknytning till de 
egna erfarenheter och intressen. 

 
Innehåll och begrepp: 
 

- listor, tabeller som anger frekvens 
- skisser, kartor, diagram   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


