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1. INLEDNING

För några år sedan läste jag en artikel om två lärarstudenter som gjorde slutpraktik på en
svensk skola i Kenya. Min första tanke när jag hade läst artikeln var ”tänk om jag också
kunde göra min slutpraktik där”. Det skulle ju vara ett perfekt tillfälle att få nya kunskaper
och utveckla min kommande roll som lärare.

Afrikas länder och kulturer har alltid fascinerat mig och därför var det inte svårt att välja vart
jag ville åka. Ett år innan det var dags för slutpraktik skickade jag iväg ansökningar till flera
skolor runt om i världen. Jag hoppades dock på att få komma till Kenya. Efter en tids väntan
fick jag glädjebeskedet att jag, och två klasskamrater, skulle få göra slutpraktik på Svenska
skolan i Kenyas huvudstad, Nairobi. Jag började förbereda mig genom att läsa om Kenya. Ju
mer jag läste desto mer intresserad blev jag. Snart upptäckte jag att det kenyanska
skolsystemet skiljer sig markant från det svenska.

Jag hade många funderingar på hur allt skulle bli. Hur såg landet ut? Hur bodde människorna?
Vad åt de? Hade religionen en styrande effekt på samhället? Stämde TV-programmens bilder
av Afrika överens med verkligheten? I Sverige har skolan en god standard, men hur är det
egentligen i ett land som Kenya? Går alla barn i skolan? Hur ser skolorna ut? Hur ser
läromedlen ut? Vad lär sig eleverna? Vilka kunskaper och färdigheter prioriteras? Frågorna
var många och svaren hoppades jag få under min vistelse i Kenya.

I Nairobi gjorde vi flera studiebesök i en inhemsk skola som ligger några kvarter från den
svenska skolan. Skolan har samma namn som området den ligger i, Dagoretti, och liknade
mest ett stort plåtskjul. Jag tyckte att skolan låg i ett riktigt slumkvarter, men för befolkningen
var det ett vanligt ”Svenssonområde”. Dagorettiskolan är i huvudsak en primary school med
klasser från år 1-8. En mindre del av skolan är ”dagisverksamhet” med yngre barn. På skolan
finns barn mellan fem och fjorton år. Skolan har ca 150 elever och i varje klass går det mellan
30 och 45 barn.

När vi var på Dagorettiskolan höll man på att lägga golv och därför hade de provisoriskt
omvandlat kyrksalen till en stor lärosal. Där var tre klasser med var sin lärare inhysta, och de
hade undervisning i olika ämnen samtidigt. Svarta tavlor hängde på trekvart, elever trängdes
på trasiga bänkar och det var ”tyst i klassen”. Jag var med på en matematiklektion och jag
blev snart ganska förvånad över hur pass skicklig pedagog denne matematiklärare var. Han
undervisade bland annat om hur man räknar ut roten ur ett tal. Här var det inte tal om att
använda sig av miniräknare.

Studiebesöken på Dagoretti gjordes för att vi skulle få en bild av hur det kunde vara i
kenyanska, allmänna skolor. För att få ett intryck av hur olika skolor fungerar besökte vi även
andra inhemska skolor. Besöken gjorde mig nyfiken och intresserad och det fick mig att vilja
ta reda på mer om det kenyanska skolväsendet.

Jag har länge varit intresserad av siffror och matematiska modeller inom matematikämnet och
därför föll det sig naturligt för mig att mitt examensarbete skulle handla om matematikämnet.
Eftersom Kenya är ett land så olikt Sverige har jag valt att inrikta mig på jämförelser i
matematikämnet i de båda länderna.
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med arbetet är att ta reda på likheter och skillnader i kunskapsmålen i matematik i
Kenya och Sverige samt likheter och skillnader i innehåll och upplägg. Ett underordnat syfte
är att jämföra hur skolorna i Sverige och Kenya styrs.

• Vilken kunskap inom matematikämnet ska eleverna ha då de går ut
grundskolan/secondary school?

• Vilka färdigheter anses nödvändiga inom matematikämnet i de båda länderna?

• Hur skiljer sig kursplanerna för matematik i Sverige och Kenya? Hur skiljer sig
uppläggen och tydligheten i målens formuleringar?

• Vilka är de kenyanska motsvarigheterna till den svenska skolans styrande organ?

3. METOD

Jag hade från början önskat jämföra kursplanen för sista året i primary school med den
svenska kursplanen för år 9, sista året i grundskolan. Detta för att kunna se skillnader och
likheter i slutet av de första skolstadierna i respektive land. På grund av att kursplanen för
primary school var slut på marknaden, och dessutom inaktuell sedan flera år, har jag istället
valt att jämföra kursplanen för år 9 med kursplanen för secondary school. Elevernas ålder är
då 14-18 år. För att få en bakgrund till studien har jag också försökt skaffa mig en bild av hur
skolan styrs i Kenya jämfört med i Sverige.

Den metod jag har använt är en dokumentanalys av KCSE – Kenya certificate of secundary
education – regulations and syllabuses 2000-2001, som har getts ut av Kenya National
Examinations Council (2000), Kursplaner för grundskolan som Utbildningsdepartementet
gav ut 1993 och 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet - Lpo 94, utgivet av
Utbildningsdepartementet (1998). Jag har gjort jämförelser mellan den kenyanska kursplanen
och den nuvarande svenska samt den svenska läroplanen. Jag har studerat kursplanernas
upplägg och innehåll och jämfört hur de är skrivna.

Uppsatsen är upplagd så att jag först gör en kort beskrivning av de båda ländernas
skolhistoria. Med historiken vill jag visa hur skolorna har utvecklats och förändrats fram till i
dag.

I nästa avsnitt beskrivs olika teorier om undervisning och lärande. Jag beskriver här teorierna
som läroplaner och kursplaner har påverkats av.

Redogörelser för hur skolan styrs i Kenya och Sverige följer därnäst. För att få lite fakta om
läroplaner har jag här även valt att berätta vad en läroplan är och vad det är som styr
läroplanens innehåll. I slutet på avsnittet redogör jag för hur skolsystemen i de båda länderna
styrs.

Innan en avslutande diskussion går jag närmare in på kursplanerna i matematik och jämför
dessa. En kort beskrivning av de svenska kursplanernas uppbyggnad inleder avsnittet.
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I slutdiskussionen nämner jag olika studiebesök som jag har gjort på allmänna kenyanska
skolor. Anledningen till att jag valde just dessa var att en person vid den svenska skolan hade
kontakt med några anställda på skolorna. Jag fick reda på att rektorerna var villiga att berätta
och visa mig runt på sina arbetsplatser. Skolorna låg inte långt från svenska skolan och det var
också en av anledningarna att dessa skolor valdes för mina studiebesök.
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4. BAKGRUND

4.1 Skolutvecklingen i Sverige
Den första ansatsen till svensk skolordning finns enligt Richardson (1990) i ett avsnitt i 1541
års kyrkoordning. Kyrkan ansvarade för undervisningen och de viktigaste ämnena var latin
och kristendom, men även skrivning och räkning ingick. Det var inte förrän 1842 som det
bestämdes, enligt folkskolestadgan, att staten skulle ansvara för att alla medborgare fick
uppfostran och undervisning. Det har uppfattats så att man då talade om skolplikt, det vill
säga obligatorisk skolgång. Skolplikt hade inte samma betydelse då som den har i dag. Den
innebar att socknen var skyldig att se till att det fanns en folkskola med utbildad lärare i varje
stad och varje socken på landsbygden. Det fanns visserligen redan ett flertal fasta skolor i
stora delar av landet men det var inte många barn som gick där. Det dröjde lång tid innan alla
barn fick plats i folkskolan.

Runt sekelskiftet var ecklesiastikministern Fridtjuv Berg (tidigare även folkskollärare) en av
de skolpolitiker som ivrade för att folkskolan skulle ersättas av en ny allmän bottenskola. Han
menade att folkskolan skulle utvecklas till en skola för alla barn oavsett samhällsklass. Den
nya folkskolan, bottenskolan, skulle även fungera som en förberedelseskola för de som
fortsatte att läsa i läroverk. Skolan skulle vara till för alla barn och alla skulle få en likvärdig,
gemensam utbildning under de första skolåren. Det dröjde innan allmänheten lyssnade till
idén med bottenskoleprincipen. Först med 1962 års läroplan blev den verklighet i hela
Sverige.

Under 1900-talets första hälft ökade det statliga inflytandet och det ekonomiska stödet.
Kyrkans roll i utbildningssammanhang försvagades och domkapitlen ersattes av
länsskolnämnder. Samtidigt förändrades skolans kristendomsundervisning till en mer objektiv
undervisning. Under de kommande årtiondena ändrades och utvecklades det svenska
skolsystemet från flera olika skolformer till ett alltmer enhetligt. 1927 beslutades om
möjlighet för barn som gick i folkskolan att få möjlighet att söka till realskolan som allt sedan
1906 var förberedande för gymnasiestudier med en avslutning i form av studentexamen.
Universiteten ansvarade för utbildningskvalitén hos studenterna.

År 1948 ville skolkommissionen att alla dåvarande skolor skulle slås samman till en
enhetsskola. Lundgren (1981) skriver att riksdagen två år senare beslöt att en
försöksverksamhet med en nioårig enhetsskola skulle startas och för den skulle allmän
skolplikt gälla. I början av 1950-talet utvecklades ett treårigt högstadium inom enhetsskolan
som var en parallell till realskolan.

En skolberedning tillsattes 1957 för att utforma en ny organisation och läroplan för en ny
skolverksamhet, nämligen grundskolan. Tanken var att skolutvecklingen skulle följa
samhällets förändringar men även påverka samhällsutvecklingen. Eleven skulle fostras till en
samhällsindivid och därmed fanns anledning till att fostran skulle ske i samverkan med
närsamhället.

1960 tillsattes en speciell läroplansgrupp innehållande bland annat forskningspersonal
(Richardson, 1990). Arbetet i gruppen inriktade sig främst på att titta på behovet av olika
kunskaper som behövdes för fortsatta studier, för arbete och fritid. Förhållandet mellan krav
och behov och undervisningsresultatet granskades. Undervisningsmomenten i ämnena
matematik, svenska, samhällskunskap, fysik och kemi justerades.
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År 1962 beslöt Sveriges riksdag att en ny obligatorisk skola skulle införas. Det gamla
parallellskolsystemet var nu avskaffat och grundskolan utvecklades. I läroplanen för
grundskolan, Lgr 62, presenterades riktlinjerna.  Det skulle vara en nioårig, integrerad skola
för alla barn som uppnått den aktuella skolpliktsåldern. Den nya grundskolan delades in i tre
stadier. Det sista stadiet, högstadiet, var till för att tillgodose elevernas möjlighet att välja
mellan olika ämnen. Enligt Dahlgren (1995) var det tänkt att skolan skulle ge eleverna en
demokratisk fostran i enlighet med 1946 års skolkommissions betänkande 1948 men detta
visade sig vara svårt i verkligheten. Eleverna från arbetarklassen fick sämre betyg och
kritikerna menade att utbildningen enbart syftade till att eleverna skulle lära sig stoffet som
hittades i läroböckerna. Lärarbristen var stor och lärarna var i stort behov av fortbildning.
Lokalerna var i dåligt skick. För att förenkla det organisatoriska arbetet, och anpassa
timplanerna, skrevs en ny läroplan 1969, Lgr 69. Den togs inte i bruk förrän året därpå
(Richardson, 1990). Samtidigt startade en omfattande fortbildning av lärarna.

Under 1970-talet avbröts skolans utveckling med en praktiserande regelstyrning. År 1974
ansågs det vara ett hinder för att kunna utnyttja skolans resurser på ett effektivt sätt. I
samband med att Lgr 80 infördes skulle den demokratiska fostran i skolan ökas (Dahlgren
1995). Alla elever skulle få chans att lyckas med sin utbildning. Arbetssättet skulle inte längre
vara så lärarstyrt. Nu skulle eleverna aktiveras. Med Lgr 80 tillkom ett flertal detaljregler för
skolans arbetsformer och dessa var för många lärare besvärande. Det medförde att det
traditionella undervisningssättet kvarstod. Under 1980-talet ägde en omfattande
decentralisering rum av offentlig verksamhet. Detta innebar för skolans vidkommande att år
1991 togs de flesta detaljregler för arbetsformer och organisation bort. Nu var det istället tänkt
att staten skulle bestämma mål och innehåll i skolan och att kommunerna skulle ansvara för
den pedagogiska verksamheten. För att skolan skulle bli målstyrd var det viktigt att skolan
lade större vikt vid utvärdering av verksamheten samt en förbättrad lokal planering. Idag ska
kommunerna tillsammans med skolornas rektorer bestämma hur arbetet ska organiseras för att
målen ska nås. De aktuella målen finns i den senaste läroplanen, Lpo 94.

4.2 Kenyas skolhistoria
År 1846 grundades den första kristna missionskyrkan i Kenya. Detta gjordes av två tyskar,
Krapf och Rebman, medlemmar i det kristna missionssällskapet. Huvudsyftet var att lära ut
kristendom. I samband med utvecklingen av järnvägen etablerades flera olika missionsskolor
från kusten in till Victoriasjön. Skolorna utvecklades snart även till att utbilda nybyggare
inom jordbruk. (www.kenyaweb.com)

Nybyggarna utökade sina jordbruk och behövde därför extra arbetskraft från den inhemska
befolkningen. År 1909 togs den första läroplanen fram. Den var inriktad mot teknik och
industri för att kunna stötta utbildningen för den afrikanska befolkningen, som sedan skulle
kunna arbeta för européerna. I sin rapport skriver Jiven (1982) om den första afrikanska
skolan som fick stöd från regeringen. Den startades år 1914. I denna yrkesskola, i Machakos
(se karta, bilaga 1), fick eleverna allmän utbildning och yrkesutbildning.

Under brittiska kolonialtiden (1920-1963) var det bara ett fåtal afrikanska barn som fick
utbildning. Européerna hade egna skolplaner och mest resurser för utbildning. Snart började
även asiater och araber att bygga upp ett fåtal skolor. Över de få afrikanska skolorna bestämde
det brittiska herraväldet. Under 1920-talet började den kenyanska utbildningen att finansieras
av landets regering. Närman (1995) poängterar att från år 1926 hade svarta barn tillåtelse att
gå i secondary school. Fram till 1956 gick ca 98 % av barnen (mellan 8-14 år) i primary
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school. På grund av att det var så svårt att klara inträdesproven gick endast ett fåtal barn i
secondary school.

År 1963, då Kenya blev självständigt, kunde Kenyas politiker själva bestämma hur
utbildningen skulle utformas. En kommission tillsattes för att göra om utbildningssystemet.
Under de första åren efter självständigheten fanns 6000 primary schools och där gick ca 900
000 elever. Samtidigt fanns det inte mer än ca 150 secondary schools och där sammanlagt 30
000 elever gick. Endast ett allmänt universitet fanns. Lärarantalet uppgick till totalt 23 000 på
primary school och 1400 på secondary school. De flesta hade gått någon form av
lärarutbildning.

Efter självständigheten expanderade skolorna. Dessförinnan var det stor skillnad i möjligheten
att få utbildning, både vad gällde olika folkslag och regioner i landet.

På grund av det hårda examinationssystemet och de höga terminsavgifterna kunde inte alla
elever gå så många år i skolan. Kortsiktigt blev utbildningen en dålig investering, för både
barn och föräldrar. De barn som hade tur att gå vidare i sin utbildning var de som kom från
välbärgade familjer.

Efter självständigheten 1963 började den nya regeringen se till skolpolitikens brister och
behov. Man ville förnya och utveckla skolan efter den nya nationens förändringar och krav.
År 1985 togs det nuvarande skolsystemet i bruk, det så kallade 8-4-4-systemet.

De statliga utbildningarna som finns i Kenya i dag är indelade i tre nivåer; primary school
(åtta år), secondary school (fyra år) och higher education (fyra år). Varje skolår består av tre
terminer. Då Kenya blev självständigt, 1963, ändrades åldern för skolstart till sju år, men idag
börjar de flesta eleverna redan då de är fem eller sex år. Dessförinnan var skolstarten vid åtta
års ålder.

Upp till universitetsnivå måste alla elever bära skoluniform. Det är för att visa vilken skola
eleverna tillhör. Uniformskostnaderna får eleverna stå för själva. Det gäller även för allt
skolmateriel. På vissa skolor finns det böcker att låna för de elever som inte har råd att köpa
egna. Med jämna mellanrum delar statens regering ut stipendier till de fattigaste eleverna som
anses ha lätt att lära. Dessa pengar ska användas för skolmateriel. Själva skolundervisningen
betalas av staten. På några skolor, med högre standard, serveras skollunch men på de flesta
skolor måste eleverna ta med sig egen mat.

För att kunna komma vidare till secondary school är eleverna tvungna att få tillräckligt med
poäng på olika prov i primary school. Det viktigaste examinationsprovet kallas KCPE (Kenya
Certificate of Primary Education). Det görs i slutet av det sista skolåret på primary school.

De flesta elever som läst den fyraåriga secondary school, har följt en akademisk läroplan,
andra har inriktat sig mot t.ex. tekniska secondary schools. Andra inriktningar kan vara
jordbruk, handel, hemekonomi, eller utbildning för industriarbete. Secondary school avslutas
även här med ett prov, KCSE (Kenya Certificate of Secondary School). När man fått godkänt
på KCSE kan eleven välja att gå vidare till higher education.

Har eleven klarat KACE (Kenya Advanced Certificate of Education) finns möjligheten att
läsa vidare på universitet. KACE görs i slutet av higher education. År 1995 fanns det fem
statliga universitet, tre stycken i Nairobi och två utanför Nakuru. (se karta, bilaga 1)
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För att komma vidare från ett stadium till ett annat måste eleverna få godkänt på slutprovet,
KCPE, KCSE eller KACE. För att få göra om provet, om någon elev inte klarat det, krävs det
att eleven går om det sista året innan han/hon får göra om provet igen.

Dagens utbildningssystem, 8-4-4-systemet, började således utvecklas 1985. Siffrorna visar
antalet år på primary school, secondary school och higher education (Närman, 1995). I
samband med det nya utbildningssystemet introducerades även ett nytt examinationssystem.
Tyngdpunkten lades nu på mer praktiska och muntliga ämnen. Detta gällde både på primary
school och på secondary school. I Kenya finns ingen skolplikt, 1987 gick ca 70 % av Kenyas
barn och ungdomar i skolan.
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5. TEORIER OM UNDERVISNING OCH LÄRANDE
Det finns olika teorier (bygger på olika filosofiska inriktningar) om hur man ska undervisa
och hur man ska agera som lärare. Under utvecklingens gång har skolan förändrats och synen
på kunskap och bildning har förnyats i samband med samhällsutvecklingen. I de svenska
läroplanerna som varit aktuella genom tiderna syns klara skillnader i både utformning och
bakomliggande teorier.

Wyndhamn m.fl. (2000) skriver att behaviorismen, med Burrhus Frederic Skinner som
huvudman, är den yngsta bland de stora filosofiska inriktningarna. De behavioristiska
teorierna dominerade fram till 1960-talet men de märks fortfarande av på sina ställen i
undervisningen. Denna grundtanke finns det spår av i Lgr 62 och Lgr 69. Behaviorismens
grundtanke bygger på förändringar i en individs beteende. Ett beteende beskriver Wyndhamn
m.fl. som ”ett iakttagbart sätt att uppföra sig” (s. 77). Lärande innebär att beteendet ska
anpassa sig till något nytt och förväntat, ett uppsatt mål. Beteendet inom behaviorismen kallas
för respons. Stimuli är händelser eller antydningar i omgivningen som påverkar och är
villkoret för respons. Resultatet (konsekvensen) av beteendet avgör om stimuli ska upprepas.
Av alla erfarenheter vi får påverkas vårt agerande när vi möter på stimuli som vi känner igen.
Sekvensen är dock alltid densamma: STIMULUS – RESPONS – KONSEKVENSER.

De mest typiska kännetecknen i behaviorismen är att man endast tittar på det observerade
beteendet och hur individer anpassar sig till sin miljö. Man tittar inte på hur individen tänker
utan endast på kunskapen som ska matas in i den passiva individen. Läraren är en auktoritativ
och kontrollerande person.

I matematikundervisningen syns drag av Skinners tankar när exempelvis eleverna räknar i
sina matematikböcker. Eleverna stimuleras och reagerar på olika sätt när de löser uppgifterna.
Facit, lärarens bedömning eller kamratens jämförande svar leder till olika konsekvenser.
Positiva konsekvenser förstärker beteendet medan negativa konsekvenser ofta leder till ett
negativt beteende.

En annan filosofisk inriktning står kognitivismen för och själva ordet innebär att man ska få
kunskaper med hjälp av sinnena. Här handlar det om att, i motsats till behaviorismen, se hur
individer reagerar på olika stimuli. Man tittar på vad som rör sig i individens tankar.
Kognitivismen började ta fart under 1960-talet. Man gjorde studier som visade att träning ger
färdighet. Tränar man och upprepar inlärandet kan man snart bygga upp ett långtidsminne. I
arbetsminnet eller korttidsminnet bearbetas informationen som man fått genom sinnena.
Mellan långtids- och korttidsminnet sker hela tiden en växelverkan. Genom sinnena kommer
information. Den bearbetas sedan i korttidsminnet för att så småningom lagras i
långtidsminnet.

Fig. 1 Schematisk sammanfattning över kognitivistisk inlärningsteori. Wyndhamn, J. Riesbeck, E. Schoultz, J.
(2000) (s. 87)

Problem
Uppgift
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input
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Matematiska
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I matematikundervisningen kan elever ibland ha problem med att förstå det som är nytt. De
upplever situationen som komplicerad och tråkig. Ju mer de tränar på olika sätt, desto lättare
och bättre går det för dem. De får struktur över innehållet och övandet leder till att stoffet blir
meningsfullt och roligt. Detta kan sägas vara kognitivistiska tankar.

Inom konstruktivismen menar Wyndhamn m.fl. (2000) att människan ”konstruerar” kunskap
genom sina erfarenheter. Det är alltid i samspel mellan sinnesintrycken och förnuftet som
kunskapen skapas. Här talar man om lärande eller kunskapande istället för inlärning. En av
pionjärerna inom det konstruktivistiska tänkandet var John Dewey. Han menade att ny
kunskap bara kan uppstå om situationen är sådan att gamla erfarenheter och kunskaper
utnyttjas. Andra pionjärer såsom Bruner och Piaget ville visa att ny kunskap kan byggas upp
med hjälp av modeller som bygger på gamla kunskaper och erfarenheter. I skolan ska
undervisningen utgå från elevens erfarenheter. Repetition, fördjupning och ett socialt samspel
är viktiga steg för lärande. I Lpo 94 syns det tydligt att konstruktivismens tanke finns, genom
att man betonar ett elevaktivt arbetssätt.

Fig. 2 Med samspel mellan sinnesintryck och förnuft konstrueras kunskap enligt konstruktivismens idé.
Wyndhamn, J. Riesbeck, E. Schoultz, J. (2000) (s. 88)

Wyndhamn m.fl. (2000) skriver att om man jämför läroplaner världen över så är
matematikämnet ett lika viktigt skolämne överallt.  Matematik sades vara ett möjligt
skolämne 1760. Detta just för att det var ett nyttigt och viktigt ämne redan då. Idag bidrar
matematiken både till ett lands teknologiska utveckling och även delvis till en individs
uppfostran. Matematik påverkar människan både privat och i arbetslivet.

I alla grundskolans läroplaner är konkretion viktigt vid begreppsinlärning. I Lgr 62 visas det
genom meningen ”kvantitetsuppfattning och matematiskt tänkande sammanhänger med
erfarenheter av konkreta situationer” (Kungl. SÖ, 1962 s. 170). I Lgr 69:s kursplan står det
”ju fler konkreta situationer man kan anknyta till och ju klarare redan förvärvade begrepp är,
desto lättare sker den nya begreppsbildningen” (Skolöv. 1969 s. 138). I Lgr 80 vill man att
”varje elev kan förankra begreppen och förstå användningen i praktiska situationer” (SÖ,
1980 s. 99). Tanken om konkretion och begreppsbildning finns i den senaste kursplanen,
tillhörande Lpo 94. ”Utbildningen i matematik skall utveckla elevernas
problemlösningsförmåga. Många problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta
situationer utan att man behöver använda matematikens språk, symboler eller uttrycksformer”
(Utb. dep., 1998 s. 33). I alla läroplaner framgår det på ett eller annat sätt att matematik ska ge
den kunskap vi alla behöver i vår vardag. Eleven i skolan får små avgränsade uppgifter som
till slut ska fogas samman till en framtida helhet.

Wyndhamn m.fl. (2000) skriver att om man jämför alla läroplaner genom åren är det
viktigaste målet att eleverna får en handlingsberedskap både i och utanför skolan. I
matematikämnet betyder det att eleverna ska få sådana kunskaper och färdigheter som de kan
ha användning och nytta av i olika situationer. Eleverna ska ta till sig erfarenheter av

Handling
erfarenhet

reflektion Lärande
kunskap
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Lgr 62

situationerna där de olika kunskaperna kan utnyttjas. För att detta ska vara möjligt måste man
arbeta med problemlösning. Problemlösning är ett huvudmoment i matematikundervisningen.

Problemlösning är ett viktigt begrepp som har uppmärksammats i samtliga läroplaner. Det har
dock haft olika innebörd. I realskolans kursplan används begreppen ”uppgifter” och
”tillämpningar”, men de delas in i olika typer av ”problem”. I Lgr 62 skriver man orden
”problem”, ”uppgifter” och ”tillämpningsuppgifter”. Även orden ”problemlösning” och
”problembehandling” hittar man. I Lgr 69 används begreppet ”matematisk modell”. I de två
senare, Lgr 80 och Lpo 94, skriver man ”undersökande aktiviteter”.

I tidigare läroplaner inklusive Lgr 69 menar man att eleverna klarar av att lösa uppgifter eller
problem bara de behärskar de matematiska verktygen i form av olika tekniker.
Problemlösning sågs som huvudmålet för matematikundervisningen.  I Lgr 80 skulle eleverna
inte bara kunna lösa olika problem, de skulle även få undervisning i problemlösning.
Problemlösning som medel för ett matematiskt tänkande anser Wyndhamn m.fl. (2000) vara
viktigast i Lpo 94. Genom problemlösning lär sig eleverna att utveckla matematiska tankar
och idéer, upptäcka matematiska samband och att använda logiska tankegångar.

Fig. 3 Grafisk bild över hur de olika läroplanerna använder problemlösning. Lgr 62 och Lgr 69 passar bäst i fält
A för att man vill tillämpa problemuppgifterna i vardagsnära situationer. Lgr 80 har placerats i fält B eftersom
problemlösning används som ett innehåll i undervisningen. I fält D lämpar sig Lpo 94 med anledning av att den
trycker på att eleverna genom problemlösning utvecklas till att behärska metoder och verktyg för lärande.
Wyndhamn, J. Riesbeck, E. Schoultz, J. (2000). (s. 62)

För att underlätta utvärdering av elevernas arbete i matematik ger Skolverket kontinuerligt ut
diagnostiska material för år 2 och 7 samt ämnesprov för år 5 och 9. De är ett hjälpmedel för
att se hur eleverna utvecklar sitt matematiska tänkande till en verbal matematisk tankeprocess.
Uppgiften med att bedöma och utvärdera är inte enbart till för att sätta ett betyg, det är även
till för att vara vägledande och pådrivande. I Lpo 94 kan man läsa att skolan ska sträva efter
att eleverna ska utveckla egna sätt att lära, ha ett större ansvar för sina studier och själva
bedöma sina resultat. Eleven ska kunna lita på sitt eget tänkande och den egna förmågan att
kunna lära sig matematiken och att kunna använda den i olika situationer.

Tillämpning

Inlärning

Arbetssätt Tankeprocess

Lgr 69
Lgr 80

Lpo 94

A B

C D
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6. SKOLANS STYRNING

6.1 Läroplaner och läroplanskoder
En läroplan är ett dokument som beskriver utbildningens mål, innehåll och fördelning av tid.
Det är även ett samlingsbegrepp för kursplaner, timplaner, mål och riktlinjer. Med gymnasiets
kunskapskrav och läroplaner i åtanke formas grundskolans läroplaner. Det motsvarande
engelska ordet för läroplan är ”curriculum”. Lundgren menar att det inte bara är ett ”konkret
dokument”, utan han beskriver det som ”hela den filosofi och de föreställningar som finns
bakom en konkret läroplan.” (Lundgren, 1981 s. 21)

Lundgren (1981) anser att en läroplan kan indelas i tre nivåer. Den första handlar om hur
värderingar, kunskaper och erfarenheter tas om hand. Han menar att man ska titta på hur den
historiska utvecklingen och den aktuella arbetsmarknaden påverkar utformningen av
läroplanerna. Läroplanerna ska utformas och sättas in i rätt sammanhang. Den andra nivån i
en läroplan menar han avser hur en läroplan utvecklas. Den visar också hur pedagogiskt
forsknings- och utvecklingsarbete styr utformningen av utbildningens metodik, innehåll,
kontroll och utvärdering. Den tredje och sista nivån handlar om frågeställningar som:

• Hur styrs undervisningen genom en läroplan?
• Genom att utgå från en viss läroplan, hur utvecklas olika typer av inlärning för olika

elever inom en given organisatorisk ram?
• Hur skapas en samhällsindivid genom en bestämd läroplan?

Sammanfattningsvis handlar de tre nivåerna om mål, innehåll och undervisningsmetod.

I dagens läroplan, Lpo 94, och kursplaner är kunskapsmål uppställda vilka eleverna minst ska
ha uppnått efter fem respektive nio årskurser. När eleverna har avslutat det nionde skolåret är
det kommunernas ansvar att se till att eleverna har fått de grundläggande kunskaperna som
finns uppställda i kursplanerna. I det högsta styrdokumentet för alla skolformer, Skollagen,
bestäms de grundläggande målen, som ska vara vägledande för all utbildning.

Den svenska läroplanen har en öppen karaktär så att även de som inte är insatta i skolans
organisation lätt ska kunna läsa och förstå dess innehåll och mål.

Wyndhamn m.fl. (2000) skriver om att läroplaner ger uttryck för olika värderingar. Dessa
motsvarar samhällsutvecklingens krav och livsstil. En läroplan samspelar alltså med det
samtida samhället. Samspelet kallas ibland för läroplanskod. Läroplanskoden visar på en
bestämd inlärning. Författarna belyser att man har kunnat urskilja olika koder eller principer
för hur kunskap har förmedlats och organiserats genom tiderna. Den första, den klassiska,
utgår från det antika Grekland och upplöstes under 1700-talets början. Kännetecknande för
den är att man ville utveckla tre delar av uppfostran; intellektet, det moraliska och det
estetiska. Matematik, läran om naturen och grammatik var viktiga inslag. Allmänbildning var
ett begrepp som nu introducerades och som Lundgren skriver ”sattes en balanserad läroplan
upp som mål, där själens och kroppens träning skulle balanseras till en måttfull harmoni”.
(Lundgren, 1981 s. 34) Den klassiska läroplanskoden vände sig till vuxna i de högsta
samhällsklasserna.

Principerna för den klassiska koden var att kunskap fanns inom människan. Nu ändrades den
idén till att kunskap fick man genom sina olika sinnen. Vetenskap var grunden för all ny
lärdom Den realistiska läroplanskoden började utvecklas under 1700-talet. Mekanik,
geografi, naturhistoria och teckning var nya ämnen i utbildningen. Den främsta orsaken till att
synen på utbildning förändrades var industrialiseringens framfart och kravet på mer
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arbetskraft. Utbildning för alla medborgare blev betydelsefullt för att alla skulle kunna arbeta
med olika uppgifter.

I början på 1840-talet började åter en ny läroplanskod ta form. Den grundade sig på Gud och
fäderneslandet. Nu var det enkla baskunskaper och att man lärde sig läsa och skriva som var
det viktiga. Skolan skulle vara till för alla. Den lutherska tros- och moraluppfattningen,
tillsammans med kunskaper om det egna landet, var målet. Dessa var principerna för
utvecklandet av den nya läroplanen. En moralisk läroplanskod hade tagit form.

Efter stora ekonomiska, sociala och kulturella förändringar i början på 1900-talet utvecklades
skolan efter vetenskapliga grunder, den rationella koden växte fram. Individualism,
pragmatism och rationalism var de stora hållpunkterna i den rationella läroplanskoden, som
började praktiseras på 1960-talet. Den pragmatiska delen grundade sig på att läroplanen skulle
innehålla kunskaper som varje individ och hela samhället hade nytta av. Det rationella i denna
läroplanskod handlar om hur viktigt det var att ta hänsyn till individens utveckling, hur eleven
tog till sig ny kunskap och hur han/hon tänkte. Det var viktigt att utbildningen utgick från de
enskilda elevernas inlärning. Man antog att allt lärande skulle utgå från varje elevs utveckling,
behov och intressen. Från mitten av 1900-talet och fram till 1980-talet ville man använda
skolan som instrument för att få bort samhällsklasserna och för att få rättvisa, jämlikhet och
demokrati (Wyndhamn m.fl., 2000). Under 1980- och 1990-talet lades tyngdpunkten på
individen.

 6.2 Styrorgan, ämnesval och betygssystem i den kenyanska skolan
Jivén (1982) skriver att Kenya har olika dokument, bland annat utvecklingsplanerna, där det
står om målen för Kenyas utveckling. Där står det att landet vill ha social rättvisa, individuell
frihet och ekonomiskt oberoende. Från dessa mål har nationella mål för utbildning härletts.
Några av dessa är att

• den enskilde individen ska få möjligheter att utvecklas
• kulturarvet ska respekteras och vidareutvecklas
• social jämlikhet ska eftersträvas

Börjar man läsa de första sidorna i den kenyanska kursplanen för secondary school, KCSE,
står det om vilka som styr och bestämmer över det kenyanska skolsystemet. År 1980 tillsattes
Kenyas nationella granskningsråd (Kenya National Examinations Council). Den består av en
ordförande, en sekreterare och 18 andra medlemmar. Sju av dem kommer från
utbildningsdepartementet och 11 är tillsatta av statsrådet från institutionen tillhörande primary
school, secondary school och university. Finans- och allmänna målkommittén är de
verkställande kommittéerna i rådet.

Det finns en särskild examinationssäkerhetskommitté som ansvarar för skolorganisationens
regler. Kommittén leder olika undersökningar i syfte att förbättra kursplanerna. De
administrerar även undersökningsresultaten.

Under Kenyas examinationskommitté ansvarar en mindre examinationskommitté för de delar
som handlar om secondary schools betyg- och examinationssystem. Kommittén har
expertpaneler för de olika skolämnena och de arbetar på ett djupare plan med att hitta
examinationssystem för dessa. Panelernas uppgift är att utforma lämpade tentamina. De
arbetar med att skriva kriterier för de olika betygen och de gör ändringar i kursplanerna och i
examinationsmetoderna. Andra kommittéer och paneler som finns under granskningsrådet
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ansvarar för primary school och examination inom teknik, affärer och regler- och
ekvationsteknik för de äldre eleverna.

Elever som vill läsa vidare på secondary school måste ha godkänt på KCPE (se s. 7) och de
måste läsa minst åtta ämnen av de totalt 33 olika på secondary school. Alla ämnen är indelade
i olika grupper och eleverna måste välja ett visst antal ämnen från varje grupp. Kiswahili är
det offentliga språket efter engelskan. Engelska, kiswahili och matematik är obligatoriska
ämnen som alla måste läsa. Dessa tre ämnen är ämnesgrupp ett. Totalt är det fem grupper. I
grupp två finns NO-ämnena, biologi, fysik och kemi. Minst två av dessa måste väljas. Grupp
tre består av SO-ämnena och där måste minst ett ämne väljas. Hemkunskap, datorkunskap,
elektricitet och ”slöjd” ingår i grupp fyra. Sista och femte gruppen innehåller olika
språkinriktningar, musik och ekonomi. Minst ett ämne från vardera gruppen fyra och fem
måste väljas.

I slutet av varje termin skriver eleverna prov i sina ämnen och på dem kan eleverna få betyg
från E till A. Betyg sätts enbart efter provresultaten. Ungefär 50 % av provet måste eleverna
klara för att bli godkända. A är det högsta betyget. Medelbetyget ligger mellan D+ och C+.
Via lokala utbildningshandledare och utbildningstjänstemän från distriktet skickas proven till
skolorna en månad innan det är dags för provtillfället (Kenya National Examinations Council,
2000).

6.3 Styrorgan, ämnesval och betygssystem i den svenska skolan
Det är Skolverket som har det högsta ansvaret för skolverksamheten i Sverige. Därifrån
kommer täckande material till regering och riksdag så att de kan bedöma all skolverksamhet.
Skolverket har alltså ansvaret för att regering och riksdag ser till att de nationella målen nås.
Skolverket ansvarar även för skolans utveckling och ser till att skollagen följs.

De uppdrag skolan har styrs av ämnesinriktningen i läroplaner och kursplaner. Dessa är det
regeringen som bestämmer över. Lägger man till timplaner och skollagen till läroplaner och
kursplaner har vi skolans styrdokument samlade.

Riksdag och regering beslutar om de nationella målen i Lpo 94, och kommunerna ska ha ”det
samlade huvudmannaskapet och därmed ansvaret för verksamheten”
(Utbildningsdepartementet, Skola för bildning, 1992 s. 115). De får därför friheten att
bestämma hur målen skall uppnås. Läroplanerna görs om till undervisningsmål så att de
passar de enskilda eleverna, skolans ramar och det konkreta innehållet i ämnet. Att detta görs
ansvarar lärare och skolledare för. De ansvarar även för elevernas slutresultat. Läroplaner och
kursplanerna ska tillsammans med övrigt material utgöra grunden för arbetet med de lokala
arbetsplanerna i de enskilda kommunerna.

Genom läroplanen bestämmer regering och riksdag över vilka mål och riktlinjer som ska styra
skolverksamheten. Lpo 94 har anpassats efter skolans mål. Det framgår klart i Lpo 94, och
med tillhörande kursplaner, att den inte är detaljstyrd. På ett övergripligt sätt visar den
undervisningens färdriktning, ansvarsfördelning och mål. Syftet är att rektor, lärare och andra
inom skolan ska kunna skapa en fungerande skola med hjälp av Lpo 94. Läroplanens mål
bygger på kunskaper som man vill att eleverna ska erbjudas under sin utbildning. Det är
kunskaper som är nödvändiga för varje samhällsindivid, de ska även vara grunden till fortsatt
utbildning. Målen är av två olika karaktärer:
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• mål som undervisningen ska sträva mot
• mål som alla ska få chans att uppnå, utbildningens krav.

Att eleverna får möjlighet till den undervisning och det stöd de behöver för att nå målen är det
rektorn och skolan som ansvarar för.

Varje kommun har sin egen skolplanering som har konkretiserats utifrån de mål och riktlinjer
som finns i skollagen, läroplanen och kursplanerna. Kommunfullmäktige råder över
skolplanen. Den anger vad kommunen vill ska uppnås för att eleverna ska klara de
rikstäckande målen (Utbildningsdepartementet, I lärarkommitténs betänkande, 1999).

I den lokala arbetsplanen anger den enskilda skolan hur målen ska uppnås och hur
verksamheten och organisationen ska se ut. Undervisningsmål diskuterar läraren med sina
elever. Det handlar om att eleverna ska känna sig delaktiga i sin undervisningsplanering i ett
demokratiskt samhälle.

Elevernas betyg är målrelaterade, det vill säga de får betyg efter hur väl de har uppnått målen
i kursplanerna. Skriftliga betyg ges från och med vårterminen i år 8. Slutbetyget från
grundskolan ges i slutet av vårterminen i år 9. Betygen är IG (inte godkänd), G (godkänd),
VG (väl godkänd) och MVG (mycket väl godkänd). Godkänt får en elev som har de
kunskaper som motsvarar målen i läroplanen. På uppdrag av regeringen har Skolverket
fastställt nationella kriterier för betygen VG och MVG för slutet av år 9 (Skolverket,
Grundskolans kursplaner och betygskriterier, 2000).
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7. KURSPLANERNA I MATEMATIK

7.1 Allmänt om svenska kursplaner
Kursplanerna grundar sig på skollagen och läroplanen. Utifrån läroplanen formas ämnenas
strävansmål och syften. Regeringen fastställer grundskolans kursplaner. I kursplanerna
beskrivs kraven som staten vill att eleverna ska klara av i de olika ämnena. Alla ämnen har en
kursplan som beskriver kursens syfte, struktur, innehåll och mål, men inte vilka metoder som
ska användas eller hur kursen ska läggas upp. Det får läraren själv ansvara för. Liksom
läroplanen har kursplanerna strävansmål och uppnåendemål. Strävansmålen anger hur
undervisningen ska inriktas och vilka kunskaper som är viktiga. Uppnåendemålen i
kursplanerna är kunskapsmål som eleverna ska ha uppnått efter femte och nionde skolåret.
Detta ”kontrolleras” genom nationella prov som görs på vårterminen i år 5 och 9.
(Utbildningsdepartementet, 1993)

Kursplanerna för alla skolämnena är en del av Lpo 94.  Planerna är indelade i avsnitt och de är
uppbyggda efter samma mönster:

1. Kursnamn
2. Ämnets syfte och roll i utbildningen
3. Mål att sträva mot
4. Ämnets karaktär och uppbyggnad
5. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret
6. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret
7. Bedömning

• Kriterier för betyget Väl godkänd
• Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

7.2 Svenska kursplaner i matematik
Genom matematik får eleverna möjlighet att utveckla kunskaper som är nödvändiga för att
fatta viktiga beslut och att kunna tolka information. En del av syftet med skolmatematiken är
att eleven ska få en inblick i matematikens historiska utveckling och få en förståelse för
matematikens roll i vårt samhälle. Kursen syftar även till att öka det matematiska intresset och
användandet för matematiken som ett uttrycksmedel i olika sammanhang.

Man strävar efter att undervisningen ska vara sådan att eleverna utvecklar ett matematiskt
intresse. Tron på det egna tänkandet och förmågan att använda sina matematiska kunskaper
och använda den i olika situationer är strävansmålens huvudtankar. Skolan strävar bland annat
även efter att:

• eleven inser den viktiga roll som matematiken har i olika kulturer och verksamheter
och att gamla matematiska metoder och begrepp ständigt utvecklas och används

• eleven utvecklar ett logiskt tänkande, förmåga att förstå och på olika sätt kunna
argumentera hur han/hon tänker

• eleven ökar sina kunskaper i att använda enkla matematiska modeller och ta till sig
miniräknarens och datorns möjligheter

Skolan ska också sträva efter att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning och förmågan
att förstå och utnyttja olika talbegrepp. Eleven ska även kunna utnyttja matematiska metoder
och ekvationer.
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Under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” talar man om vad matematik är. Det står
till exempel att matematik är en gammal vetenskap som inspirerats av de äldsta
naturvetenskaperna och att ämnet till stor del handlar om abstraktion. Matematik handlar
mycket om problem som kan lösas i anslutning till konkreta situationer. Andra problem är
mer abstrakta och måste lösas med hjälp av matematiska begrepp och metoder. För att på ett
bra sätt kunna använda sig av matematik krävs det en balans mellan kreativa, problemlösande
aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer.

Efter det nionde skolåret ska eleverna ha inhämtat den kunskap som behövs för att kunna lösa
vardagliga problem och hantera olika situationer i hem och samhälle. De olika matematiska
kunskaperna ska även ligga till grund för fortsatt utbildning.

Liksom strävansmålen är även uppnåendemålen skrivna i punktform. Jämförs uppnående-
målen mellan år 5 och år 9 är egentligen områdeskunskaperna desamma men i år 9 ligger
kunskaperna på ett djupare plan. I år 5 ska eleverna i huvudsak förstå och kunna de fyra
räknesätten och känna igen viktiga egenskaper för olika geometriska figurer. Uppskattning,
mäta längder och volymer och att klara ut enkla situationer i sin närmiljö tillhör också några
av målen för år 5.

Uppnåendemålen har olika inledningsfraser och för år 9 handlar målen om att eleverna ska
antingen utveckla, ha goda färdigheter i, kunna använda sig av eller kunna tolka. De olika
kunskaperna är alltså inte värderade på samma sätt. Att t.ex. kunna en sak är bättre, och
svårare, än att utveckla en viss kunskap. Uppnåendemålen är väldigt öppet skrivna och
beskriver inga konkreta uppgifter eller metoder. Detta just för att målen innebär den kunskap
som eleverna minst ska ha uppnått och lärt sig. Målen är skrivna på olika sätt och har olika
betydelser för innehållen. Några av målen är utformade ungefär så här: Eleven ska ha
utvecklat sin taluppfattning genom att se storleksordning på hela tal och tal i bråk- och
decimalform. Med hjälp av skriftlig huvudräkning ska eleverna ha goda färdigheter i att göra
överslagsräkning med naturliga tal, decimaltal, procent och proportionalitet. Eleverna ska
kunna använda mätinstrument för uppskattning av volym, längd, area, vinklar, massa,
tidpunkt och tidsskillnader. De ska även kunna använda begreppet sannolikhet i enklare
försök.

Vid bedömning av elevens kunnande tittar man på tre olika kategorier av kunskaper:
1. Förmågan att använda, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik.
2. Förmågan att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
3. Förmågan att reflektera över matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv.

De tre kunskapskategorierna kan sammanfattas med några enkla meningar: Man tittar på om
eleven tar egna initiativ och på både muntligt och skriftligt sätt kan beskriva, upptäckta
mönster och sammanhang. Bedömningen ligger i vilken förmåga eleven har att på ett
självständigt sätt kritiskt granska och värdera olika beskrivningar och lösningar som är tagna
från hans/hennes vardag. Om eleven ser värdet av matematikens egenskaper och möjligheter
för andra skolämnen, för vardagen och samhället är också en viktig bedömning som måste
göras. (Utbildningsdepartementet, 1993)

7.3 Kenyanska kursplaner i matematik
Kursplanerna för secondary school har ungefär samma upplägg med liknande rubriker i alla
ämnen. Vissa inleds med en introduktionstext där det står lite om ämnets plats i skolan och
syftet med kursen. Andra kursplaner inleds med generella mål som säger vad eleverna ska



18

kunna efter avslutad kurs. En förklarande text finns i vissa kursplaner som beskriver hur
ämnet ska behandlas och hur mycket tid som ska läggas på de olika delmomenten.
Gemensamt för kursplanerna är de uppradade målen som konkret tar upp vad eleverna ska
kunna (should be able to) inom varje område.

Den kenyanska kursplanen (the syllabus), KCSE, för secondary school i matematik inleds
med en introduktionstext som säger att huvudmålet i matematik är att hjälpa eleven till ett
numeriskt, metodiskt, noggrant och ett exakt tänkande. Eleven ska även bli kompetent i att
värdera och utnyttja matematiska färdigheter i en positiv roll för den moderna
samhällsutvecklingen.

Som förberedelse för matematikkursen har man inte bara tagit hänsyn till den
sammanhängande fortsättningen utan även basfärdigheterna från de åtta åren på primary
school förstärks och breddas. Tonvikten har lagts på det innehåll som elever med pågående
akademisk utbildning behöver under de fyra åren i secondary school. Kursen förbereder även
elever som kommer att fortsätta läsa vidare inom ämnet och andra relaterade kurser. Kursen
har därför planerats så att eleven får möjlighet att skaffa sig attityder, kunskaper och
färdigheter som kommer att vara relevanta för hans/hennes liv efter skolan. Eleverna fostras
till positiva attityder gentemot matematik genom uppskattning av användbarheten och
relevansen av matematik i ett modernt samhälle.

Efter introduktionstexten följer allmänna mål, motsvarande våra strävansmål. Efter avslutad
kurs ska eleverna kunna (should be able to):

• använda det matematiska språket logiskt och exakt
• utföra matematiska operationer med självsäkerhet och noggrannhet
• symbolisera och konkretisera problem från vardagliga situationer
• förstå, analysera, framställa och uppskatta en rad numeriska data
• använda matematiska kunskaper och färdigheter i kända och icke kända situationer
• uppskatta de estetiska och användbara matematiska värdena

Innan målen beskrivs för de olika arbetsområdena inom matematiken tar ett kort avsnitt upp
de olika operationssymbolerna som kommer att användas under kursens gång. Här står det
också att det endast är enheter inom SI-systemet (internationella måttenhetssystemet) som
används under kursen.

I kursplanen för matematik är målen kort och koncist beskrivna för varje arbetsområde. Några
av områdena handlar om integrering, mätning, algebra, geometri, grafer, trigonometri,
handelsräkning (commercial arithmetic), statistik, sannolikhet och vektorer. Under varje
områdesrubrik finns underrubriker och de är delmoment inom det större arbetsområdet. De
uppsatta målen beskriver kunskaper som eleverna ska kunna inom varje arbetsområde. (Målen
motsvarar våra uppnåendemål.) Liknande målformulering kan alltså vara skriven under flera
rubriker. Exempel på liknande formuleringar är:

- eleven ska kunna tillämpa sina kunskaper om integreringar i verkliga
vardagssituationer

- eleven ska kunna tillämpa sina kunskaper om bråk i verkliga vardagssituationer.

Exempel på korta konkreta mål som eleven ska kunna är:
- tallinjen (the number line)
- förhållande och proportion
- hastighet
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- tid
- trianglar

I kursplanen står det inte skrivet vilka kunskapskriterier som beaktas vid bedömning av
elevens kunskaper. Det står inte heller vad eleverna ska kunna efter varje skolår utan de
uppsatta målen i kursplanen ska eleverna ha uppfyllt då de slutar secondary school.

Betyg ges efter hur många poäng eleven har samlat ihop på ett prov i slutet av varje termin.
Proven är nationella och obligatoriska. Frågorna tar upp de enklaste matematiska begreppen
och dess innebörd samt frågor som täcker hela innehållet i kursplanen. Uppgifterna i proven
är av olika slag, öppna eller slutna. De slutna är korta och till dem finns fyra svarsalternativ
att välja bland. Betyg ges från E till A där A är det högsta betyget man kan få.
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8. JÄMFÖRELSER MELLAN KENYA OCH SVERIGE

I de båda länderna finns styrande organ som råder över skolan. I Sverige är det Skolverket
som har det största ansvaret för skolverksamheten. Det ansvarar för att skollagen följs och att
skolan utvecklas. Skolverkets ansvar ligger även i att de nationella målen uppfylls. Regering
och riksdag bestämmer över ämnesinriktningen i Lpo 94 som skolan handlar efter.
Kommunen ansvarar för den lokala skolverksamheten. Kommunen bestämmer hur de
nationella målen ska uppnås och behandlas. På varje skola görs läroplanerna om till
undervisningsmål som anpassas till skolans profil. Det är rektor och lärare som ansvarar för
att innehållen i målen bearbetas. I Kenya finns det flera motsvarigheter till Skolverket. Det
nationella granskningsrådet (Kenya National Examinations Council) är instansen som närmast
kan jämföras med Skolverket. Rådet ansvarar för olika kommittéer som arbetar med
skolfrågor. En av dessa är examinationssäkerhetskommittén. Den ansvarar i huvudsak för
skollagarna och gör undersökningar för att förbättra kursplanerna. Examinationskommittén
ansvarar för betygs- och examinationssystemen för de olika skolorna. I både Sverige och
Kenya är skolans styrorgan alltså centraliserat.

Kursplaner kan se ut på olika sätt. Kursplaner har olika utformning och de kan skilja sig åt
vad gäller innehåll. De svenska kursplanerna har sett olika ut genom tiderna och de har
influerats av de olika inlärningsteorierna. Den första svenska läroplanen för grundskolan, Lgr
62, har tankar grundade på den behavioristiska kunskapssynen då läraren ska vara auktoritär
och eleverna sitter stilla och lyssnar. Läroplanen innehåller mycket text och är tungläst. Den
nuvarande läroplanen, Lpo 94 är grundad på den konstruktivistiska kunskapssynen och nu vill
skolan att eleverna ska delta aktivt i undervisningen och arbeta med alla sinnen. Läroplanerna
och kursplanerna har blivit tunnare och mer övergripande med åren, men Lpo 94 är den mest
lättlästa och ger läraren ett stort mått av frihet att utforma undervisningen. Kenyas
utvecklingsplaner innehåller mål för landets utbildning. Dessa är motsvarigheten till den
svenska läroplanen. Jämförs kursplanerna ser man att den kenyanska kursplanen är
omfångsrikare än den svenska. Det beror på att det finns fler uppnåendemål än vad som finns
i den svenska. Den svenska kursplanen har mer öppna övergripande mål och kan därför sägas
vara sammanfattande för många kunskaper som eleverna ska tillägna sig.

En stor skillnad mellan den svenska och kenyanska kursplanen är att den svenska har olika
mål som ska uppnås efter det femte och det nionde skolåret. Dessa är öppet skrivna och det är
upp till läraren hur dessa ska hanteras och uppnås. Målen är uttryckta på olika sätt vilket
medför att olika kunskaper är värderade olika. En del uppnåendemål inleds med att eleven
”ska kunna” medan andra mål inleds med att eleven ”ska ha kännedom om”. I den kenyanska
kursplanen ska målen ha nåtts vid slutet av det sista året på secondary school. Målen är inte
uppdelade årskursvis utan enbart efter arbetsområden. Eleven uppnår målen endast genom att
”kunna” (be able to), som det står i kursplanen. I den kenyanska kursplanen anges vilka
ämnesområden som ska bearbetas och för alla dessa finns konkreta uppnåendemål.

Jämförs målen i de svenska och kenyanska kursplanerna finns det stora skillnader.
Kunskapskraven i den kenyanska kursplanen för secondary school ligger på en betydligt
högre nivå än vad den gör för år 9 i Sverige. Men då är ju eleverna 18 år när de slutar
secondary school och det är i princip i samma åldersklass som efter 2 år i svenska gymnasiet.
Kursplanen för secondary school behandlar områden som vektorer, matriser och integraler.
Dessa moment omnämns inte alls i den svenska kursplanen. De första och enklaste
ämnesområdena som tas upp i den kenyanska kursplanen för secondary school motsvarar de
mål som ska uppfyllas under det svenska högstadiet. I båda kursplanerna står det att eleven
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ska kunna avläsa diagram, kunna lösa uppgifter som handlar om procenträkning och kunna
räkna uppgifter inom statistik och geometri. En elev som går ut grundskolan ska kunna sätta
in sina matematiska kunskaper i vardagliga sammanhang och på olika sätt kunna resonera och
förklara sin tankegång. Eleven ska ha förståelse för matematikens historiska utveckling och
nutida betydelse. Att kunna använda sig av enkla ekvationer och tabeller är också några av de
mål som ska vara uppfyllda i slutet av år 9. Dessa mål är aktuella även i den kenyanska
kursplanen, men de tas upp redan under primary school. I de båda kursplanerna betonas
vikten av att kunna utnyttja olika matematiska kunskaper och färdigheter i den egna vardags-
och samhällsmiljön. I Sverige ska eleverna kunna förknippa och använda matematiken i olika
sammanhang. Några exempel som ges är att kunna handla, se rimlighet, kunna läsa av
tidtabeller och att kunna uppskatta sträckor. I Kenya är det viktigt att eleverna kan
handelsräkning (commercial arithmetic), det vill säga procentsatser och räntesystem och hur
mycket man ska betala för olika saker (rimlighet och uppskattning). En viktig kunskap är att
kunna räkna på sin hemekonomi (utgift och inkomst). Det finns alltså likheter mellan den
svenska och den kenyanska kursplanen vad gäller innehållet, men skillnaderna är mer
påtagliga, särskilt vad gäller tidpunkten när de olika momenten ska ha befästs.

SVERIGE                 KENYA
Skolverket har största ansvaret för
skolverksamheten. Kommunerna an-
svarar för den lokala skolverksamheten.

Skolan handlar efter LPO 94 som
regering och riksdag bestämmer över.
Den grundar sig på konstruktivistiska
tankar och det är tänkt att eleverna ska
arbeta aktivt.

Målen i de svenska kursplanerna är
öppna. Det finns olika mål som ska
uppnås efter år 5 och år 9. Målen är
olika värderade eftersom flera inleds
med att eleven ska ”ha kännedom om”
medan andra inleds med att eleven ”ska
kunna”.

Målen för år nio grundar sig på
uppnåendemålen för år 5.

I Kenya finns flera motsvarigheter till
skolverket men Kenya National
Examinations Council är det styrande
organ som närmast kan jämföras med
det svenska.

Mål för Kenyas utbildning finns
skrivna i landets utvecklingsplaner.
Skolans undervisning styrs av de olika
kursplanerna. KCSE heter kursplanen
för secondary school.

Målen i kursplanen för secondary
school är konkreta och indelade efter
arbetsområde. Alla mål ska ha
uppnåtts i slutet av sista året. Det är
många mål som ska uppnås i slutet av
secondary school och alla inleds med
”should be able to”.

Uppnåendemålen för secondary school
innebär högre kunskapskrav än för den
svenska grundskolan. De första och
enklaste målen kan jämföras med
målen för år 9 i svenska grundskolan.
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Då eleverna går ut grundskolan ska de
kunna sätta in sina matematiska
färdigheter i vardagliga sammanhang.
De ska till exempel kunna använda sina
kunskaper till att läsa av tidtabeller,
kunna handla, se rimligheter och kunna
lösa enklare ekvationer.

Eleverna ska, på liknande sätt som i
Sverige, kunna sätta in sina
matematiska kunskaper i vardagliga
sammanhang, kunna förklara sina
tankegångar och förstå lite av den
matematiska utvecklingen. Vardags-
matematik är viktigt även här och att
kunna räkna på sin hemekonomi och
handelsräkning är den viktigaste
kunskapen.
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9. DISKUSSION

Skolan i Sverige har en flera hundraårig historia. Richardson (1990) beskriver hur
grundskolan fick genomslagskraft under mitten av 1900-talet och efter det har Skolverket haft
ansvar för all skolverksamhet i landet. Enligt Närman (1995) blev Kenya ett självständigt land
under 1960-talet och skolorna har haft ökat stöd från regeringen sedan dess. Skolkommittéer
tillkom inte förrän under 1980-talet. Sverige borde därför rimligen vara långt före Kenya i
skolutvecklingen. Det måste även bero på att samhällsutvecklingen har kommit längre. Jag
tycker det är bra att vi i Sverige har ett enda stort styrorgan för skolan. Det är lättare för
personer inom skolan att veta vart man ska vända sig och så är det lättare för, i det här fallet
Skolverket, att utveckla och förbättra skolan. I Kenya måste skolpersonal vända sig till flera
olika råd och kommittéer. De olika kommittéerna har dessutom ont om pengar.

Skolutvecklingen går hand i hand med samhällsutvecklingen och för att en skola ska kunna
utvecklas måste landet utvecklas. I både Sverige och Kenya finns det mycket att arbeta med
och förbättra i samhället såväl som i skolan. Kanske har skolan i ett land som Kenya om 20 år
kommit dit vi i Sverige är idag. Kenyas skolsystem kanske kan förbättras genom att tänka
framåt medan vi i Sverige kanske ska blicka bakåt. Kanske är det båda riktningarna som leder
skolutvecklingen framåt.

Det har varit intressant men inte enkelt att göra jämförelser mellan olika kursplaner, speciellt
då de är skrivna på olika språk och därmed använder sig av olika uttryck och formuleringar.
Jag hade önskat att det hade funnits en kursplan i matematik för Kenyas primary school. Då
hade jag kunnat jämföra vad eleverna ska kunna efter det första skolstadiet. Jag har nu istället
jämfört kursplanen i matematik för år nio med kursplanen i matematik för hela secondary
school. Det rör sig ändå om liknande åldersgrupper (14-18 år). Det är stora skillnader i hur
målen är uttryckta och vad eleverna ska kunna. I den svenska kursplanen är uppnåendemålen
uppdelade för år 5 och år 9. Det är tydligt och klart uppdelat och målen för år 9 är en
fördjupning av målen för år 5. På liknande sätt tycker jag att den kenyanska kursplanen skulle
vara uppbyggd. I den nuvarande framkommer det inte på något sätt vad eleverna läser under
varje årskurs och hur stort ämnesomfånget är. Eftersom secondary school är fyraårig tycker
jag att det skulle finnas uppnåendemål efter det andra och fjärde året. Det framkom inte
någonstans hur många delmoment och i vilken ordning ämnesområdena ska hanteras så det
borde underlätta, inte minst för lärarna, att dela upp uppnåendemålen. Å andra sidan får
lärarna större frihet att välja när de vill arbeta med de olika arbetsområdena.

Den kenyanska kursplanen innehåller många mål. Dessa är enkelt skrivna men skulle kunna
förenklas ytterligare. Vissa är konkreta medan andra är mer svävande. Målet ”eleven ska
kunna hastighet”, som står under rubriken ”linjära rörelser” (linear motion), säger egentligen
inte vad eleven ska kunna. Det kan exempelvis betyda att eleven ska kunna se samband
mellan tid och sträcka, eller att eleven ska förstå olika rörelser. Flera mål skulle kunna skrivas
samman och inte vara så konkreta. Ett mål i kursplanen är att eleverna ska kunna identifiera
en matris. På ett annat ställe finns ett mål som säger att eleverna ska kunna känna igen en
matris. För att kunna definiera vad en matris är måste man väl ändå kunna känna igen en,
anser jag. Dessa två mål anser jag därför skulle kunna skrivas som ett. De svenska öppna
målen finner jag är bättre än de styrda målen som finns i den kenyanska kursplanen. De öppna
målen gör att lärarna får ett friare arbetssätt och själva kan bestämma vad som är viktigt att ta
upp och hur undervisningen ska ske.
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I flera av målen i den svenska kursplanen framgår det att undervisningen ska innehålla
elevaktivitet och undersökande arbetssätt. Dessa riktlinjer har relaterats till den
konstruktivistiska synen på kunskap då det handlar om att använda alla sina sinnen. Skulle jag
titta på vilken kunskapssyn som framgår i den kenyanska kursplanen tycker jag att den
motsvarar den första svenska läroplanen, Lgr 62, som har drag av den behavioristiska synen
på lärande. Målen säger inte hur läraren ska undervisa men det framgår dock att
elevaktiviteten inte är så stor. När jag gjorde studiebesök på de allmänna skolorna i Nairobi
såg jag samma typ av undervisning överallt. Eleverna satt vid sina bänkar medan läraren, som
var en auktoritet, undervisade och skrev på tavlan. Detta anser jag är klara drag av
behaviorismen (Wyndhamn m.fl., 2000).

Jag var med vid några tillfällen på Dagorettiskolan då eleverna hade matematikundervisning.
Läraren förklarade hur eleverna skulle göra för att räkna ut decimaltal och procent. Läraren
stod ostörd framme vid tavlan och förklarade medan 40 elever satt ner och lyssnade. Jag
förstår inte än idag hur han på ett så enkelt sätt lyckades med detta. Utan hjälp av miniräknare
eller annat hjälpmedel visade han bland annat hur roten ur ett tal räknas ut och hur man på
enkla sätt gör uppställningar för att räkna division. I den svenska skolan räknar eleverna på
högstadiet med sina miniräknare. Vad skulle de egentligen göra utan dem? Jag tror knappast
att de skulle kunna räkna kvadratrötter med hjälp av enbart papper och penna. De flesta skulle
nog tröttna ganska snart. Som det står i den kenyanska kursplanen, KCSE, ska eleverna även
kunna räkna med logaritmer och integraler. Jag undrar hur vi i Sverige skulle hantera dessa
arbetsområden utan miniräknare eller datorer. Eleverna i secondary school är jämnåriga med
eleverna i det svenska gymnasiet men kunskapskraven i secondary school är närmast
jämförbara med kraven på universitetsnivå i Sverige. Fortsätter man att läsa kursplanen
kommer man in på arbetsområden och mål som skulle kunna uppnås på ett svenskt
universitetsprogram för teknologer. Då handlar det om att kunna räkna matrisuppgifter och att
kunna lösa uppgifter som handlar om vektorer och invecklade logaritmer. Som jag ser det
ligger flera av delmomenten i Kenyas kursplan för secondary school på en alldeles för hög
nivå med tanke på hur landet ser ut. Det är inte många människor som är i behov av att kunna
räkna till exempelvis matriser. Tittar man på ekonomin så är det bra att eleverna kan räkna
integraler och kvadratrötter med hjälp av enbart papper och penna. De flesta har ju inte råd
med vare sig dator eller miniräknare. Idag talar man inte längre om I-länder och U-länder,
men i ett land som Sverige där ekonomin är god tror jag att kunskapskraven inte behöver vara
samma som i ett fattigare land som Kenya. Vi i Sverige har tillgång till många hjälpmedel
som vi kan använda oss av då vi räknar komplisserade räkneoperationer. Alltså har vi inte
samma kunskapsbehov som Kenya. Enligt Närman håller ekonomin i Kenya på att förbättras
men fortfarande är industriutvecklingen en bit efter och det gör, anser jag, att kunskapskraven
måste vara högre än de svenska.

I båda kursplanerna ska eleven kunna använda sina kunskaper i sin närmiljö. Närmiljön skiljer
sig på grund av att Sverige är ett rikare land än Kenya. Det syntes tydligt när jag befann mig i
Kenya. Svenska barn och ungdomar har tillgång till alla tänkbara transportmedel och de har
många bekvämligheter. I Kenya får barnen gå långa sträckor och de får tillsammans med sina
många syskon och föräldrar spara för att ha råd med mat, kläder och utbildning. De
matematiska kunskaperna som kommer till nytta i elevens vardag blir alltså olika. I många
fall är kunskapskraven desamma för de jämförande länderna men de används och hanteras på
olika sätt. Jag trodde att vi i Sverige hade kommit mycket längre inom
undervisningspedagogik än vad Kenya har gjort, men nu har jag ändrat uppfattning om det. I
kenyanska skolor finns det inga direkta hjälpmedel förutom böcker och därför är det viktigt
att lärarna är duktiga pedagoger. Svenska skolor har de flesta tänkbara hjälpmedel,
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finansierade av skolan. I många fall är de överflödiga och ligger istället och samlar damm.
Eleverna i Kenya får själva köpa in all materiel och därför är tillgången på hjälpmedel inte så
stor. Det tycker jag inte behöver vara en nackdel. Jag tycker i stället att det är positivt att inte
behöva använda och bli beroende av något hjälpmedel. Nu får eleverna istället lära sig
använda hjärnan.

I Kenya utgår man enbart från elevernas resultat på slutprovet. Nackdelen med att endast titta
på provpoängen tycker jag är att flera av provuppgifterna bygger på fasta svarsalternativ där
eleverna har fyra svarsalternativ att välja bland. Eleverna kan alltså gissa sig till rätt svar.
Kenyas undervisningssystem grundar sig i det brittiska skolsystemet eftersom brittiska
herraväldet koloniserade landet under 1900-talets mitt (Närman, 1995). Examinationsformen
med ”multiple choice-questions” härstammar från Storbritannien och är fortfarande en vanlig
examinationsform där. Den används även flitigt i till exempel Australien. En annan nackdel
med att enbart titta på provresultatet vid betygsättning tycker jag är att vissa elever kan ha
problem med att visa sina kunskaper teoretiskt. Jag förstår att det måste vara svårt att bedöma
elevernas kunskaper i klassrummet, dels för att det är stora elevgrupper och dels för att
undervisningen nästan enbart bygger på att läraren undervisar vid tavlan. I Sverige tittar
lärarna på både klassrumsaktiviteterna och provresultaten. Det anser jag vara det bästa sättet
för eleverna. Vissa elever har det svårt vid provtillfällena men kan visa ett utmärkt arbete och
en bra förståelse under lektionstid. Har eleven misslyckats på ett prov kan läraren ta hänsyn
till hur eleven har arbetat under lektionerna och därmed ge eleven ett mer rättvist betyg.

Arbetet med att ha jämfört två länders kursplaner i matematik har varit mycket intressant och
lärorikt. Efter att bara ha tittat i kursplanerna en kort stund har jag insett hur olika skolorna i
Sverige och Kenya arbetar. Böckernas tjocklek, framsida och språk indikerar på att det
handlar om olika skolsystem.

Jag fick vara med och se hur det kan se ut i skolorna i Kenya och det gjorde att jag blev mer
och mer nyfiken på olika skoltraditioner och undervisning, speciellt matematikundervisning.
Jag tycker det är intressant att se hur olika lärare undervisar och vilka olika hjälpmedel de
använder sig av. I Kenya består hjälpmedlen av fingrar, penna och papper medan vi i Sverige
till stor del tar hjälp av miniräknaren.

Det finns många frågor som man skulle kunna spinna vidare på när man jämför skolämnen i
olika länder. Något som jag är nyfiken på inom matematikämnet är hur svenska skolelever
skulle reagera om skolan tog bort miniräknaren som ett hjälpmedel. För svaga elever är
miniräknaren ett bra hjälpverktyg. Hur skulle det påverka dem? Vilket är hjälpverktygen för
svaga barn i Kenya? Har de några enklare varianter av hjälpmedel eller måste de räkna samma
uppgifter som de mer normalbegåvade eleverna, och dessutom räkna med enbart fingrar,
papper och penna. Andra frågor som skulle kunna studeras är hur kulturer och religioner
påverkar undervisningen, hur olika långt i utvecklingen skolor i olika länder har kommit i
förhållande till varandra och hur mycket inom landets skolor som har förändrats genom
tiderna. Ytterligare frågor som kan studeras är hur resurser fördelas i olika ämnen mellan
pojkar och flickor i olika länder.
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Fig. 1 Karta över Kenya. Avritad från Världen i focus. Esselte kartor AB. Stockholm, 1987.

Fig. 2 Karta över Afrika. Avritad från Världen i fokus. Esselte kartor AB. Stockholm 1987.
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