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Syftet med denna undersökning var att få kunskap om hur ett antal lärare i 
grundskolan planerade sin matematiska undervisning. Utifrån undersökningens syfte 
ställdes denna frågeställning: Vad har en grundskolelärare för fokus när den planerar 
sin matematik lektion? I undersökningen genomfördes sex informella intervjuer med 
lärare som arbetade med ämnet matematik på grundskolan. I resultatet tydliggjordes 
att lärarens planeringsarbete kunde utföras på många olika sätt till exempel 
tillsammans med arbetslagen.  Informanter gav en tydlig bild om hur denna process 
genomfördes i grundskolan. Relevant litteratur behandlades och jämfördes med 
resultatet i slutsatsen. 
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1. Inledning  
När vi var på första föreläsningen som handlade om att skriva ett examensarbete fick 
vi tips om att det är få studenter som har skrivit om ämnet planering. Detta väckte en 
tanke hos oss och vi tyckte det var ett intressant område.  Under vår utbildning har vi 
haft möjlighet att vara på praktik hos olika lärare och de planerade sin verksamhet på 
olika sätt och vi anser att planering är en viktig del av vårt framtida yrke.  Lärarens 
planering förändras hela tiden och det är många faktorer som påverka den. En lärares 
planering kan vara olika på många sätt enligt Stukát (1998). Planering kan ske när 
som helst och vara omedveten hos läraren men den kan ske mer konsekvent. 
 
Den nya läroplanen var mycket aktuellt under tiden vi var ute på den 
verksamhetsförlagda delen i utbildning. Många lärare hade diskussion om läromedel 
som de måste använda sig av när den nya läroplanen har kommit och det kräver extra 
planeringstid för lärarna. Vi tycker att planeringen är en bas till alla lektioner och 
med bra planering kan man hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen i ämnet 
matematik.  
 
Vår önskan med detta examensarbete är att få bredare och djupare insikt om hur 
lärare kan utföra detta krävande och ansvarsfulla arbete på ett engagerande sätt och 
även att få en bättre förståelse för lärares planeringsarbete. Vidare finns en 
förhoppning om att genom detta arbete kunna förbättras och utvecklas som lärare 
och tillägna sig kunskaperna som skapas genom denna undersökning. 

1.1 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur ett antal lärare i grundskolan planerar sin 
undervisning i matematiska. 

1.2 Frågeställning  

 Vad har grundskolelärare för fokus när den planerar sin matematiklektion? 
 

2. Bakgrund  

2.1 Lokal pedagogisk planering 
Den lokala pedagogiska planeringen utgår från att lärare förtydligar och urskiljer 
vilka kunskaper som eleverna ska kunna och utveckla enligt målen i läroplan och 
kursplan. Läraren gör en planering för undervisningen i den årskurs eller i det 
arbetsområde som eleverna befinner sig i: (Skolverket, 2009a). Denna planering 
grundas på målen i kursplanen, vad undervisningen kommer att innehålla, vilka 
kunskaper eleverna ska lära sig och vilka metoder läraren använder sig av i sin 
undervisning samt hur eleverna kommer att redovisa sina kunskaper i dessa områden 
som de fick undervisning i. Därefter ska elevernas kunskaper granskas, bedömas och 
betygsättas efter kursplanens mål i ämnet.  
 
I stödmaterialet för lokal pedagogisk planering (Skolverket, 2009a) tydliggörs att i 
planeringen ska lärare ta hänsyn till alla elevers behov och förutsättningar. Läraren 
måste anpassa sin planering så att eleverna får möjligheter att tillägna sig fakta, 
metoder, begrepp och teorier. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att 
utveckla sin förmåga att använda dessa kunskaper.  
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En del ämnen är teoretiska och andra ämnen är praktiska. Läraren måste ge eleverna 
möjlighet att utveckla alla de kunskaper som uttalas i kursplanerna oavsett ämne. 
Planeringen bör vara utformad så att det är tydligt för eleverna vad de förväntas att 
lära, hur detta lärande ska gå till och hur deras kunskaper kommer att bedömas.  
 
Skolverket (2009a) skriver att läraren kan planera i arbetslaget eller tillsamman med 
ämnesläraren för elevernas lärande i ämnets matematik. Att planera i arbetslag är 
även tidsbesparande eftersom flera lärare på så sätt kan utgå från samma planering. 
Planeringen ska byggas på de nationella målen för att läraren sedan kan bedöma 
elevernas kunskaper utifrån det. Detta leder till en likvärdig bedömning.  
 
Skolverket(2009a) anser att elevernas inflytande i planering är viktig. Eleverna ska 
vara delaktiga och i hur planeringen ska gå till, till exempel innehåll, arbetsmetod och 
redovisningssätt. Slutändan är det läraren som bestämmer vilka av elevernas 
önskemål som kan leda fram till elevernas utveckling.  Den lokala pedagogiska 
planeringen ger eleverna möjlighet att förstå vad de ska lära sig och utveckla samt att 
ta ansvar för sitt lärande.  
 
Enligt Stukát (1998) ska planering ske systematiskt och med olika grad av 
medvetenhet hos läraren. Den systematiska metoden kan kännetecknas av att läraren 
gör en skriftlig utarbetad plan som sker på en viss plats i skolan eller i hemmet där 
material som läroplan och böcker finns lättillgängligt. 

2.2 Kursplanen för ämnet matematik 
Grundskolans uppdrag är att utveckla elevernas kunskaper i matematik för att de ska 
kunna ta välgrundade beslut i olika vardagliga valsituationer. Detta för att eleverna 
ska kunna använda sig av den informationen i vardagslivet. En bra utbildning i 
matematik ska ge en bra grund för undersökningar i andra ämnen, fortsatt utbildning 
och ett livslångt lärande.  Matematikutbildning syftar till att utveckla elevernas 
intresse för matematik och ger eleverna tillfällen att kommunicera med 
matematikens språk och uttrycksformer. Dessutom ska utbildningen ge eleverna 
möjlighet att upptäcka estetiska uppgifter i matematiska former och mönster. 
Eleverna ska uppleva den som glädje och tillfredsställelse som resulterar i att de ska 
kunna förstå och lösa problem på rätt sätt. Samtidigt ska utbildningen ge eleverna 
tillfälle att använda och kommunicera matematik i innebördsrika och relevanta 
situationer. (Skolverket, 2011), se Bilaga 4. 
 

2.3 Planeringens syfte 
Stensmo (1997) skriver att planering är en överordnad ledaruppgift och det primära 
som driver runt planeringsområdets övriga delar: gruppering, individualisering, 
motivation och kontroll. Författaren förklarar vidare att planering är till för att lösa 
problem och fatta beslut inom olika tidsaspekter med utgångspunkt från tidigare 
erfarenheter.  Stensmo anser att lärarens planeringsprocess fortsätter även efter 
avslutat undervisningstillfälle. Detta innebär att läraren reflekterar över och granskar 
syfte och mål med undervisningen och förbättrar sig inför kommande lektionstillfälle. 
Stensmo skriver även att lärarens pedagogiska planering grundas på värderingar av 
vad som är viktigt och det som kännetecknar bildning där en del lärare lägger 
tonvikten på mål och resultat medan andra lärare fokuserar på lärandeprocessen eller 
de så kallade önskvärda verksamheterna. Stukát (1998) anser att lärarens planering 
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kan uppfattas vara en självklar process för att eleverna ska kunna tillägna sig 
kunskaperna om ämnen och för att lektionen ska bli så bra och tydlig som möjligt. 
 

2.4 Lärarens planering i undervisning 
Stukát (1998) har skrivit en avhandling om lärares planering för undervisning. Denna 
studie behandlar planeringsarbetets struktur. Enligt Stukát (1998) är:  
 
En allmän innebörd av begreppet planering är att göra upp en genomtänkt plan för att uppnå ett visst 
mål. Planeringen kan ha karaktären av ett idéutkast men kan även ha en mer bindande status. Man 
försöker se in i framtiden och bilda sig en föreställning av vad som kan ske genom olika 
handlingsalternativ (Stukát 1998 s. 15). 

 

All sorter av undervisning kräver någon sort av planering och det är viktigt att de 
grundläggande delarna skall finnas med i en planeringsprocess. Långström och 
Viklund (2006, s.13)  ställer följande didaktiska frågor: 

 VAD ska åstadkommas; det vill säga vilka resultat vill man nå? Vilka är målen? 

 Med vilka RESURSER? Hur mycket pengar kan disponeras? Vilken tid är 
avsatt, vilka är lokalerna m.m.? 

 Finns några BEGRÄNSNINGAR eller restriktioner i undervisningsuppdraget? 

 VILKA är eleverna/studenterna? 
  
Det finns en stor skillnad mellan den frivilliga och obligatoriska skolan och 
Högskoleundervisning, men all undervisning kan ha dessa grundläggande delar vid 
all planering. Idag har skolan blivit mer målstyrd än förut och skollagen ger de 
grundläggande bestämmelserna för alla typer av skolor. Det finns i läroplanerna 
riktlinjer och mål för pedagogens arbete (Långström & Viklund, 2006). Förutom 
skollagen ska det finnas en lokal pedagogisk planering och inom denna ska de 
riktlinjerna och nationella målen finnas tillsammans med läroplanernas och 
skollagens regler och även kommunala och de nationella målen. Men det finns inte en 
färdig mall på hur en lokal pedagogisk planering ska se ut, bara i begränsad 
utsträckning vad den ska innehålla. Huvudsaken är att fokus lägger på hur lokala 
pedagogiska planeringen beskriver vad man ska göra för att kunna uppnå de 
bestämda målen. Det är pedagogerna som utifrån läroplanerna planerar för hela eller 
delar av terminen. Pedagoger kan planera enskilt när det gäller en lektion eller i 
arbetslag när det gäller en hel termin. Dessa planeringar kan variera beroende på 
olika skolämnen, pedagoger och skolenheter och annat (Långström & Viklund, 
2006). 
 
Långström och Viklund (2006) skriver att läraren alltid bör följa de didaktiska 
frågorna. Dessa frågor kan utgöra utgångspunkten vid planering av en lektion. Enligt 
Långström och Viklund bör läraren ha ett övergripande sätt att se lektionernas 
struktur.  Läraren bör ge eleverna möjlighet att se helheten tillsammans med delarna. 
Lärarens planering måste ge eleverna förståelse för vilka olika begrepp som behövs 
för att eleverna ska förstå innehållet och vilka material som ska användas och hur 
modellerna ska tolkas. Dessutom måste läraren ta hänsyn till elevernas tidigare 
kunskap och deras svårigheter i ämnet samt vilka kunskaper eleverna ska skaffa sig. 
Sedan ska detta mätas och utvärderas.  
 
Enlig Långström och Viklund finns det en kontrollista till lärarens planering. 
Kontrollistan kan läraren använda sig av vid planeringen för en lektion eller 
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föreläsning och kontrollistan är inte beroende av syftet med undervisningen. Denna 
lista består av: 
1. Samla fakta – skaffa en överblick av det kunskapsområde som behandlas; inventera olika källor och 
hjälpmedel. 
2. Sovra! Bland det mest komplicerade som en lärare har att besluta om är den pedagogiska 
förenklingen. 
3. Strukturera stoffet – försök finna en logisk ordningsföljd för vad som ska behandlas eller läras in. 
4. Sök lämpliga metoder – diskutera med kollegor och elever vilka arbetssätt och arbetsformer som 
kan vara mest lämpliga. 
5. Se progressionen – gå från det enklare till det svårare, från det kända till det okända. 
6. Låt skilda inlärningssätt bland eleverna återspeglas i planeringen. 
7. Olika sätt att utvärdera de behandlade momenten påverkar planeringen. (Långström & Viklund, 
2006 s.28) 
 

Bolstad (1998) skriver att planering kräver noggranna förberedelser och det finns 
många strategier för att utföra en planering. Författaren beskriver planeringen med 
en cirkelmodell som består av 8 olika steg. 

1. Ämnesområde och ramar   
2. Mottagare(målgrupp)   
3. Mål  
4. Innehåll  
5. Arbets- och presentationsformer, metodiska principer  
6. Hjälpmedel  
7.  Tidsdisposition och körschema  
8. Miljö för lärande.  (bilaga 5) 

 
Planeringsprocessen ska vara väl förberedd för att på så sätt nå ut till alla elever. 
Läraren bör ha i baktanken en rad frågor som börjar med följande ord: vem, varför, 
vad, när och hur. Det finns ingen färdig modell för planering men planering är en 
process som kan läras in och förbättras på flera sätt. Vidare beskriver Bolstad (1998) 
planeringsmodellen 8 steg:  
 

1.  Ämnesområde och ramar  
Börja med att ha ett avgränsat ämne och var så tydlig som möjligt med ämnet. 
Därefter kontrollerar du att tiden räcker till.  Läraren bör ha utrymme för att vara 
flexibel samt kontrollera alla vägar och möjligheter kring ämnets undervisning. 
Läraren ska vara noga med att tänka igenom syftet med undervisningen. Vad ska 
eleverna lära sig och varför ska de kunna det? 
 

2.  Mottagare (målgrupp)  
Läraren ska vara medveten om vilka som är hennes/hans mottagare och vilka 
föreställningar och behov eleverna har innan hon/han går vidare med sin planering. 
Vad vet eleverna om ämnet, vilka kunskaper har eleverna i ämnet, är de 
uppmärksamma och motiverade, vad har de för intresse för ämnet? Oavsett vad 
lärare vet om eleverna finns det en del pedagogiska och psykologiska förhållanden 
som lärare bör känna till för att lyckas med sin planering. Detta är motivation, hur 
man lär sig, uppmärksamhet och hinder för inlärning. Läraren bör skapa nyfikenhet, 
variera sig och tilltala alla elever under sin undervisning. Som lärare bör du fundera 
över vilken uppfattning har eleverna av dig och vilka förväntningar eleverna har, även 
om du inte kan svaren på frågorna.  
 

3. Mål  
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Vad är målet med undervisningen? Målet för lärare är vad hon/han ska göra, vad vill 
lärare få sagt och vilken typ av kunskap ska hon/han förmedla? Det viktigaste målet 
är eleverna och vad de ska lära sig under hennes/hans lektion. Det finns tre typer av 
mål i samband med inlärningsprocess. Dessa är kunskap, färdigheter och attityder. 
Målen ska vara konkreta. Det betyder att de måste ge uttryck för vad eleverna ska lära 
sig när undervisningen är avslutad. Målet ska även vara relevant för eleverna. Det 
betyder att det som läraren har förmedlat ska stämma överens med elevernas behov, 
förutsättningar och önskemål. 
 

4.  Innehåll  
Vad ska undervisningen innehålla?  Hur ska läraren prioritera, vad är viktigast? 
Innehållet och formen ska alltid anpassas till eleverna, målen och situation. Det är 
viktigt att lärare gör ett urval av material samtidigt ska läraren ta hänsyn till 
elevernas behov och förutsättningar.  
 
Läraren bör kunna göra en väl strukturerad ämnesöversikt med både delämnen och 
mer detaljerat material för att nå fram till alla elever. Till exempel kan lärare 
prioritera på följande sätt: 

 att lärare utgår från ämnesöversikten 

  att lärare bedömer varje moment utifrån eleverna och målen, vad som måste 
vara med (mycket viktigt), vad som bör vara med (ganska viktigt) och vad som 
kan vara med om tiden räcker (mindre viktigt). 
  

5.  Arbets- och presentationsformer  
I steg 5 utgår lärare ifrån ämnesöversikten med delämnen som lärare gjorde i steg4. 
Inför varje delämne eller delmoment ska lärare välja arbetsformer och det är viktig 
att välja de arbetsformer som är mindre tidskrävande för tiden räcker ofta inte till 
även om du som lärare väljer den ideala arbetsformen. Här är även viktigt att lärare 
tänker på eleverna och målen och väljer arbetsformer som är lämpliga för elevernas 
behov och anpassar materialet för ändamålet samt försöka variera sin arbetsform. 
 
I detta steg ska lärare använda sig av olika metodiska principer det vill säga att man 
strukturerar tillvägagångssättet i förmedlingsprocessen.  Läraren ska förmedla 
material till eleverna genom olika arbetsformer till exempel individuellt eller 
grupparbete för att aktivera eleverna.  
 

6. Hjälpmedel  
Även i detta steg tar lärare utgångspunkt i den strukturerade ämnesöversikten och för 
varje delämne ska lärare välja vilket/vilka hjälpmedel som passar ämnet och målet. 
Läraren ska återigen tänka på vilka som är eleverna, målen och arbetsformen när 
hon/han väljer hjälpmedel. Det är viktigt även här att variera hjälpmedel. Genom att 
lärare använder sig av hjälpmedel blir det lättare för läraren att förmedla kunskaper 
till eleverna, men först och främst ska hjälpmedlen användas för att göra materialet 
mer effektivt. Beroende på vilka elever läraren har att undervisa i ämnet väljer lärare 
sina hjälpmedel. 
 
Läraren ska vara medveten om vad som kan underlätta för eleverna att uppfatta, 
förstå och tillägna sig materialet. Hjälpmedel är till för att eleverna ska komma ihåg 
materialet bättre, förstå bättre, använda flera sinnen, vara mer aktiva samt få uppleva 
en bredd presentationsformerna.  
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7.  Tidsposition och körschema  
Nu har läraren kommit så långt och har sett över sin ämnesöversikt punkt för punkt 
och försöker beräkna tidsåtgången utifrån sitt material och arbetsformer. Det är dags 
att räkna ihop tiden som krävs för förmedlingen. Det är viktigt att läraren skriver ner 
minuterna för varje moment och sedan räknar ihop dessa. Detta ger läraren möjlighet 
att se över sin planering och att planeringen inte passerat tidsramen. Det kan hända 
att läraren blir tvungen att göra en förändring och ta bort de moment som är mindre 
viktiga och förlänga tiden till momenten som är mer viktiga. Ibland kan läraren bli 
tvungen att välja en mindre tidskrävande arbetsform än vad läraren först planerat, 
men läraren kan spara in på tiden genom att slutföra lektionen.  
 
Läraren kan bygga upp sitt körschema, det vill säga en slutlig disposition för sitt 
undervisningsmoment. Det kan vara en timplan eller ett schema som visar hur 
läraren ska utföra undervisningen bit för bit. I vilken ordning ska läraren presentera 
sitt material? Här finns två presentationsmodeller. Modell A börjar med teori: Teori, 
exempel, uppgifter/övningar och till slut analys/reflektion. Modell B börjar med 
praktik: uppgift/övning/praktikfall, analys/reflektion, teori och till slut 
uppgifter/övningar, exempel. Läraren får själv bestämma vilken modell hon/han vill 
använda sig av. Läraren kan även föredra att göra på ett annat sätt. Tiden är en viktig 
faktor i undervisningen och ska planeras på förhand och det är arbetsformerna som 
avgör detta.  Läraren bör dock komma ihåg att man planerar för en inlärningsprocess 
för och med aktiva deltagare.  
 

8. Miljö för lärande  
I detta moment börjar läraren med att utgå från sitt körschema som läraren har 
arbetat fram i steg nummer 7. Läraren bör gå genom sitt schema nu och se vilka krav 
varje moment ställer på miljön för lärandet, till exempel lokalen, möbleringen, 
utrustningen, pauser, skyltar, ljus, luft med mera. Innan varje moment bör läraren 
skriva ner saker som ska kommas ihåg inför undervisningen och om läraren känner 
att denna lista otillräcklig kan läraren alltid lägga till det som anses saknas. 
Inlärningen och förmedlingen kan påverkas av miljöfaktorer, både psykosociala och 
fysiska. Psykosociala miljöfaktorer är relationen och förhållandet mellan människor. 
I skolan handlar det om relationen mellan elev- lärare, lärare- lärare och elev- elev. 
Det är viktigt att läraren från början upprättar en god psykosocial miljö där eleverna 
känner sig välkomna. Den ton som läraren sätter från början kommer att följa 
lärarens lektion och efter detta börjar samspel med eleverna. De fysiska 
miljöfaktorerna (miljön runt omkring oss) kan lärare lättare påverka genom att till 
exempel göra lättare förberedelser, ändra på möbleringen och utrustningen samt 
anpassa den fysiska miljön efter antalet elever och deras behov. 
 
Slutligen skriver Bolstad (1998) att efter varje lektion eller moment ska läraren göra 
en utvärdering. Varför ska lärare utvärdera en lektion? Är det för att läraren ska 
förbättra sig? Till vem ska utvärderingen vara? Till eleverna eller till läraren, är det 
deltagarna, skolledning eller läraren som ska få nytta av utvärderingen. Vad ska 
värderas? Är det elevernas kunskap eller lärarens undervisningsfärdigheter. Ska 
utvärderingen göras under tiden, vid avslutningen eller efter en viss tid? I denna 
situation ska läraren själv bestämma när lektionen ska utvärderas. Vilka konkreta 
moment vill lärare ha i utvärderingen? Läraren kanske vill veta hur eleverna 
uppfattade henne/honom i presentationen. Vad var det som var dåligt, vad var bra 
med momenten.  
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2.5 Långsiktig och kortsiktig planering 
Stensmo (1997), Långström och Viklund (2006) och Stukát (1998) skriver om den 
allmänna betydelsen av begreppet planering. Även om planeringen är perfekt från 
början kan den bli för bunden. Författarna skriver att planeringen är ett experiment 
för att se in i framtiden för att bilda sig en föreställning om olika processer och vad 
olika föreställningar kan ge för resultat. Författarna skriver vidare att lärarens 
planering för sin undervisning sker utifrån tre olika tidsaspekter: före, under och 
efter möten med elever i bildningsprocessen. Författarna kallar det: preaktiv, 
interaktiv/och postaktiv planering. Den preaktiva planeringen betyder att innehållet i 
undervisningen består av läsårs-, termins-, långtids-, korttids-, vecko- och 
dagsplanering och även av enstaka lektionsmoment. Dessa planeringsmoment kan 
göras tillsammans med kollegor, arbetslaget samt med hjälp av elevernas medverkan. 
Stukát (1998) menar att när det handlar om ansvaret för planering har det under de 
senaste åren gått från den enskilde läraren till arbetslaget. 
 
Stensmo (1997) skriver att den interaktiva planeringen görs från den ena stunden till 
den andra under pågående lektionsmoment. Detta betyder att läraren är flexibel i sitt 
yrke och har ett tänkt klassrumsförlopp i sin tanke. Den postaktiva planeringen 
fortsätter efter att lärarens process för undervisningstillfället har avslutats. Enligt 
Stukát (1998) kan planeringen upplevas svår och komplicerad när det handlar om 
undervisning och utvärdering. Planering har stark koppling till handling och mål som 
ska uppnås i jämförelse med reflektion som är riktad mot tänkande, där 
konsekvenser medför en åtgärd som utförs vid ett senare undervisningstillfälle.  
Kernell (2002) skriver även att det är viktigt att läraren har en kompetens att kunna 
planera och ha en klar tanke att hålla sig till det som går att göra relevanta undantag 
ifrån när detta är lämpligt. Läraren bör vara förtänksam och flexibel samt vara 
beredd inför allt oväntat som inträffar i samband med individer i 
undervisningssituationer. 

2.6 Ramfaktorer som påverkar lärarens undervisningsplaner 
Det finns ramfaktorer som kan påverka negativt eller positivt på lärarens planering 
enligt Stensmo (1997) och Långström och Viklund (2006). Det finns två olika typer av 
ramfaktorer som påverkar planeringen: yttre ramfaktorer och inre ramfaktorer. Yttre 
ramfaktorer har beslutats av stat och kommun avseende ekonomiska och juridiska 
ramar för skolaktiviteten som kursplanen och läroplanen. Inre ramfaktorer beslutas 
av kommunerna, de enskilda skolorna, arbetslagen och pedagogen själv. Dessa 
faktorer handla främst om pengar, lokaler, tid och även arbetsformer, lärare, stoff, 
läromedel, eleverna, föräldrarna och annan skolpersonal: (Långström & Viklund, 
2006). 
 
Enlig Kernell (2002)  finns det olika ramfaktorer som påverkar lärarens planering. 
En del faktorer kan vara avgörande för om lektionstillfället ska bli lyckat eller 
misslyckat. Enligt Kernell (2002) och Långström och Viklund(2006) är de didaktiska 
frågorna, vad, hur och varför, viktiga att ta hänsyn till i planeringstillfälle. Författarna 
betonar innebörden av att klargöra syftet för eleverna för att de ska förstå och begripa 
vikten av att lära sig matematik. På så sätt överensstämmar lärarens och elevens 
förväntningar med lektionens syfte. 
 
Stukát (1998)  poängterar att planeringen ger en handlingsram för lärare att kunna 
förbereda sig för händelser i förväg vilket innefattar samtal, frågor och svar, sysslor 
och relationer i klassrummet mellan elever/elever och lärare/elever. 
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2.7 Teoretisk förankring 
De valda teorier som vi tyckte passar bra till vår undersökning är individualisering 
och formativ bedömning. 

2.7.1 Individualisering  
”Individualisering betecknar inom undervisningen anpassning av lärokurser och 
timplaner till den enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen.” 
(Nationalencyklopedin 2012) 
 
Individualisering enligt Birkemo (2001) är att lärare anpassar sin undervisning 
utifrån elevernas individuella förutsättningar och behov. Läraren använder många 
olika arbetsuppgifter som eleven kan arbeta med från olika läroböcker eller låter 
eleverna skapa nya uppgifter åt varandra. Individualisering kan även innebära att 
läraren planerar sin undervisning med hänsyn till elevernas kunskapsnivå, 
erfarenheter och intresse. Författaren skriver att det är viktigt att använda elevernas 
intresse och starka sidor så att eleverna blir mer aktiva i undervisningen och 
inlärningsprocessen blir bättre.   
 
Stensmo (1997) skriver att individualisering betyder att eleverna behöver variation av 
tid för att lösa uppgifter, variation av innehåll i sina uppgifter, variation av arbetssätt 
och lärostil samt variation av undervisning. Vinterek (2006) har forskat om 
Individualisering i ett skolsammanhang under senaste decennium och granskat detta 
begrepp i styrdokumenten. Vinterek anser att det är svårt att förstå syftet med 
individualisering och att bilda en tanke om effekterna av individualisering. Vinterek 
noterar även att inte många undersökningar finns kring individualisering inom 
skolan i Sverige.  
 
Individualisering kan vara mycket skiftande som där lärare skriver vad området ska 
innehålla, vilket arbetstempo eleven ska ha, vilka metoder ska användas, vilken nivå 
eleven befinner sig på och vilka material till bedömning av elevers arbeten ska 
användas. Det kan även handla om anpassning och val av arbetsuppgifter samt vilket 
ansvar eleven själv ska ta. Enlig läroplanen (Lgr 11) och Vinterek är den främsta 
uppgiften som skolorna har med individualisering att utveckla elevernas personlighet 
och ge möjlighet att tillägna sig kunskaper.  Individualisering ger eleverna mer 
inflytande för att välja lärostoff.     
 
Intryck angående individualisering i undervisningen har över tid förändrats. Vinterek 
(2006) skriver att det är lätt att dra obetänksamma slutsatser om att en spridd 
individualisering förekommer i dagens grundskola. Dessa arbeten sköter eleverna 
själva genom att planera vad som ska bearbetas, hur det ska ske och under vilken tid 
det ska slutföras. Detta betyder att eleverna själva kan påverka sitt lärande och tar 
mer ansvar. Enlig Vinterek har variationerna i arbetsformer minskat vilket påverkar 
elevernas möjlighet att få en undervisning anpassad efter deras förutsättningar och 
behov.  I dagenläge har lärarna stora elevgrupper med kunskapsbakgrund. Detta gör 
svårt för lärare att anpassa undervisningen utifrån alla elevers behov. Enligt 
läroplanen (Lgr11) ska undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och 
behov.  
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2.7.2 Formativ bedömning 
Jönsson (2010) beskriver formativ bedömning med benämningen ’lärande 
bedömning’. Han definierar begreppet med tre frågor som man måste förhålla sig till 
när man använder sig av formativ bedömning. 
 
1. Vart ska eleven? 
2. Var befinner sig eleven i förhållande till målet? 
3. Hur ska eleven göra för att komma vidare mot målet? (s.6) 

 

För att förtydliga frågorna använder Jönson (2010) en kartläggning där eleverna först 
måste veta var målet ligger. Bedömningarnas syfte är sedan att ta reda på var 
eleverna befinner sig på kartan i förhållande till målet och hur de skall ta sig vidare. 
Det som särskiljer formativ bedömning från andra former är att mål och kriterier 
diskuteras med eleverna i form av förväntningar. Vi anser att formativ bedömning 
har stor del i lärarens planering, och därför valde vi att beskriva den. 
 
Enligt Skolverket (2009b) är syftet med den formativa bedömningen att vara ett stöd 
för elevers lärandeprocesser och en del av undervisningen. Den kan även vara ett 
viktigt redskap för lärarens planeringsarbete och för dialoger mellan elev och lärare 
omkring lärandeprocesser. Den formativa bedömning har två mål: det första är att ge 
läraren kunskap om elevernas kunskap om ämnet och vad eleverna har lärt sig under 
processen. Detta ger läraren grunder för att planera för vad som skall göras i 
framöver för att vidare stimulera elevernas kunskap. Det andra målet är att ge 
eleverna individuell hjälp och stöd för ytterligare förbättring.  
 
Björklund Boistrup (2005) skriver att den formativa bedömningen har som syfte att 
utveckla elevernas kunskap, och bedömningen ska också vara som ett redskap för 
läraren i sin planering av lektionen. Han menar även att den formativa bedömningen 
ska stödja och hjälpa eleverna i sitt lärande och den ska också klarlägga vad eleverna 
kan och även vad eleverna ska förbättra. En av de viktigaste aspekterna är att 
eleverna får reda på hur de ska verka för att utveckla det som behöver förbättras. 
Därför spelar elevernas delaktighet en stor roll i den formativa bedömningen, för 
eleverna behöver vara medvetna om sitt eget lärande.  
 
Det resulterar i att den formativa bedömningen också kan komma att inkludera 
elevernas självbedömning i sitt eget lärande. Björklund Boistrup (2005)  menar också 
att dokumentation och feedback gör att eleverna blir medvetna om vad de kan och 
vad de ska kunna. Björklund Boistrup fortsätter att elevernas dokumentation kan ske 
i form av en dagbok, där läraren skriver in sina reflektioner av lektionen i elevernas 
dagböcker för att stödja eleverna lärande. För att läraren ska kunna göra elevernas 
mångdimensionella kunskap rättvisa måste läraren ger eleverna tillfällen att vissa sin 
förvärvade kunskap på olika sätt. Korp (2003) beskriver formativ bedömning som 
utvecklande och syftet är utveckla elevernas kunskap och att uppnå målen i 
kursplanen. På det sättet kan den formativa bedömningen anses gagna lärande.   

3. Metod 

3.1 Forskningsstrategi 
Enligt Denscombe (2009) finns det många undersökningsmetoder att använda. 
Därför är det viktigt att kunna motivera och förklara sitt val. Stukát (2005) skriver att 
undersökningen ska avgöra vilken metod som ska användas och menar att det i vissa 
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situationer kan vara bra att använda sig av både kvantitativa (enkäter) och kvalitativa 
(observationer och intervjuer). Detta kan leda till att värdet av forskningsresultat och 
tolkningar ökar, menar författaren. 
 
Enligt Denscombe och Stukát (2005) har alla metoder både för- och nackdelar så det 
är undersökarens skyldighet att fråga sig vilka metoder som är bäst och lämpligaste 
för undersökningen och inte ta den som är lättast eller den första bästa. I den här 
studien valdes den kvalitativa metoden.  Detta av den anledningen att vi utifrån syfte 
och syftesfrågeställning vill beskriva vilka faktorer som påverkar lärarens planering i 
ämnet matematik. Stukát (2005) skriver att den kvalitativa metodens huvuduppgift 
är att tolka, förstå, gestalta och karaktärisera något. Fortsättningsvis skriver 
författaren att den kvalitativa metodens huvuduppgift inte är att förklara, 
generalisera eller förutsäga. Han skriver att en vanlig metod inom den kvalitativa 
forskningen är intervjuer. Denscombe (2009) betonar att den kvalitativa metoden går 
ut på att förstå den intervjuades åsikter, känslor, uppfattningar och erfarenheter. 
Anledningen till valet av denna slags intervju är att vi vill tolka, se och höra de 
intervjuades erfarenheter inom undersökningens syfte och få en överblick över de 
områden vi har för avsikt att undersöka.  
 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Med utgångspunkt från Stensmo (1997), Långström & Viklund (2006) och Stukát 
(1998) och den litteraturlista som var lämplig till ämnet söktes effektivt för att 
försöka hitta passande litteratur om planering och vår undersökning syfte. Det 
användes även semistrukturerade intervjuer, den kvalitativa forskningsstrateg som 
Denscombe (2009), Patel & Davidson (2003) och Stukát (2005) nämner.  
 
Enligt Denscombe (2009) har undersökaren i en semistrukturerade intervju en färdig 
lista med det aktuella ämnet som ska behandlas och besvaras. Där ska intervjuaren 
vara flexibel och låta den intervjuade utveckla sina idéer. Personlig intervju är enligt 
författaren den vanligaste typen av semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer. 
Detta betyder ett möte mellan en forskare och en informant. Därför valde vi denna 
metod för att få fram djupare information om informanternas tankar och idéer om 
planering.  
 
Enligt Denscombe kallas den intervjuformen för personlig intervju och kännetecknas 
av att intervjuaren har som utgångspunkt en eller några bestämda frågor (se bilaga 
3). Utifrån de svar som intervjuaren får från informanten, får intervjuaren möjlighet 
att utveckla och fördjupa sina egna tankar (Denscombe, 2009; Patel & Davidson, 
2003; Stukát, 2005). Som en kontroll för undersökaren och för att säkerställa att 
informanterna fick samma frågor utgick undersökarna från en särskild frågelista. 
Detta gjordes för att undersökarna sedan skulle kunna jämföra och analysera 
informanternas svar. Bandspelare användes vid alla intervjuer så att undersökaren 
får med sig allt som har sagts under intervjun.  
   
Enligt Denscombe (2009) är fördelen med den semistrukturerade intervjun att den 
är lätt att planera eftersom det är två personer som är inblandade. Han skriver 
dessutom att då svaren utgår från en källa och detta gör det lätt för undersökaren att 
kunna sortera svaren som hon/han fått under intervjun. En nackdel med en sådan 
metod enlig Stukát (2005) är att det är tidskrävande och kräver mycket 
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koncentration. Därför poängterar författaren betydelsen av en ostörd plats, och gott 
om tid kan vara en fördel vid intervjutillfället.  
 
Undersökarna valde att förlägga intervjun på informanternas arbetsplatser, något 
som Stukát (2005) benämner fältintervjuer. Detta för att underlätta den tidsmässiga 
aspekten för informanterna och för att de skulle känna sig bekväma på sin egen 
arbetsplats. 

3.3 Urval 
Urvalsprocessen gjordes med utgångspunkt från informantens ämneskunskap i 
matematik i samråd med rektorer. 
Urvalet var ett icke sannolikhetsurval för, de personer som ingick i urvalet valdes 
med tanke på vad som skulle undersökas (Denscombe, 2009). Det gjordes ett 
subjektivt urval för undersökningen. I detta urval känner forskaren informanten och 
den valdes med ett speciellt syfte i åtanke som är matematik ämnet. De utvalda 
informanterna har matematikbehörighet och undervisade i ämnet matematik. 
Lärarna har även kunskap och erfarenhet om planeringsprocess.  
 
 
Intervjuer har skett med sammanlagt sex lärare i olika åldrar. De har olika lång 
yrkeserfarenhet inom matematikundervisning.  Fem av lärarna är klasslärare och en 
har egen klass men undervisar bara i matematik och naturorienterade ämnen. Vi 
måste även poängtera att vi intervjuade tre lärare var i var sin skola. En kort 
presentation kommer av lärarna och skolorna för att läsaren ska få bättre förståelse 
för informanternas bakgrund.  
 
Båda skolorna där vi intervjuade lärare är statliga grundskolor. Den ena är en liten 
grundskola med cirka 180 elever från förskoleklassen till årskurs 6 och den ligger i en 
liten stad. Lärare A har årskurs 3 med 25 elever och har jobbat i 14 år som lärare. A 
undervisar i alla ämnen och har en fritidspedagog som hjälper läraren några gånger i 
veckan. A har också samarbete med speciallärare och svenska som andraspråkslärare.  
Lärare A använder båda kursplanen och lärobokens planering. Läraren ser vad boken 
tar upp och sedan planerar läraren hur den kan koppla det till lärandemålen som 
finns i kursplanen i ämnet matematik. Läraren anser att i bokens planering finns 
kursplanemålen inskrivna så man kan se lärandemålen tydligt när man planerar.  
 
Lärare B har årskurs ett med 26 elever. Läraren samarbetar med en förskolelärare 
och de delar klassen i grupper några gånger i veckan. Denna lärare undervisar i alla 
ämnen och har jobbat som lärare i över 20 år. Läraren tycker att det för tidigt att titta 
på kursplanen redan nu, men läraren har det i bakhuvudet eftersom läraren har 
jobbat i många år som lärare. Just nu behöver barnen lära sig basen och det är det 
läraren jobbar med. Läraren är mycket väl medveten om hur matematiken för de tre 
första åren är uppbyggd och just nu känns det inte viktigt för läraren att gå genom 
kursplanen i matematik. Det kan läraren göra när eleverna närmar sig årskurs tre. 
Läraren skriver lärandemål i matematik i IUP till elevernas vårdnadshavare en gång 
per termin. 
 
Lärare C har 29 elever i årskurs sex och undervisar i matematik och naturorienterade 
ämnen. Denna lärare jobbar på halvtid och samarbetar med en annan lärare som har 
övriga ämnen i denna klass. Lärare C samarbetar även med speciallärare i ämnet 
matematik några gånger i veckan. Lärare C har jobbat som lärare i 16 år och 
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undervisar i årskurs sex och planerar terminsvis. Lärare C följer boken som heter 
Matematikboken 6. Läraren tycker att boken följer kursplanen, kursplanemålen och 
det centrala innehållet. Läraren kompletterar läroboken med de delar som saknas 
genom att titta på kursplanen. Läraren anser att den nya kursplanen kräver mera 
kunskap av eleverna. Läraren använder kursplanen för att läraren har en årskurs sexa 
och eleverna ska ha betyg och omdöme nu innan de börjar högstadiet. 
 
Den andra skolan är en grundskola med cirka 360 elever och barn från förskolan till 
årskurs 6 i en stor stad.  Lärare D har årskurs tre med 23 elever och undervisar i alla 
ämnen. I klassen finns även en extra lärare som hjälper gruppen två gånger i veckan. 
Läraren D har varit lärare i 7 år. Lärare D berättar att läraren planerar sitt arbete 
efter barnens behov och förutsättningar och utgår från kursplanen i ämnet 
matematik. 
 
Lärare E har 26 elever och har en årskurs 4. Läraren E undervisar i matematik och 
naturorienterade ämnen i tre parallella klasser och andra lärare i arbetslagen har 
övriga ämnen. Läraren E har varit lärare i 10 år. Lärare E brukare titta på kursplanen 
i matematik i början av varje termin för att kunna planera sin lektion. Läraren E 
utgår från matematikboken som heter mattestegen och lägger till extra lektioner om 
den märker att kursplanen tar upp områden som inte finns i läroboken.   
 
Lärare F har en årskurs fem med 24 elever i klassen. Denna lärare undervisar i 
ämnen matematik och svenska. Eleverna får undervisning i andra ämnen av en 
annan lärare i arbetslagen. Läraren F har jobbat som lärare i 2 år. Lärare F har ämnet 
matematik i två klasser i årskurs fem. Det är stor skillnad mellan barnens 
kunskapsnivå men läraren tycker att alla elever måste få samma möjligheter att nå de 
mål som kursplanen kräver. Läraren utgår från kursplanen när den planerar sina 
lektioner. Läraren F använder läromedlet Eldorado men använder mest sitt eget 
material. På detta vis kan läraren ge eleverna all kunskap som kursplanen kräver 
eftersom boken inte innehåller all kunskap som kursplanen i matematik kräver. 

3.4 Tillförlitlighet 
Enligt Denscombe (2009) och Stukát (2005) är reliabilitet, validitet och 
generalisering tre begrepp som används inom forskningen. Denscombe (2009) 
menar att i en kvalitativ undersökning går det aldrig att undersökaren uppnår 
fullständig reliabilitet. Anledningen till detta är att intervjufrågorna har formulerats 
och intervjun har utförts av undersökaren själv. Dessutom har undersökaren 
analyserat och tolkat materialet. Med det menas att forskaren själv är 
mätinstrumentet.  
 
Stukát (2005) skriver att en feltolkning kan inträffa vid datainsamlingen både hos 
undersökaren och hos informanten. Om intervjuerna skulle upprepas vid en annan 
tidpunkt med samma informant eller med andra intervjupersoner enligt Denscombe 
(2009) skulle svaren med största sannolikhet inte bli desamma, det är en annan 
förklaring till den låga reliabiliteten. 
 
Stukát (2005) skriver att validiteten eller giltigheten innebär att undersökaren har 
undersökt det som var syftet med undersökningen och det man vill mäta har mätts.  
Vid intervjutillfällena fanns oftast möjlighet att förklara och utveckla för att 
eventuella missförstånd skulle tydliggöras. Dessutom har informanten 
rekommenderats av rektor och undersökare då det förutsattes att informanten är väl 
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insatt och har kunskaper inom undersökningsämnet. Skrivningen av intervjuerna har 
skett i likadant format för att hitta gemensamma mönster, detta för att underlätta 
tolkning och analys av intervjuunderlaget men även för att öka validiteten 
(Denscombe, 2009). 
 

3.5 Databearbetning och analysmetod  
Efter att vi transkriberat klart intervjumomenten, valde vi att ta de delar som 
motsvarar vårt syfte och vår frågeställning. Vi hade allt data på en papperskopia och 
började stryka under meningar som vi tyckte passade bra till undersökningens syfte 
och frågeställning. Vi använde olika färger för att underlätta kategoriseringen. Detta 
handlingssätt gjordes för att underlätta tolkning och analys av intervjuunderlaget.  
 
Eftersom vi hade var sin skola och i varje skola hade vi intervjuat tre lärare, valde vi 
att transkribera våra informanter var för sig genom att lyssna på bandspelare och 
skriva ner allt som sägs under intervjutillfället. Sedan analyserade och diskuterade vi 
datan tillsammans. Detta för att ha det Denscombe (2009) benämner ”ett gemensamt 
mönster och format”. Efter att vi har kategoriserat den transkriberade datan gjordes 
en analysmatris för att sedan vi tydligt kunde finna likheter och skillnader i svaren. 
Analysmatrisen baserades på syftet och frågeställningen. Denscombe (2009) menar 
att det är bara en del av data som kan användas och analyseras. Vi har även jämfört 
informanternas svar med litteraturen och fakta som vi har skrivit i vårt arbete för att 
finna likheter och skillnader. Vid bearbetningen av datamaterialet var vi kritiska till 
att ha med all text och diskuterade med varandra om något var oklart. Vi gick 
systematiskt genom rådata och kopplade den till litteraturen genom att se likheter 
och skillnader mellan resultatet av undersökningen och fakta som vi har fått från 
litteraturen. Detta gjorde vi utifrån vårt syfte och våra frågeställningar.  I 
diskussionsdelen var vi kritiska mot de konsekvenser som vi har fått genom resultat 
och slutsatsen.  

3.6 Genomförande 
Vi gjorde en pilotstudie för att granska intervjufrågornas kvalitet och tillämplighet 
genom att vi ställde intervjufrågorna till tre behöriga lärare i ämnet matematik. Där 
fick vi en positiv respons av tre lärare att frågorna är utförbara och möjliga att 
besvara. Trots positiva svar från behöriga lärare, tog vi kontakt med handledaren för 
ytterligare råd och komplettering. Detta resulterade i några ändringar av 
intervjufrågorna (Bilaga 3). Utifrån urvalet tog vi kontakt med rektorer genom att 
skicka ett brev till respektive skola (Bilaga 1). 
 
Efter en vecka fick vi svar från en skolas expedition, de andra efter fyra dagar. Båda 
skolorna tog kontakt med oss genom att skicka brev. Där fick vi informanternas namn 
och sedan skickades ett minibrev till sex stycken matematiklärare i två olika skolor 
(Bilaga 2). Samtliga informanter tog kontakt med oss via telefon efter tre dagar. Den 
sjätte läraren tog personlig kontakt efter en vecka. Därefter skickades 
intervjufrågorna till informanterna (Bilaga 3). Patel & Davidson (2003) skriver att det 
är viktigt att informanterna är införstådda med hur intervjuen kommer att se ut. Vi 
berättade även för informanterna att de kommer att vara anonyma i själva 
undersökningsarbetet, som även Patel och Davidson (2003) poängterar.  
 
Informanterna föreslog intervjutid och dag. Från början planerade vi att vi båda 
skulle medverka i alla intervjuer, men av olika anledningar blev det inte så. De tre 
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första intervjuerna som skedde på en grundskola med cirka 180 elever från 
förskoleklassen till år årskurs 6 i en liten stad, utfördes i lärarens klassrum efter 
skoldagens slut. Den fjärde, femte och sjätte intervjun skedde på en annan 
grundskola med cirka 360 elever och barn från förskolan till årskurs 6. Den är en 
mångkulturell skola i en stor stat. Där utfördes den fjärde i ett litet grupprum som 
ligger mellan två klassrum och den genomfördes ostört.  Den femte intervjun 
genomfördes i ett mindre datarum som låg intill lärarnas kapprum, också den 
genomfördes ostört. Den sjätte intervjun genomfördes i ett grupprum som ligger intill 
barnkapprummet, vilket gjorde att intervjun inte kunde utföras ostört. Vid fyra 
tidpunkter öppnades dörren av barn och några barn pratade så högt att ljudet 
strömmade in i klassrummet. Dessa intervjuer utfördes även efter skoltid. Alla 
informanterna valda själv intervjuplats. 

3.7 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2007) har fastslagit riktlinjer för humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. Riktlinjerna innehåller fyra etiska regler som 
undersökare måste följa i sin undersökning. Dessa är informationskravet 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
Vi informerade informanterna både vid första kontakten i brevet och vid 
intervjutillfället.  
 
Informationskravet betyder att alla som ska delta i undersökningen 
ska informeras om undersökningens syfte, vilka villkor som gäller vid 
undersökningen, att deltagande i undersökningen är frivilligt samt att informanten 
kan avbryta intervjun när som helst. Det har undersökarna informerat informanten 
om i brevet och förklarat syftet med undersökningen. 
 
Samtyckeskravet betyder att deltagaren själv avgör om den vill delta i 
undersökningen eller inte. Detta har vi informerat om i brevet till lärarna. 
Konfidentialitetskravet betyder att intervjuade ska vara försäkrade sin anonymitet vid 
undersökningen. Det är även undersökarens ansvar att de intervjuades 
personuppgifter skyddas från obehöriga. Undersökaren har skrivit i brevet att all 
information som lämnades behandlades anonymt. 
 
Nyttjandekravet betyder att det införskaffade materialet endast får användas i 
undersökningssyfte. I brevet meddelades om att undersökningen skrevs i 
forskningssyfte och att alla deltagare får ett eget pappersexemplar efter 
godkännandet. 

4. Resultat 
Utifrån de svar som lärarna har lämnat på intervjufrågorna har vi kommit till 
följande resultat, där vi får svar på våra frågeställningar med undersökningens syfte 
som grund. 
 
Resultatet visar att lärarna tycker att tidigare erfarenheter av matematikundervisning 
har stor betydelse. För en oerfaren lärare krävs mer planeringstid i jämförelse med en 
erfaren lärare. Lärarna tycker att man kan ändra och förbättra sig genom att planera 
sin genomgång. Planeringen kräver inte samma tid som första lektionen.  Alla 
intervjuade lärare anser att läraren ska vara flexibel i sin planering för att det kan 
vara yttre och inre faktorer som påverkar undervisningen. En del lektioner kan 
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läraren förkorta eller förlänga beroende på intresset från eleverna. Detta lär sig 
läraren genom erfarenheter i sitt yrke. 
   
Formativ bedömning sker på olika sätt. En del lärare använder sig av loggbok för att 
se elevernas kunskapsutveckling och vad eleverna behöver utveckla. Andra lärare har 
diagnoser, prov och inlämningsuppgifter eller har dagliga anteckningar för att kunna 
bedöma formativt. Lärarna förklarar att den formativa bedömningen ska stödja och 
hjälpa eleverna i sitt lärande och den ska också klarlägga vad eleverna kan, samt vad 
eleverna ska förbättra. På så sätt blir det lättare för lärare att planera undervisningen 
utifrån elevernas behov. 
 
Vi har kommit fram till dessa viktiga kategorier som påverkar och är en del lärarens 
planeringsprocess i ämnet matematik.  
  

4.1 Kursplanen 
Lärarna påpekade eleverna olika kunskapsnivåer flera gånger. De anser att det är 
svårt att anpassa undervisningen till alla elevers behov. De anser att kursplanens 
lärandemål är viktiga och att alla elever måste nå målen i ämnet matematik. Läraren 
F beskriver att det är svårt att ha svaga elever i genomgångarna för de behöver mera 
tid på sig för att förstå. Därför har läraren F en genomgång efter kursplanens 
lärandemål för alla elever. Resultatet visar att begreppet planering har en stor 
betydelse för lärare inom grundskolan. Lärare använder kursplanen i matematik när 
de planerar sina lektioner. Lärare C beskriver det så här: ” jag följer boken ganska 
mycket, hur de har tänkt genom det. Jag tycker att den följer kursplanen, 
kursplanemålen och centrala innehållet.  Sen får man komplettera läroboken med de 
delar som saknas”. 
 
Detta visar att det är viktigt att följa kursplanen för att lärarna inte ska missa en del 
av de lärandemål som eleverna ska uppnå. Detta förstärker även lärare B genom att 
säga: ”när jag planerar så har jag både kursplanen och boken framför mig och ser att 
boken följer och innehåller alla delar som eleverna ska kunna enligt kursplanen”.  Det 
visar att lärarna har kursplanen och dess lärandemål som grund för sin undervisning. 
 
Lärarna beskriver även kursplanen som en grund för all planering för kommande 
lektioner. Detta beskrivs så att innan varje område i matematik ser lärarna på 
kursplanen för att kunna planera nästa område i undervisningen. Detta hjälper 
lärarna att klargör de lärandemål som eleverna ska kunna för eleverna och sig själva. 
Det som är tydligt i resultatet är vikten av att jobba med skolverkets kursplan i ämnet 
matematik för att eleverna ska kunna nå lärandemålen.  Lärarna anser att lärandemål 
som finns i styrdokumenten är det som styr lektionen och innehållet i 
undervisningen. Lärarna tycker att lärandemål i kursplanen underlättar och tydliggör 
för läraren att planera sina undervisningar. De menar att styrdokumenten bör 
användas som något positivt istället för att känna det som en belastning och de anser 
att den nya kursplanen är tydligare än den gamla. 
 

4.2 Variation 
Lärarna poängterar att det är viktigt med variation i undervisning för att kunna nå 
alla elevers intresse. Alla elever har sitt sätt att lära och variation i undervisningen 
underlättar detta för eleverna att lära sig nya kunskaper. Lärarna använder olika 
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läromedel och material för att ge eleverna variation. Variation hjälper lärarna så att 
eleverna får samma möjlighet att nå de lärandemål som kursplanen kräver.  
 
Lärare D säger: ” för att mina elever ska kunna uppnå målen har jag mycket variation 
i mina undervisningar”. Här kan man tydlig se vikten av variation. Lärare C beskriver 
detta så här: ”det gäller att variera arbetet mycket, att man inte bara läser och pratar 
med klassen, att man inte bara skriver, utan en blandning av alltihop och mycket 
bilder så att språket blir konkret för eleverna”. Undersökningen visar att lärarna är 
överens om att det är viktigt att variera lektionerna för att ge eleverna möjlighet att ta 
till sig kunskaper.  
 
Resultatet visar att lärarna har många variationer på planeringsprocesser som de 
genomför i ämnet matematik i grundskolan. Lärarna delar klassen i små grupper och 
använder sig av konkret material för att ge undervisningen variation. De lärare som 
använder matematikboken har även praktiska material i sitt klassrum om eleverna 
behöver använda det. De flesta lärare har inte utomhusmatematik vilket vi anser är 
en brist i variationer. Lärare E är den enda som har utomhuslektioner i matematik för 
att ge eleverna möjlighet att använda alla sina sinnen samt skaffa sig kunskaper på 
olika sätt. Lärare E upprepar inte samma moment som eleverna har haft ute, inne 
igen. Läraren fortsätter vidare att man kan hoppa över några sidor i matematikboken 
eftersom detta redan har utförts utomhus.  
 
Undersökningen visar att lärarna använder sig av olika material när lärarna utför sina 
lektioner i ämnet matematik. Lärarna anser att under åren som matematiklärare har 
de samlat på sig många laborativa material till sin undervisning i ämnet matematik. 
Lärarna planerar sin lektion och anpassar material efter ämnet. De använder sig av 
material som är anpassat till elevernas nivå, eftersom eleverna i klassrummet är olika 
och lär sig på olika sätt. Eleverna i klassrummet har olika kunskap och erfarenheter i 
ämnet matematik och vissa elever har svårt att förstå matematiska begrepp.  
 
Lärarna använder sig av material som förstärker språket och förbättrar lärandet. 
Lärare F säger att arbete med material är viktigt: ”allt ska vara kvar i minne” och 
eleverna kommer att vara aktiva under undervisningstillfället. Lärare F säger att 
elever visar ointresse när de arbetar med läromedel: ” det väldigt bra att de arbetar 
med olika material istället för läromedel”.   
 

4.3 Lokala pedagogiska planering 
Resultatet visar att lärarna inte skriver en lokal pedagogisk planering i ämnet 
matematik. De använder lärobokens planering istället, för de tycker att boken 
beskriver lärandemål som eleverna ska uppnå. Enligt lärare C ”sparar på 
dokumentationstid”. Lärare A beskriver att ” jag tycker att boken som vi har är 
ganska tydlig att skriva målen för varje kapitel. Vad ska man lära sig i den här och så 
vad räkna man med. Jag känner att titta man där så har man målen tydlig för sig 
redan där”.  
 
Resultatet visar att läroboken är en del av lärarens planering eftersom de använder 
den när de planerar.  Lärarna poängterar att det är det enda ämnet som de inte 
skriver den lokala pedagogiska planeringen på grund av de bra läromedel som lärarna 
använder i sina klasser. Lärarna tycker att bokens planering oftast innehåller de 
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riktlinjer som finns med i stödmaterialet för den internationella utvecklingsplanen 
med skriftliga omdömen.  
 
Lärarna beskriver att matematik har en egen plan och de kan inte hoppa från ett 
begrepp till ett annat.  Eleverna måste kunna grunden för begreppen för att kunna 
utveckla de. Lärare B förklarar det så: ” jag kan inte börja med tio kompisar när de 
inte har befäst addition och subtraktion med talen ett till fem”. detta visar att 
matematik som är en trappa, man kan inte hoppa från nivå ett till nivå tre utan att 
passera nivå två. Detta har framkommit i resultatet från intervjun som visade vikten 
av struktur i planeringen i ämnet matematik. Detta förstärks av lärare E som säger: ” 
det är viktigt att jag som lärare vet alla steg, att man inte hoppar över någon steg i 
den här utvecklingen”.  Dessutom måste läraren ta hänsyn till elevernas tidigare 
kunskap och deras svårigheter i ämnet samt vilka kunskaper eleverna ska skaffa sig. 
Sedan ska detta mätas och utvärderas. Intervjuarna visade att lärarna hade ett 
övergripande sätt att se lektionernas struktur. 
 
4.4 Långsiktig och kortsiktig planering   
Vi har kommit fram till att lärarna har både långsiktig och kortsidig planering. Den 
kortsiktiga planeringen använder lärarna när de ser att eleverna behöver extra 
genomgång och undervisning i ett visst område. Lärare A kallade det ”mini Kurs”. Det 
handlar om en veckas undervisning till exempel i området area. Under en vecka har 
eleverna intensiv undervisning i området area för att få möjlighet att befästa sina 
kunskaper i just detta område. Den långsiktiga planeringen handlar om att alla elever 
ska kunna nå lärandemålen i ämnet matematik under en viss tid. Lärarnas mål i 
planeringen är lärandemålen i kursplanen men vägen dit skiljer sig för varje elev.  En 
del elever behöver mer tid på sig för att lära sig nya kunskaper och en del har lätt för 
sig. Lärarna anser att det är viktigt att alla får en likvärdig utbildning.  
 

4.5 Individualisering  
Undersökningen visar att läraren tar hänsyn till individualisering. Lärarna tar hänsyn 
till både starka elever och svaga elever när läraren gör sin planering av lektionen i 
ämnet matematik. Lärarna anpassar lektionen i ämnet matematik efter elevernas 
förutsättningar och behov. Lärarnas undervisning i ämnet matematik styrs av 
elevernas kunskapsnivå, intresse och erfarenheter. 
 
Elever med svårighet i ämnet matematik får extra tid och stöd av läraren. Läraren 
grupperar barnen i smågrupper beroende på elevernas kunskapsnivå där svaga elever 
får arbeta i egen takt. Där får eleverna använda sig av konkreta material. Läraren D 
beskriver det så här: ” jag tar min tid till de svaga eleverna så ofta, jag vill att de ska 
arbeta med konkreta material.  Jag har fått för mig att om de både hör och ser och får 
laborera och känna, så tror jag att de kommer framgå i utvecklingen”. Starka elever 
får mer utmaning genom att eleverna arbetar med problemlösningen. Detta beskrivs 
att ”starka elever behöver också utveckla sig bredare men i samma område”.  
 
Lärare E varierar sin undervisning i ämnet matematik, så eleverna blir mer aktiva. 
Lärarens planering av lektioner i ämnet matematik utgår från elevernas intresse. 
Detta resulterar i att alla elever kan vara med på lektionen och koncentrationen blir 
bättre. Läraren vill att alla elever får samma kunskapsnivå och beskriver det så ”det 
är viktigt att alla arbeta i samma takt”. 
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4.6 Samarbete med andra  
Lärarna förklarar att de planerar sina lektioner i arbetslag med en speciallärare och 
andra matematiklärare som undervisar i samma årskurs. Arbetslagen brukar träffas 
efter skoltid en gång i veckan, där de planerar nästkommande vecka. Specialläraren 
och andra lärare diskuterar vilka område de ska arbeta med och vilket material 
läraren kommer att använda sig av för att utföra sina lektioner. På det sättet ska alla 
lärare som undervisar i samma årskurs genomföra samma planering.  
 
Lärare E säger att ” om en av oss blir sjuk så de slår vi ihop klasserna då är det jätte 
bra eftersom ungefär alla elever är på samma ställe. Så måste de samarbeta så det 
finns inte ett annat sätt att de måste göra det. Så behöver man inte lösa allt själv”. 
Lärarna poängterar att arbete i arbetslag är viktigt, detta för att läraren kan dela 
tankar, idéer och diskutera förändringar som händer i samhället. Lärarna har 
möjlighet att planera sin undervisning så att den passar med dessa förändringar 
genom att diskutera det med sina kollegor.  
 
Flera av lärarna har månadsplanering i arbetslag tillsammans med specialpedagog, 
därefter planerar de oftast enskilt och går igenom små detaljer. Lärarna diskuterar 
elevernas utveckling och kunskapsnivå och hur de ska anpassa undervisningen så att 
eleverna når kunskapsmålen. Lärare F säger ”i arbetslag diskuterar vi vilka elever 
som behöver extra stöd och hjälp och på vilken sätt ska vi ge eleverna det stöd som de 
behöver, därefter fattar vi beslut”. Undersökning visar att lärarna som är behöriga i 
ämnet matematik samarbetar med specialpedagogik och andra lärare i arbetslag när 
de planerar för undervisning av lektionerna.   
 

4.7 Elevinflytande 
Undersökningen visar att lärarna inte planerar lektioner tillsammans med eleverna. 
Lärarna planerar sin lektion i arbetslag med andra lärare och specialpedagogik.  De 
träffas efter skoltid en gång i veckan för att planera till nästkommande vecka.  Lärare 
D berättar att hon/han och specialpedagog skriver ner planering på ett papper som är 
veckoplanering. Eleverna får veckoplanering, så eleverna vet vilka områden de ska 
jobba med under veckan. Läraren koncentrerar sig på sin planering, genom att de ser 
på elevernas kunskapsutveckling samt elevernas möjlighet att nå kursplanmålen. 
 
Lärarna beskriver att eleverna inte har tillräcklig kunskap om matematik, eleverna i 
klassrummet har olika bakgrund och erfarenheter i ämnet matematik. Läraren E 
säger ”det är svårt att eleverna ska vara delaktiga i planeringen, vi har inte så mycket 
tid” och läraren F säger också” Det är omöjligt, våra elever är invandrare med olika 
bakgrund och vissa elever har problem med språket och har svårt att uttrycka sig om 
och vi har inte så mycket tid att sitta och planera med eleverna”.  Att eleverna ska ha 
inflytande på planeringen är inte lätt i ämnet matematik, för det kräver att eleverna 
har mycket kunskap om ämnet matematik och hur läraren undervisar och genomför 
lektioner.   
 

4.8 Ramfaktorer som påverkar planeringen 
Resultatet visar även att det finns olika ramfaktorer som påverkar lärarens planering 
i ämnet matematik. Lärarna poängterar att gruppstorlekar, ekonomi, resurser, tid, 
lokaler och den nya kursplanen spelar en stor roll i lärarens planering av lektioner. 
Läraren C beskriver att: ” vi har sex datoroer till 29 elever och ibland är det några 
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som är trasiga och det gör att eleverna kan inte träna på visa begrepp på datorer”.  
Brist på resurser i klassrummet är en annan orsak som påverkar planering negativt. 
Läraren behöver datorer i klassrummet för att genomföra vissa lektioner speciellt 
med svaga elever för att träna olika områden i matematik med hjälp av dator. 
 
Lärarna har oftast stora elevgrupper med olika svårigheter och behov. Detta påverkar 
även lärarens planering och gör det svårt för läraren att anpassa sin planering så att 
alla elever kan vara delaktiga i undervisningen. Läraren E säger: ” Jag planerar mitt 
arbete och försöker få med många elever men ibland måste jag bortse från några 
elever iallafall”.  
 
Lärarna poängterar att ekonomiska problem spelar en stor roll för planeringen och 
viss planering behöver speciellt material och hjälpmedel och det är svårt för skolan 
att köpa på grund av ekonomi. Lärarna säger också att det vore bra med mera 
personalresurser i klassrummet för att kunna genomföra sina planeringar. En av 
lärarna säger: ”att i en sådan klass med stor antal elever när man är en ensam lärare, 
det blir så svårt att se alla elever och elever kan inte få samma möjligheter”.  Lärarna 
beskriver att den fysiska miljön spelar en viktig roll i planeringen. Vissa lektioner 
kräver att eleverna arbetar i grupp och lärarens roll blir att möblera om klassrummet. 
Enlig lärare F: ” varje moment ställer visa krav till mig som lärare till exempel 
lokalen, möbleringen och utrustningen”.  
 

4.9 Tid 
Lärarna tycker att den nya kursplanen kräver mer planering än den gamla och för att 
eleverna ska uppnå målen i kursplanen måste läraren planera utifrån kursplanen.  
Den nya kursplanen kräver mer tid för läraren att planera, genomföra sina lektioner, 
reflektera över lektionen samt bedöma elevernas utveckling. Läraren F säger ”Så här 
är det, jag känner att jag inte har tiden som jag behöver i alla fall”. Läraren förklarar 
att de inte har många lektioner i matematik. Lärarna har bara tre och en halv timme i 
veckan.  
 
Enligt lärarna räcker inte tiden till för att planera alla kursmål.  Lärarna tycker att de 
behöver extra timmar för att genomföra sina planeringar och ge eleverna tillräckliga 
kunskaper. Tiden har stor betydelse i planeringen som intervjuade lärare påpekar. 
Oftast har läraren för lite tid att planera sina lektioner och det är mycket annat i 
skolan som tar tid från undervisning. Detta har även en lärare beskrivit som: 
”skolteater, skolbio, fridluftsdagar och förställningar” som tar mycket tid av 
undervisningstiden 
 

Sammanfattning  
Alla intervjuade lärare påpekar vikten av lärarensplaneringsarbete. De anser att det 
svårt att planera undervisningen efter elevernas kunskapsnivåer. De konstaterar att 
de har genomgångar som innehåller grundkunskaper i ämnet matematik alltså på 
den nivå som kursplanen kräver. Lärarna arbetar efter skolverkets kursplan i 
matematik samt kunskapsmål med utgångspunkt i Lgr 11.  
 
Lärarna tar hänsyn till elevernas olika kunskapsnivåer genom att variera 
undervisningen och använda laborativtmaterial. Lärarna är medvetna om starka och 
svaga elever och har extra uppgifter till starka elever och lite lättare uppgifter till de 
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svaga eleverna. Detta för att eleverna behöver olika lång tid på sig att lösa 
uppgifterna.  De flesta lärare samarbetar med en speciallärare för att hjälpa de svaga 
eleverna att nå kunskapsmålen. Lärarna ger eleverna möjlighet att jobba i små 
grupper och med mer konkret material.  
 
Den lokala pedagogiska planeringen är en grund för lärarens planering men de flesta 
lärare valde använda läroböckernas planering för att de anser att den utgår från 
kursplanen i matematik. Resultatet visar att lärarna hade brist på tid att skriva den 
lokal pedagogisk planering i ämnet på grund av mycket annan dokumentation som 
ingår i lärarens arbete. 

5. Slutsatser 
Begreppet planering har en stor betydelse för lärare inom grundskolan. Stukat (1998) 
förklarar begreppet planering som en väl bearbetad plan för att kunna uppnå ett 
angivet mål. Lärarna tycker att planering sker i samarbete med olika redskap, 
material och variation. De intervjuade lärarna arbetar med olika hjälpmedel, 
laborativt material och läromedel för att kunna utföra en genomtänkt planering. 
Resultatet ger oss en syn på flera variationer av planeringsprocesser som intervjuade 
lärare genomför på grundskolan. Det som är tydligt i resultatet är vikten av att jobba 
med skolverkets kursplaner i matematik. 
  
Enlig skolverket (2009b) ska lärare göra planering för undervisning i den årskurs 
eller i det arbetsområde som eleverna befinner sig i. De lärare som vi har intervjuat 
skriver inte en lokal pedagogisk planering men de använder läroböcker som har en 
färdig planering och där står kursplansmålen för varje område i boken. En lärare sa: ” 
Jag koncentrerar mig mer på elevernas utveckling istället för att satsa på tiden som 
jag ska skriva LPP”.  
 
Våra informanter, Skolverket (2009b) och Stukat (1998) påpekar att det är bättre att 
samarbeta i planeringen med arbetslaget eller någon annan i skolan. Detta för att det 
är tidsbesparande och många lärare utgår från samma planering så att alla elever får 
en likvärdig undervisning. En lärare tycker att om någon lärare i samma årskurs blir 
sjuk så de kan slå ihop klasserna och ha samma lektion med alla elever. Alla 
intervjuade lärare tycker att det är bra om de har möjlighet att planera sina 
undervisningar i arbetslaget. Detta ger dem möjligheter att diskutera med varandra 
och komma på en lösning som kan täcka hela arbetsområdet.   
 
Lärarna visade inget intresse att planera sina lektioner tillsammans med eleverna och 
de har inte elevinflytande i sina planeringar. Lärarna anser att eleverna inte har 
tillräckligt kunskap i ämnet matematik och eleverna som lärarna undervisar har 
oftast svårt att uttrycka sig språkligt. Lärarna tycker att den tiden som de ska lägga 
ner på att planera med eleverna kan de använda, för att utveckla eleverna i ämnet 
matematik. Skolverket (2009b) skriver att elevinflytande i planering är viktigt. 
Eleverna ska vara delaktiga i planering till exempel innehåll, arbetsmetod och 
redovisningssätt.   
 
Vidare skriver Långström och Viklund (2006) och Stensmo (1997) om de mål som 
varje skola skall se till att alla elever uppnår. Dessa uppnåendemål är de mål som alla 
lärare i undersökningen påpekar som basen i all planering för kommande lektioner. 
En lärare tycker att det är mer viktigare med lärandeprocessen för att kunna bygga en 
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bra grund att utgå ifrån, men de andra lärarna beskriver inte det tydligt. En del lärare 
lägger tonvikten på mål och resultat medan andra lärare fokuserar på 
lärandeprocessen eller så kallade önskvärda verksamheter. Informanterna beskriver 
att det är viktigt att kunna gå genom alla moment i boken och nämner inte 
lärandeprocessen. 
 
Våra intervjuade lärare hade ett övergripande sätt att se lektionernas struktur. De 
lämnade en veckoplanering till eleverna där det står vilka områden som eleverna 
kommer att arbeta med och vilka material de kommer att använda sig av. Dessutom 
måste läraren ta hänsyn till elevernas tidigare kunskap och deras svårigheter i ämnet. 
Eleverna måste vara medvetna om vilka kunskaper de behöver tillägna sig, för 
elevernas kunskaper kommer att mätas och utvärderas enlig kursplanen.  
 
Långström och Viklund (2006) och Bolstad (1998) skriver om de viktiga didaktiska 
frågorna vad, hur, varför, när och vem när de beskriver planeringsprocessen inför 
undervisning. Dessa frågor anser vi att samtliga lärare arbetar med i deras 
planeringsarbete. En lärare beskriver det så här: ”jag måste utgår från vad eleverna 
kan, vad de ska lära sig och varför de ska lära sig den nya kunskapen. Jag använder 
mig av olika metoder för att en del elever har lättare för det visuella och en del tar 
kunskaper genom att får förklarat för sig”.  
 
Planering inför undervisningen är viktig och även rätt tidpunkt för en del uppgifter 
som lärarna tycker har stor betydelse så man kan bevara elevernas intresse under 
hela lektionen. Lärarna beskriver också för vilka elever undervisningen skall 
genomföras. Lärarna är medvetna om elevernas olika förutsättningar och behov och 
tycker att undervisningen ska ligga på olika nivåer och ha olika svårighetsgrader. 
Detta försöker lärarna ha i sina genomgångar genom att ha många olika exempel när 
de har genomgångar inför alla elever. Undersökarna anser att lärarna utgår från de 
didaktiska frågorna i arbetet med att planera för sina lektioner. När lärarna planerar 
tänker de på både svaga och starka i ämnet matematik. En del lärare grupperar 
eleverna i mindre grupper för att lärare kunna ge mer stöd och hjälp till svaga elever 
så att alla utvecklas på sin nivå. Genom att ge flera utmaningar till starka elever har 
lärarna även tänkt på de som behöver utvecklas bredare inom området.    
 
Lärarna har både långsiktig och kortsiktig planering som Stukat (1998) beskriver. 
Lärarna har terminsplanering i början av terminen för att se vilka områden de 
kommer att behandla och de tänker på hur lång tid varje område tar. Sedan använde 
de en månadsplanering och veckoplanering för att kunna planera lektionen med 
mera detaljer. Därefter informerar lärarna eleverna om området som de kommer att 
arbeta med. Alla lärare är behöriga i ämnet matematik och detta ger dem trygghet att 
förmedla kunskap på rätt sätt som Långström och Viklund (2006) påpekar.   
 
Tiden har stor betydelse i planeringen som intervjuade lärare och Bolstad (1998) 
påpekar. Oftast har läraren för lite tid att planera sina lektioner och det är mycket 
annat i skolan som tar undervisningstid.  
 
Bolstad (1998), Stensmo (1997) och Långström och Viklund (2006) skriver att lärare 
bör se vilka krav varje moment ställer på miljön till exempel lokalen, möbleringen, 
utrustningen, pauser, skyltar, ljus, luft med mera. Skolan som har dåligt med lokaler 
begränsar lärarnas möjligheter att planera lektioner som kräver stora lokaler eller 
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flera grupprum. Till exempel när eleverna ska jobba i grupper med problemlösning. 
Detta beskriver informanten som en ramfaktor som påverkar planeringen 
 
Lärarna reflekterar över sina lektioner på olika sätt. En del lärare reflekterar genom 
att skriva loggböcker eller diskuterar med annan personal. Reflektionen kan vara 
under lektionstillfället eller efter. Stensmo (1997) och Stukát (1998)  skriver om 
postaktiv planering som handlar om lärarens reflektion över sin undervisning och det 
är en viktig del av planeringen då läraren har möjlighet att förbättra sin undervisning.  
 
Lärarna använder sig av diagnoser och prov för att mäta och utvärdera elevernas 
kunskapsnivå. Eftersom lärarna har många elever i klassen, blir det lättare för lärare 
att ta reda på vad eleverna kan och vad de behöver utveckla: (Björklund Boistrup, 
2005; Lindström, 2005) 
 
Detta ger läraren möjlighet att stödja och hjälpa eleverna för att nå lärandemålen i 
matematik. Enligt lärarna får elever som är långt från lärandemålen extra hjälp av 
specialläraren för att kunna nå lärandemålen. Bolstad (1998) och lärarna skriver att 
läraren ibland blir tvungen att göra en förändring och ta bort de moment som är 
mindre viktiga och förlänga tiden för momenten som är viktigare eller som eleverna 
har svårigheter i. Ibland kan lärare blir tvingade att välja en mindre tidskrävande 
arbetsform än vad som först var planerat.  
 
Kernell (2002) poängterar att det är viktigt att läraren har en kompetens att kunna 
planera och har en klar tanke att hålla sig till. Det går även att göra relevanta 
undantag ifrån planeringen när det är lämpligt. Detta har också informanter beskrivit 
som en viktig del i planering. Lärarna har också beskrivit vikten av att vara flexibel 
och ha en beredskap inför allt oväntat som inträffar i samband med individer i 
undervisningstillfällen. 

6. Diskussion  
Kurplanen har stor betydelse i planeringen och den är grunden för lärarens planering 
i ämnet matematik. Lärarna påpekar att den nya kursplanen innehåller många 
delmål som eleverna ska få kunskaper om. Detta kräver mer tid av lärare att planera 
och genomföra, men i själva verket har lärare samma planeringstid och 
genomförandetid som den gamla kursplanen. Lärarnas uppdrag är att ge eleverna 
undervisning i alla delmål som kursplanen kräver men lärarna väljer bort att variera 
sig i ett begrepp. Brist på tid påverkar undervisningskvaliteten och den har även 
negativ påverkan på eleverna. Resultatet blir att eleverna inte får tillräckligt med 
kunskap i ämnet matematik utan en ytlig kunskap. Eleverna får inte möjlighet att 
fördjupa sig i vissa begrepp och därför anser författarna att elevernas kunskapsnivå i 
matematik kommer att sjunka. 
  
Variation i undervisning i ämnet matematik är angeläget för att eleverna har olika 
inlärningsstilar och tillägnar sig kunskaper på olika sätt. Lärarna försöker att 
använda sig av olika material och läromedel för att variera undervisningen. En del 
begrepp kräver speciella material för att läraren ska kunna förklara begreppet på rätt 
sätt. Skolans resurser och ekonomi kan begränsa lärarens planering och leda till att 
läraren inte har möjlighet att variera sina lektioner. På så sätt kan inte läraren utgå 
från alla elevernas förutsättningar och behov. Oftast är läraren ensam i klassrummet 
och det begränsar lärares möjligheter att genomföra aktiviteter som kräver att 
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eleverna har en vuxen tillgänglig. Detta leder till att lärare har genomgångar i 
helklass och sedan får eleverna arbeta självständigt i läroböcker.  
  
Den lokala pedagogiska planeringen är enligt skolverket en hjälp för lärare att se över 
strukturen för planeringen.  Skolverket anser att den lokala pedagogiska planeringen 
synliggör pedagogik för eleverna och deras föräldrar. Den synliga pedagogiken gör 
det lättare för eleverna att förtydliga sitt lärande. Vi anser att detta leder till att 
eleverna får ett minskat inflytande över sitt lärande genom att få en klart LPP av 
läraren. Intervjuade lärare har inte elevinflytande i sina planeringar och eleverna får 
inte LPP i ämnet matematik. Då leder det till att eleverna själva måste orientera sig 
och förstå vad de ska lära sig och vad som ska bedömas. Lärarna planerar och 
genomföra sina lektioner och eleverna får en veckoplanering i ämnet matematik. 
Undersökarna upptäckte genom resultatet att eleverna inte får någon förklaring på 
undervisningens syfte av lärarna. Eleverna ska bli medvetna och informerade om 
syftet med deras lärande enlig styrdokumenten.  
 
Enligt Långström och Viklund (2006) bör lärare ha ett övergripande sätt att se 
lektionernas struktur.  Informanterna beskriver att läraren bör ge eleverna möjlighet 
att se helheten tillsammans med delarna. Lärares planering måste ge eleverna 
förståelse på vilka olika begrepp som behövs för att eleverna ska förstå innehållet och 
vilka material som ska användas och modellerna ska tolkas. Vidare fortsätter 
informanterna att lärare ska ta hänsyn till eleverna tidigare kunskap och deras 
svårigheter i ämnet samt vilka kunskaper eleverna ska skaffa sig sedan ska detta 
mätas och utvärderas. 
  

En del lärare använder sig av egna material och egna övningar inom olika 
arbetsområden och de lägger inte tyngdpunkten på boken. Det skall poängteras att 
lärarna har arbetat i många år som lärare på grundskolan och har samlat på sig 
mycket eget material under åren. Samtliga lärare poängterade även vikten av 
variation i undervisningen. Bolstad (1998) skriver att lärarna ska vara medvetna om 
vad som kan underlätta för eleverna att uppfatta, förstå och tillägna sig kunskapen. 
 
Undersökarna anser även att eleverna inte är delaktiga i lärarens reflektion över 
undervisningen. Lärarna reflekterar över sina lektioner själva utan att använda sig av 
elevernas synpunkter. Elevernas reflektion över lektionen ger lärare bra redskap att 
förbättra sin planering till nästkommande undervisningstillfälle. 

Förslag på vidare forskning 
Under arbetets gång har det uppstått ett flertal intressanta undersökningsfrågor. 
Något som undersökarna undrar över är elevernas inflytande i planeringen. Det 
skulle vara intressant att planera tillsammans med eleverna och se resultatet. Under 
lärarutbildningen och genom inläsning av kurslitteratur har vi lärt oss att det är 
viktigt att ha elevinflytande i undervisningen. Därför anser undersökarna att det hade 
varit intressant att fördjupa sig inom detta område. Ytterligare forskning kan grundas 
på lärarnas yrkeserfarenheter och utbildning i ämnet matematik, hur många år lärare 
har arbetat och hur det kan påverka planeringen. Dessutom kan man undersöka och 
inrikta sig på en specifik årskurs, till exempel årskurs 4. 
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Bilaga 1 

Brev till rektor  
Rektorns namn! 
Jag heter Intervjuarens namn och studerar till lärare, mot tidigare år på Mälardalens 
Högskola i Eskilstuna. Detta är min sjunde och sista termin där jag ska skriva ett 
examensarbete om lärarens planering i ämnet matematik. 
Jag skulle vara tacksam om du kunde hjälpa mig med att komma i kontakt med tre 
av dina kollegor i år 1 – 6 på skolan som arbetar undervisar i ämnet matematik. Detta 
för att min undersökning ska vara kvalitativ och baseras på personliga intervjuer som 
kommer att spelas in på bandspelare. Självklart kommer de etiska aspekterna att 
tillgodoses och det kommer att all information behandlas anonymt. 
Syftet med denna undersökning är att jag vill ta reda på hur lärare tänker kring 
planering i ämnet matematik och vilka faktorer som påverkar planering och även 
planering ur lärarens perspektiv. 
 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar intervjuarens namn  
Har du funderingar gällande min undersökning nås jag på: 
Telefonnummer och e-postadress  
Handledarens namn, telefonnummer och e-postadress 
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Bilaga 2 
Brev till lärare med intervjufrågor 
Lärares namn! 
Jag heter Intervjuarens namn och studerar till lärare, mot tidigare år på Mälardalens 
Högskola i Eskilstuna. Detta är min sjunde och sista termin där jag ska skriva ett 
examensarbete om lärarens planering i ämnet matematik. Detta brev kommer efter 
godkännande av rektorsexpeditionen för att komma er.  
Syftet med denna undersökning är att jag vill ta reda på hur lärare tänker kring 
planering i ämnet matematik och vilka faktorer som påverkar planering och även 
planering ur lärarens perspektiv. 
Jag kontaktar dig snarast via mejl eller telefon för att tillsammans bestämma tid för 
genomförandet av intervjun som beräknas ta ungefär 1 timma. 
Intervjun jag genomför är helt frivillig och du får avbryta den när du vill. All 
information du lämnar till mig kommer att behandlas anonymt. För att underlätta 
bearbetningen av informationen som jag har fått av dig kommer att intervjun spelas 
in på band.  
Har du funderingar gällande min undersökning nås jag: 
Telefonnummer och e-postadress 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar intervjuarens namn 
Handledares namn och e-postadress 
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Bilaga 3  

Intervjufrågor 
1. Beskriv hur planerar du ditt arbete så att alla elever får samma möjligheter att 

nå de mål som kursplanen kräver?  
 

2.  Samarbetar du med andra lärare med planeringen i så fall hur?  
 

3. Hur beaktar du eleverna med olika nivå(starka och svaga)? 
 

4. Hur planerar du efter (formativ) bedömning? 
 

5. Beskriv hur reflekterar du över din undervisning? 
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Bilaga 4 

Kursplan i matematik grundskolan 1-3 
De centrala innehållen i årskurs 1-3 i skolverkets kursplan i matematik betonar: 
• Att eleverna ska kunna naturliga tals egenskaper samt eleverna kunna dela talen 
och kunna talens ordning. 
• Att eleverna ska kunna använda positionssystemet och kunna beskriva naturliga tal. 
Även eleverna ska kunna talens utveckling och talens symbols utveckling genom 
historien.  
• Att eleverna ska kunna enkla bråk i naturliga tal och förstå sambandet mellan del 
och hel.  
• Att eleverna ska kunna använda enkla bråkform i vardagliga situationer. 
• Att eleverna ska kunna egenskaper och sambandet mellan de fyra räknesätten och 
eleverna ska kunna använda de fyra räknesättet i olika situationer. 
• Att eleverna ska kunna använda olika metoder för räkning som huvudräkning och 
överslagsräkning. Eleverna ska kunna använda metoderna skriftlig och med 
miniräknare samt kunna använda metoderna i olika situationer. 
• Att eleverna ska kunna uppskatta och rimlighets bedöma vid enkla beräkningar. 
• Att eleverna ska kunna likhetstecknets betydelse och matematiska likheter. 
• Att eleverna ska kunna enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster 
kan ritas och kunna beskriva och uttrycka dem. 
• Att eleverna ska kunna de grundläggande geometriska figurerna bland annat 
punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och 
rätblock samt deras egenskaper. 
• Att eleverna ska kunna geometriska figurers uppbyggnad. Även ska eleverna kunna 
skala vid enkel förstoring och förminskning. 
• Att eleverna ska kunna de vanliga lägesorden för att berätta om föremåls och sakers 
läge i rummet. 
• Att eleverna ska kunna hur symmetri kan konstrueras i naturen och i bilder. 
• Att eleverna ska kunna jämföra och uppskatta längs, massa, volym och tid båda 
nutidens och äldre måttenheter.  
• Att eleverna ska kunna förstå godtyckliga slumpmässiga händelser i försök och spel. 
• Att eleverna ska kunna läsa av enkla tabeller och diagram och hur de kan användas 
för att sortera och beskriva resultatet på enkla undersökningar. 
• Att eleverna kunna förstå olika proportionella samband samt dubbelt och hälften. 
• Att eleverna ska kunna olika strategier i problemlösning i enkla matematiska 
situationer. 
• Att eleverna ska kunna formulera frågor utifrån enkla vardagliga situationer. 
 

Kursplan i matematik grundskola 4-6  

 Att eleverna ska kunna rationella tal och deras egenskaper. 

 Att eleverna ska kunna använda sig ut av positionssystem för tal i decimalform 
samt eleverna ska få kunskap om talsystem och talsystem som använts i visa 
kulturer genom historia, t.ex. de babyloniska. 

 Att eleverna ska kunna använda sig utav tal i bråk samt decimalform i 
vardagliga situationer. 

 Att eleverna ska kunna tal i procentform och även sambandet mellan tal i bråk 
och decimalform. 

 Att eleverna ska kunna de centrala metoderna för beräkningar med naturliga 
tal samt enkla tal i decimalform som huvudräkning och överslagsräkning. 
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Samtidigt ska eleverna kunna använda metoderna skriftlig och med 
miniräknare eleverna ska kunna också använda metoderna i olika situationer. 

 Att eleverna ska kunna uppskatta och rimlighets bedömning vid beräkningar i 
vardagliga situationer. 

 Att eleverna ska kunna obekanta tal och deras egenskaper samt ska de kunna 
beteckna obekant tal med en symbol. 

 Att eleverna ska kunna enkla algebraiska uttrycksform och ekvationer. 

 Att eleverna ska kunna använda sig utav metoder för enkel ekvationslösning. 

 Att eleverna ska ha kunskap om hur mönster i talföljder och geometriska 
mönster kan beskrivas, utformas och uttryckas. 

 Att eleverna ska kunna grundläggande geometriska objekt bland dem cirklar, 
polygoner, klot, koner, cylinder, rätblock och pyramider och deras relationer 
med varandra. 

 Att eleverna ska kunna konstruktion av geometriska sam ska de kunna skala 
och dess användning i vardagsliv. 

 Att eleverna ska kunna använda sig utav symmetri i vardagliga situationer, i 
naturen, i bildar. Samtidigt ska de kunna hur symmetri kan konstrueras. 

 Att eleverna ska kunna använda metoder för att bedöma och uppskatta hur 
omkrets och area till olika tvådimensionella geometriska former. 

 Att eleverna ska kunna uppskatta, jämföra och mäta av volym, area, längd, tid, 
massa och vinkel samt ska de kunna använda sig an de äldre och nyare 
metoderna vid mätningar. 

 Att eleverna ska kunna sannolikheter genom att experiment eller statistisk och 
använder sig utav material från vardagliga situationer samt ska de kunna 
jämföra av sannolikheten vid olika godtyckliga prov. 

 Att eleverna ska kunna använda sig utav enkel kombinatorisk i konkreta 
situationer. 

 Att eleverna ska kunna rita diagram och tabeller för att de ska beskriva resultat 
från prövning samt tolkning av data i diagram och tabeller. 

 Att eleverna ska kunna lägesmåtten medelvärde, median, typvärde och hur de 
kan användas i statistiska prövningen. 

 Att eleverna ska kunna proportionalitet och procent samt samband mellan 
dem. 

 Att eleverna ska kunna grafer detta för att de ska uttrycka olika slag av 
proportionella relationer vid enkel prövning. 

 Att eleverna ska kunna olika strategier för gradering av koordinataxlar. 

 Att eleverna ska kunna använda sig utav olika strategier för matematisk 
problemlösning i vardagslivet. 

 Att eleverna ska kunna formulera frågor utifrån vardaglivet. 
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